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RESUMO 

 

OLIVEIRA SILVA, Aline. Território, internacionalização e integração regional:  as 

empresas no contexto da relação argentino-brasileira. 2017. 325 f. Dissertação (Mestrado em 

Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Com o objetivo de compreender a internacionalização das empresas argentinas e brasileiras de 

um país ao outro considerando-a como parte do processo historicamente construído de integração 

bilateral entre estes países, percorremos dois eixos centrais de investigação: a-) análise do 

processo de internacionalização dos territórios nacionais, averiguando como o novo e o velho 

interatuam na conformação da atual dinâmica territorial argentino-brasileira. Para isto 

consideramos os múltiplos agentes que compõem historicamente a relação bilateral entre estes 

países, notadamente Estados e Empresas; b-) estudo dos usos do território praticado pelas 

empresas no Brasil ou na Argentina e de suas respectivas topologias. Para tal fim, produzimos 

um banco de dados específico para a pesquisa e a partir dele classificamos e operacionalizamos 

as diferentes estratégias de internacionalização adotadas por estes agentes, a saber: Investimentos 

Externos Diretos – fusões e aquisições; filiais, subsidiárias e investimentos greenfield; joint 

venture e Novas Formas de Investimento- e-commerce e startups; franchising e licenças. As 

análises destas diferentes estratégias revelam a diversidade com que cada firma participa 

atualmente da dinâmica territorial argentino-brasileira que varia conforme a força, poder, 

tamanho, relação com o Estado de origem e emprego de variáveis chaves do período atual (técnica 

com conteúdo científico e informacional, etc.) que cada uma delas possui.   

 

 

Palavras-chave:  Brasil. Argentina. Usos do Território. Integração Regional. 

Internacionalização de Empresas.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA SILVA, Aline. Territory, internationalization and regional integration. 

Companies in the context of the argentine-brazilian relation. 2017. 325 f. Thesis (Master’s 

Degree in Human Geography) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Aiming to understand the internationalization of the Argentine and Brazilian companies from 

one country to the other considering it as part of the historically constituted process of bilateral 

integration between these countries, we sought two central investigation axes: a-) analysis of 

the process of national territories internationalization, verifying how the new and the old 

interact conforming the current Argentine-Brazilian territorial dynamics. For this, we 

considered multiple agents that are historically part of these countries’ bilateral relation, notably 

States and Companies; b-) study of uses of territory performed by companies in Brazil or 

Argentina and its respective topologies. Finally, we produced a specific data bank to research 

and from it we classified and operationalized different internationalization strategies adopted 

by these agents, such as: Foreign Direct Investment – mergers and acquisitions; branches, 

subsidiaries and greenfield investments; joint venture and New Forms of Investment – e-

commerce and startups; franchising and licenses. The analysis of these different strategies 

revealed the diversity which each company currently participate in the Argentine-Brazilian 

territorial dynamics that varies in strength, power, size, relation with State of origin and use of 

key variables of the current period (technique with scientific and informational content, etc.) 

owned by each of them. 

 

Keywords: Brazil. Argentina. Uses of Territory. Regional Integration. Companies 

Internationalization.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

OLIVEIRA SILVA, Aline. Territorio, internacionalización e integración regional: las 

empresas en el contexto de la relación argentino-brasileña. 2017. 325 f. Tesis (Maestría en 

Geografía Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Para comprender la internacionalización de las empresas argentinas y brasileñas de un país 

hacia el otro como parte del proceso históricamente construido de integración bilateral, hemos 

recurrido a dos ejes centrales de investigación: a-) análisis del proceso de internacionalización 

de los territorios nacionales, buscando comprender cómo lo nuevo y lo viejo interactúan en la 

conformación de la actual dinámica territorial argentino-brasileña. Para ello, hemos 

considerado los múltiples agentes que históricamente componen la relación bilateral entre estos 

países, especialmente Estados y Empresa; b-) estudio de los usos del territorio llevados a cabo 

por las empresas en Brasil o en Argentina, como así también de sus respectivas topologías. Con 

esta finalidad, hemos producido un banco de datos específico para la investigación y desde allí 

hemos clasificado y operacionalizado las distintas estrategias de internacionalización adoptadas 

por estos agentes, tales como: Inversiones Externas Directas- fusiones y adquisiciones; filiales, 

subsidiarias e inversiones del tipo greenfield; joint venture y Nuevas Formas de Inversiones- e- 

commerce e startups; franquicias y licencias. El análisis de estas distintas estrategias nos ha 

revelado la diversidad con que cada compañía participa de la actual dinámica territorial 

argentino-brasileña, la cual varía conforme a la fuerza, poder, tamaño, relación con el Estado 

de origen y empleo de las variables clave del período actual (técnica con contenido científico 

informacional, etc.) que cada una de ellas posee.   

 

Palabras-clave: Brasil. Argentina. Usos del Territorio. Integración Regional. 

Internacionalización de Empresas.  
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A seção esportiva da mídia brasileira nos apresenta cotidianamente uma visão um tanto 

caricaturesca da relação argentino-brasileira, se nos pautássemos por ela afirmaríamos 

enfaticamente que estes países são grandes rivais. Se passarmos para seções voltadas a 

economia ou relações exteriores logo concluiríamos que os negócios com a Argentina só vão 

bem se o governo do país vizinho concordar em receber os produtos brasileiros sem nenhuma 

restrição. Conforme Alessandro Candeas (2015) a mídia brasileira tem tratado com grande 

superficialidade a relação entre Brasil e Argentina, demonstrando ou grande desinteresse, ou, 

grande desconhecimento da História e da geoeconomia que unem ambos países.   

Conforme Pedro Geiger (2006, p.153),  

Contou a favor do Mercosul a existência de uma base territorial relativamente 

desenvolvida que se estende das latitudes de Belo Horizonte à faixa que vai de Buenos 

Aires a Córdoba. Na América do Sul, trata-se do espaço geográfico mais denso em 

termos de produção e consumo. [...]. Neste território, que se estende do Brasil à 

Argentina, já vinha se instalando uma infraestrutura de integração regional e cresciam 

as interações econômicas e sociais das populações (GEIGER 2006, p.153).  

As afirmações de Candeas (2015) e Geiger (2006) produzem uma série de 

questionamentos que motivaram a elaboração do presente trabalho: Como compreender a 

relação entre Brasil e Argentina atualmente? Quais caminhos tem percorrido estes países para 

uma efetiva integração bilateral? Qual papel cumprem conjuntamente para à integração regional 

latino-americana? Quais são estas infraestruturas e interações econômicas previamente 

instaladas? Qual influência para a integração tem esta base territorial relativamente 

desenvolvida que vai de Belo Horizonte a Córdoba? Que agentes tem participado da integração 

bilateral? Como compreender a relação bilateral a partir do território?  

Para apreender as dinâmicas atuais de integração que existem entre Brasil e 

Argentina é necessário um esforço de sintetizar como se configuram suas relações ao 

longo da internacionalização destes territórios; isto é, como pondera Milton Santos (2009 

[1982]), compreender que a atualidade do espaço tem a singularidade de ser formada de 

momentos passados que estão cristalizados como objetos geográficos atuais. Nas palavras 

do autor, “[...] o momento passado já não é nem voltará a ser, mas sua objetivação não 

equivale totalmente ao passado, uma vez que está sempre aqui e participa da vida atual 

como forma indispensável da realização social” p.14 .  

Neste sentido, María Laura Silveira (2003, p.10) afirma,  

Na evolução histórica, objetos, ações e normas vão mudando, ganhando novas formas 

e funções. Esse processo paralelo de formação da sociedade e do território, de trabalho 

acumulado e trabalho presente, de construção material e política, é a formação 

socioespacial. O trabalho se reparte na sociedade e no território, ao sabor das 

necessidades externas e internas, e essa divisão social e territorial do trabalho produz, 

a cada período, um novo meio geográfico [...].   
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Em concordância com Mónica Arroyo (2015) entendemos que, enquanto parte da 

América Latina, a análise do Brasil e da Argentina deve considerar seus territórios nacionais 

não como espaços vazios e inertes, mas como campos de atuação e usos1 por múltiplos 

agentes que, conforme sua força e poder, possuem distintas capacidades de usufruir e 

controlar sua base técnica assim como definir e regulamentar sua base normativa e política; 

segundo a autora, “trata-se de âmbitos com relações de cooperação e conflito em 

permanente redefinição” (ARROYO, 2015, p.16).  

É a partir das formações socioespaciais2 argentina e brasileira que se revelam tanto os 

agentes como as bases técnicas e normativas que constituem a dinâmica territorial bilateral.  

Desde modo, considerarmos que o internacional está historicamente sendo mediado pelo 

nacional, representado na figura dos Estados Nacionais. As ações tomadas por estes agentes 

são centrais para produção, uso e controle das bases técnicas e das bases normativas do 

território nacional e de sua internacionalização, pois é a partir dele que se estabelecem as 

relações ora de cooperação, ora de conflito, entre Estado x Estado; Estado x Agentes 

Interestatais; Estado x Mercado e Estado x Empresas.  

Contudo, desde o início de um processo da mundialização a partir do capitalismo 

mercantil- quando Brasil e Argentina não passavam de espaços derivados3 (SANTOS, 2008 

[1979]) - isto é, territórios coloniais dominados por ordens exógenas vindas das metrópoles 

Portugal e Espanha-  os Estados perdem força como únicos detentores da produção de arranjos 

normativos4, sobretudo jurídicos, a partir do ingresso de outros atores na arena da produção das 

                                                 

1 Segundo Santos e Silveira (2001, p.21) “O uso do território pode ser definido pela implantação de infraestruturas, 

para as quais estamos utilizando a denominação de sistemas de engenharia, mas também pelo dinamismo da 

economia e da sociedade. São os movimentos da população, a distribuição da agricultura, da indústria e dos 

serviços, o arcabouço normativo, incluídas a legislação civil, fiscal e financeira, que juntamente com o alcance e 

a extensão da cidadania, configuram novas funções do espaço geográfico”. Deste modo, conforme estabelecem 

Bernardes, Zerbini, Gomes, et. al. (2001, p.03), “O território usado constitui-se como um todo complexo onde se 

tece uma trama de relações complementares e conflitantes. Daí o vigor do conceito, convidando a pensar 

processualmente as relações estabelecidas entre o lugar, as formações socioespaciais e o mundo”. 
2 O conceito de formação socioespacial proposto por Santos (2008 [1977]) surge da impossibilidade da análise 

indissociável das noções de sociedade e espaço no seio da categoria de formação social (elaborada por Marx e 

Engels), desta forma a formação socioespacial traz para o centro da análise a possiblidade de pensar, no âmbito da 

geografia, a articulação entre a configuração territorial (dada pelo arranjo do território, dos elementos naturais e 

artificiais de uso social) e os modos de produção “Capaz de expressar a totalidade espacial em seu movimento como 

uma potencialidade e uma realidade”, é ela que encerra a história no espaço (SANTOS, 2008 [1977]; 2008 [1996]. 

BROMBERG, 1997). 
3 Em proposição de Santos (2008 [1979]) os espaços derivados são assim chamados por terem seus princípios de 

organização submetidos ou fortemente influenciados por uma ou mais vontades longínquas do que aos impulsos 

de organização locais. Nas palavras do autor “pelo fato de serem derivados, estes espaços se organizam e se 

reorganizam em relação a interesses distantes: sua organização é função de necessidades exógenas e depende de 

parâmetros importados, tomados de empréstimo aos sistemas representativos de interesses distantes” p. 123. 
4 As normas apresentam-se como importantes para nosso trabalho devido aos arranjos normativos que se colocam 

como imperativos no período atual, principalmente com a instalação de uma política neoliberal pelos Estados 

Nacionais, segundo Silveira (2008, p.125) “[...] os diversos rearranjos normativos, tiveram lugar, como reformas 
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normas- que afetam e produzem territórios. Segundo Ricardo Mendes Antas Jr (2001, p. IV) 

“O território no Ocidente é regulado pelo Estado, pelas corporações e pelas instituições civis 

não estatais, sobretudo aquelas de alcance planetário”. 

Ainda conforme esclarece Antas Jr (2003, p. 79),  

a emergência das técnicas que propiciam a simultaneidade tem trazido normas 

jurídicas exógenas e rígidas que impõem, aos vários lugares onde a ordem global se 

instala a solidariedade organizacional fundada na informação fria e insensível, 

organizando territórios conforme os objetivos das corporações e instituições 

internacionais.  

A manifestação de mais de um ator na arena da regulação complexifica a organização dos 

territórios a partir de novas lógicas e usos que se apresentam por cada um deles. Ao lado da 

regulação do Estado e de sua influência na composição da divisão internacional do trabalho, 

emerge, a partir da metade do século XIX, a força das empresas, apoiadas, entre outros fatores, 

pelos processos de internacionalização ao qual se inserem (GOTTMAN, 2012 [1975]).  

Nesta perspectiva, as empresas se estabelecem como um dos principais agentes da 

mundialização do capital graças aos investimentos que elas realizam em terceiros mercados 

(fluxos de dinheiro para o investimento produtivo)5, pois são estes investimentos externos 

que constituem, ao lado do comércio exterior (fluxo de mercadorias) e das aplicações 

financeiras (fluxos de capital que mantêm caráter monetário), uma das três dimensões 

clássicas de internacionalização do capital (ARROYO, 2001).  

A internacionalização das empresas nada mais é do que um reflexo do processo de 

internacionalização dos seus territórios nacionais de origem, é por isto que elas refletem o papel 

que cada formação socioespacial cumpre na divisão internacional do trabalho e no sistema 

internacional.  Deste modo, as primeiras empresas a realizarem a abertura de filiais e 

subsidiárias no exterior no século XIX são de origem inglesa e logo depois, estadunidenses- 

predominantes graças à aplicação de novos modelos técnicos que alteram a organização 

industrial (ANDREFF, 2000). O mesmo princípio pode ser observado para as empresas 

argentinas produtoras de cereais que realizaram, ainda naquele século, um movimento pioneiro 

de internacionalização rumo ao Brasil (SPOSITO & SANTOS, 2012). Este fato revela que as 

                                                 

constitucionais e de outros instrumentos jurídicos nacionais, no ensejo de facilitar descentralizações, privatizações 

e concessões em favor de corporações globais”.  Há também que ressaltar que existem no jogo político, normas 

colocadas pelas empresas, assim sobrepõe-se as normatizações do Estado ás normatizações das empresas.   
5 De acordo com Andreff (1995), os investimentos realizados no século XIX, caracterizavam-se, em sua maioria, 

como investimentos em carteira/ portfólio, a partir de financiamentos de empréstimos aos governos e em obras de 

infraestrutura. Esta forma de investir, porém, começa a perder força já no final do século, emergindo a utilização 

dos Investimentos Externos Diretos (IED), acompanhado de um grande aumento do número e do tamanho das 

empresas, sobretudo inglesas, voltadas à descoberta e exploração de recursos naturais e produção agrícola fora de 

seus países de origem (FLEURY; FLEURY, 2012). 
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empresas também participam historicamente da dinâmica territorial argentino-brasileira e que, 

portanto, se constituem como importante agente para uma análise bilateral.   

Ora, tanto a internacionalização de empresas argentinas para o Brasil e brasileiras para 

a Argentina, quanto à forma como se relacionam estas formações socioespaciais no século 

XIX, ou mesmo até meados do século XX, já não são as mesmas- embora coexistam no 

território. Agora as dinâmicas territoriais respondem a um estágio supremo da 

internacionalização dos territórios, consolidado no processo de globalização (SANTOS, M., 

2008 [1996]). Conforme Santos (2008 [1994], p.116),  

A fase atual da História da humanidade, marcada pelo que se denomina revolução 

científico-técnica, é frequentemente chamada de período técnico-científico. Em fases 

anteriores, as atividades humanas dependeram da técnica e da ciência. Recentemente, 

porém, trata-se da interdependência da ciência e da técnica em todos os aspectos da 

vida social, situação verificada em todas as partes do mundo e em todos os países. O 

próprio espaço geográfico pode ser chamado de meio-técnico-científico 

informacional. Esta realidade agora se estende por todo o Terceiro Mundo, ainda que 

em diferente proporção, segundo os países.     

Duas características deste novo período se estabelecem como norteadoras para as 

análises realizadas neste trabalho: a-) a multinacionalização sem precedentes das firmas e a 

internacionalização da produção e do produto em combinação de escalas até então 

inimagináveis; b-) a configuração de novos papéis ao Estado Nacional a partir da 

transformação dos territórios nacionais em espaços nacionais da economia internacional 

(SANTOS, M., 2008 [1994]), ao disponibilizarem tanto suas bases técnicas como normativas 

a serviço de um mercado global. Esta flexibilidade normativa pode ser observada, dentre 

outros fatores, em três aspectos: na organização de uma “desregulação” das esferas 

econômicas, financeiras e produtiva nacionais; na conformação de blocos regionais, a 

exemplo do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e na organização de políticas tanto para a 

atração como para incentivo à internacionalização das empresas nacionais.  

Estabelece-se deste modo, uma complexa relação de cooperação e conflito entre 

Estados e Estados e entre Estados e Empresas; pois junto a estes novos papéis do Estado, 

incorporam-se e sobrepõem-se as normas empresariais, voltadas ao externo (ARROYO, 

1997), ao qual denominamos “estratégias empresariais de internacionalização”6, que podem 

ser organizadas em dois grupos principais: a-) Investimentos Externos Diretos – fusões e 

                                                 

6  Embora saibamos da existência de uma série de teorias sobre a internacionalização de empresas nas áreas de 

Economia, Administração e Negócios Internacionais, a saber: Perspectiva de poder de mercado de Stepen 

Hymer; Teoria do ciclo do Produto  de Raymond Vernon; Paradigma Eclético de John Dunnig, Modelo de 

Upsalla, entre outras (FLEURY; FLEURY, 2012; SPOSITO; SANTOS, 2012), optamos por não utiliza-las neste 

trabalho, onde buscamos elucidar a internacionalização das empresas como parte de um processo de 

internacionalização dos territórios nacionais.  
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aquisições; filiais, subsidiárias e investimentos greenfield; joint venture b-) Novas Formas 

de Investimento- e-commerce e startups; franchising e licenças. 

Os blocos regionais, como o Mercosul, conformado graças à histórica dinâmica 

territorial argentino-brasileira, tornam-se, deste modo, grande possibilidade para que as 

empresas ampliem seus âmbitos territoriais de atuação, a partir da contaminação de um 

ambiente de negócios, pela internalização do externo por parte destes agentes produtivos; 

os blocos desta forma reforçam a internacionalização dos territórios, por meio de seus 

conteúdos e pela possibilidade de reforço aos circuitos produtivos7 além das fronteiras 

nacionais (ARROYO, 2010). Como as empresas tem participado da dinâmica territorial 

argentino-brasileira? Quais estratégias elas têm utilizado para se inserirem ou no Brasil ou 

na Argentina? Que usos realizam dos territórios brasileiro ou argentino e qual papel estes 

países cumprem na topologia internacional destas empresas? Quais relações elas têm 

estabelecido com os governos de origem e destino? Qual o papel da integração regional 

como produtora de novos espaços de acumulação para as empresas?  

Afim de responder estes questionamentos, o presente trabalho tem por objetivo geral 

analisar a internacionalização das empresas argentinas e brasileiras de um país ao outro, 

considerando-o como parte do processo historicamente construído de integração bilateral 

entre estes países dentro de um contexto de internacionalização destes territórios nacionais; 

buscamos, deste modo, investigar a expansão das topologias das empresas e os usos do 

território por elas praticadas neste âmbito bilateral.  

Partindo deste objetivo geral, consideramos os seguintes objetivos específicos: a-) 

analisar as diferentes modalidades de internacionalização praticadas pelas empresas argentinas 

e brasileiras (Aquisições e Fusões, Joint venture, franchising, etc.) e sua forma de inserção no 

país vizinho; b-) identificar as empresas argentinas e brasileiras que se internacionalizam 

atuando no território dos dois países, e distinguir suas principais características em função dos 

circuitos produtivos nos quais operam (tamanho das empresas, grau de modernização, 

                                                 

7 Segundo Santos (2008, [1994]) “Como a localização das diversas etapas do processo produtivo (produção propriamente 

dita, circulação, distribuição, consumo) pode, doravante, ser dissociada e autônoma, aumentam as necessidades de 

complementação entre os lugares, gerando circuitos produtivos e fluxos, cuja natureza, direção, intensidade e força variam 

segundo os produtos, segundo as formas produtivas, segundo a organização do espaço preexistente e os impulsos políticos. 

O uso do território não é o mesmo para as diversas firmas. Os mesmos sistemas de engenharia são utilizados diferente e 

seletivamente. Na medida em que a força de mercado não é mais a mesma, a dimensão espacial de cada firma não é idêntica, 

variando com a capacidade de cada qual para transformar em fluxos as massas produzidas. Cada firma usa o território 

segundo a sua força. Criam-se, desse modo, circuitos produtivos e círculos de cooperação como forma de regular o processo 

produtivo e assegurar a realização de capital. Os circuitos produtivos são definidos pela circulação de produtos, isto é, de 

matéria. Os círculos de cooperação associam estes fluxos de matéria a outros fluxos, não obrigatoriamente materiais: capital, 

informação, mensagens, ordens”. 
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infraestruturas, relação com o poder público, dentre outras características); c-) Investigar o 

papel dos governos argentino e brasileiro na elaboração de normas e provisão de infraestruturas 

para estímulo à internacionalização das empresas oriundas de seus respectivos países, bem 

como ao incentivo para atração de investimentos estrangeiros.   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS 

Para a realização do trabalho os seguintes procedimentos metodológicos foram adotados:  

a)  Levantamento bibliográfico: realizamos um amplo levantamento e sistematização 

de livros, teses, dissertações e artigos, tanto em bibliotecas como em bases 

científicas online, visando aprofundar o escopo teórico da investigação e o diálogo 

da ciência geográfica com a bibliografia já produzida sobre a temática em diferentes 

áreas do conhecimento, como Negócios Internacionais, Relações Internacionais, 

Economia, Ciência Política, História; etc.  

b)  Levantamento e sistematização de dados estatísticos e documentais:  Com base nos 

dados oferecidos nos seguintes órgãos- Banco Central do Brasil (BCB), Banco 

Central da República Argentina (BCRA), Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD-ONU), Comissão Econômica para a América Latina e 

o Caribe (CEPAL), Fundação Dom Cabral (FDC), além dos órgãos ligados aos 

Ministério de Relações Exteriores (MRE);  Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) no Brasil e em relatórios anuais e semestrais e encontrados 

nos sítios eletrônicos das empresas, realizamos a construção de quadros, tabelas e 

figuras apresentadas ao longo do presente trabalho. 

c) Realização de trabalhos de campo e entrevistas: visitamos a ABF Franchising Expo 

2016, para realização de levantamentos e contatos para entrevistas; também 

realizamos duas entrevistas na cidade de Buenos Aires (Argentina)- durante a 

realização de estágio de pesquisa no segundo semestre de 2016 (Bolsa Red de 

Macrouniversidades de America Latina y el Caribe)- com Ana Armenia- diretora 

regional da MercadoShops (subsidiária da empresa de e-commerce Mercado Livre) e 

com Agustín Crivelli (ex-diretor da Dirección de Proyectos de Inversión e 

Internacionalización Productiva -DPIP- ligada ao Ministério de Relaciones Exteriores 

y Culto da Republica Argentina - gestão Cristina Fernández de Kirchner- 2012-2015). 
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As entrevistas foram essenciais para compreender tanto as ações das empresas ligadas 

ao e-commerce no Brasil, como para compreender o papel do governo argentino no 

fomento à internacionalização de empresas. Na ocasião do intercâmbio participamos 

de eventos empresariais da Fundación Observatorio de PYMES e do Estudio Canudas.  

d) Elaboração de dados primários a partir da confecção de banco de dados sobre as 

empresas: procedimento fundamental para a elaboração das análises realizadas nos dois 

capítulos que compõem a segunda parte da presente dissertação, a confecção do banco 

de dados das empresas realizou-se em diferentes etapas, a saber: busca das empresas 

argentinas no Brasil e brasileiras na Argentina em diferentes fontes (jornais e revistas 

como: Valor Econômico, Exame, Época Negócios; Revista Mercado; fontes 

bibliográficas diversas-artigos, teses, etc); levantamento de variáveis-chave nos sítios 

web e fontes variadas sobre cada empresa observada (estratégia principal de 

internacionalização; se possui ou não capital aberto; se utiliza de formas 

complementares de internacionalização; a qual grande setor pertence; ramo principal- 

classificado segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0)- 

diversificação de negócios; ano de fundação; cidade matriz; porte; etc); classificação 

das estratégias de internacionalização (a partir das referências bibliográficas) e 

finalmente, sistematização dos dados para confecção de mapas, figuras, tabelas e 

quadros. No Apêndice Metodológico A, apresentamos um maior detalhamento da 

elaboração e sistematização do Banco de Dados. 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 Partindo das empresas temos o intuito de contribuir para uma leitura da relação argentino-

brasileira como parte de um processo historicamente construído de internacionalização dos 

territórios nacionais; neste ponto, cabe esclarecermos que devido a metodologia de pesquisa 

adotada, especificamente o levantamento e a sistematização das estratégias empresariais a partir 

da elaboração do banco de dados, nossa análise contempla este processo até o ano de 2015. Nesta 

perspectiva, o presente trabalho se estrutura, para além desta introdução, em duas partes 

compostas de dois capítulos cada, seguidas pela seção de considerações finais.  

  A primeira parte do trabalho, A relação argentino-brasileira à luz do processo de 

internacionalização dos territórios nacionais, se inicia com uma breve análise da colonização 

como ponto de partida das relações entre Brasil e Argentina, prosseguida por dois capítulos 

denominados: 1. Argentina e Brasil, do modelo primário-exportador à substituição de 
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importações: entre a cooperação e o conflito e 2. Argentina e Brasil no contexto da 

redemocratização: um aprofundamento da integração bilateral. Os dois primeiros capítulos da 

dissertação objetivam identificar e analisar as bases tecno-normativas e os agentes que 

constituem historicamente a relação bilateral argentino-brasileira e o papel que as empresas 

cumprem como agentes desta dinâmica territorial. Deste modo, estes capítulos apresentam 

semelhante estruturação interna, embora em diferentes momentos: 1-) análise da inserção das 

formações socioespaciais na divisão internacional do trabalho; 2-) análise da relação bilateral a 

partir da política externa e das normativas bilaterais; 3-) análise das bases técnicas; 4-) análise 

das empresas enquanto agentes da dinâmica territorial bilateral.  

Após a identificação das empresas como agentes centrais para compreender a dinâmica 

territorial argentino-brasileira, partimos para uma análise minuciosa de sua atuação que objetiva 

compreender como atualmente este agente tem utilizado os territórios ou da Argentina ou do 

Brasil como parte de suas topologias internacionais. Esta abordagem dá corpo à segunda parte do 

trabalho: As empresas na dinâmica territorial argentino-brasileira à luz das estratégias de 

internacionalização (2010-2015). Esta seção se inicia com uma breve análise geral do 

movimento bilateral de empresas, prosseguida por dois capítulos; 3. Continuando uma trajetória: 

a presença dos Investimentos Externos Diretos (IED), onde apresentamos uma leitura das 

empresas a partir das estratégias de internacionalização adotadas: fusões e aquisições; filiais, 

subsidiárias e investimentos greenfield; joint venture; 4.  Renovando as estratégias empresariais: 

as Novas Formas de Investimento (NFI), onde realizamos uma análise das empresas que se 

inserem via estratégias de e-commerce e startups; franchising e licenças.  
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Conforme o proposto por Milton Santos (2009 [1982], p. 14), “[...] o momento passado 

já não é nem voltará a ser, mas sua objetivação não equivale totalmente ao passado, uma vez 

que está sempre aqui e participa da vida atual como forma indispensável da realização social”.  

Logo, para compreendermos historicamente o desenvolvimento da integração bilateral 

argentino-brasileira, devemos considerá-la a como parte da internacionalização destes 

territórios nacionais analisando, a partir das formações socioespaciais, os múltiplos agentes que 

compõem a dinâmica territorial argentino-brasileira e suas distintas capacidades de usufruir e 

controlar as bases técnicas, assim como definir e regulamentar as base normativa e política 

destes territórios (ARROYO, 2015).  

Entretanto, antes de se conformarem como nações soberanas, houve um passado 

comum onde se configuram as bases da formação territorial colonial (MELLO,1996; 

MORAES,2000). Nas palavras de Antonio Carlos Robert de Moraes (2000, p.50), 

A formação de um território tem sempre em sua gênese um processo de expansão de 

uma sociedade. A formação territorial pode mesmo ser definida como o movimento 

de um grupo social que expande seu espaço e, nesse ato passa a controlar porções 

planetárias que são integradas ao seu território.  

A implantação de colônias na América Latina ao final do século XV, no entendimento de 

Aldo Ferrer (2004), foi resultado da expansão comercial dos povos cristãos da Europa no 

transcurso da Idade Média com a ampliação simultânea do conhecimento científico e de suas 

primeiras aplicações na navegação, nas artes da guerra e, paulatinamente, na produção de bens 

e serviços. Para o autor (2004, p. 21),  

O início da globalização obedece, pois, a formação de uma rede de viagens e comércio 

que abarca todo o planeta e a abertura de fronteiras, até então inéditas do conhecimento 

e da tecnologia. Este é o cenário mundial, em que tiveram lugar a conquista, o 

povoamento e as atividades econômicas no atual território argentino8 (tradução nossa).  

Foi na chamada ativação de todas as redes de circulação e a partir da difusão do conjunto 

de modernizações acima citadas, que se gestaram na Europa uma nova economia, o 

capitalismo comercial, e uma nova estrutura política, absolutista, ou de oligarquia 

centralizada, personificada na figura de um Estado Territorial (MORAES, 2000; ARROYO, 

2001). Sobre este fato Arroyo (2001, p. 27) pondera, “é a partir desse momento que podemos 

talvez, pensar na convergência histórica das três categorias: território, mercado e Estado” . 

                                                 

8 El inicio de la globalización obedece, pues, a la formación de una red de viajes y comercio que abarca todo el 

planeta y a la abertura de fronteras, hasta entonces inéditas, del conocimiento y la tecnología. Es en este escenario 

mundial que tuvieron lugar la conquista, el poblamiento y las actividades económicas en el actual territorio 

argentino (FERRER, 2004, p. 21).  
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Todavia, na gênese da economia capitalista comercial e na formação dos Estados 

Territoriais europeus, desenvolve-se um caráter ambíguo basilar que demanda a articulação 

entre o novo modo de produção e o antigo regime, na dependência de fundamentos extra 

econômicos. Para solucionar esta condição inicial, nobreza, burguesia mercantil e Coroa se 

articulam para juntas centralizar suas funções em torno da expansão das políticas mercantilistas, 

como observa Moraes (2000, p. 45-46),  

O objetivo da reflexão e das práticas mercantilistas é a economia nacional. Tem-se a 

aplicação nesta escala da lógica de gestão dos negócios no âmbito das empresas 

mercantis. Trata-se de tentativas de gerar o Estado como a “empresa do Príncipe”, 

cuja prosperidade beneficiaria todos os súditos. Como pano de fundo, cristalizam-se 

a crença – em grande parte fundamentada – na inelasticidade do mercado 

internacional. Por decorrência tem-se que o incremento da riqueza nacional teria por 

único conduto uma posição vantajosa nos termos de troca, num sistema de relações 

concebido na máxima “um país não ganha sem que o outro perca”. Esta visão 

explicita-se, com clareza, na teoria da balança comercial [...], “marco de referência 

para todas as práticas político-econômicas do período”. Comprar barato e vender caro, 

conseguir um saldo positivo nas transações, aumentar o estoque metálico – eis as 

metas da política econômica de acumulação primitiva. 

Para a realização da acumulação primitiva revela-se essencial a já comentada ação 

expansionista europeia, através da qual são estabelecidos os monopólios comerciais para a 

ampliação dos estoques de metais preciosos, ouro e prata principalmente. Portugal e Espanha9 

são os responsáveis, inicialmente, pelo comando deste desenvolvimento comercial em escala 

mundial, ao estabelecerem rotas comerciais ultramarinas financiadas pelas Coroas, com 

realização de pilhagem e/ou comércio, ou postos de intercâmbio sem penetração cultural (as 

feitorias), com as áreas próximas do continente africano ou com o extremo Oriente; a exemplo 

da expedição de Vasco da Gama até as Índias via Cabo da Boa Esperança.  

Ainda que a pirataria fosse vantajosa e trouxesse as fontes de acumulação de capital (em 

forma de metais preciosos) a um baixo custo ao não envolver encargos de produção, um limite 

ótimo para a concentração de riqueza, e, também, para a acumulação primitiva, se mostrará na 

ocupação territorial com colonização, realizada nos territórios da América10 (MORAES, 2000).  

Embora, como observamos em Ferrer (2004) e Moraes (2000), o escambo e a pilhagem 

tenham sido a primeira relação econômica escolhida pelos espanhóis e portugueses para o 

                                                 

9 O expansionismo europeu revela uma condição si-ne qual non para o surgimento do sistema internacional, a 

saber, a formação do Estado Territorial enquanto entidade soberana com contiguidade territorial capaz de produzir 

as regulações e as normas que regerão dos fluxos comerciais. Neste sentido, é o Estado Nacional o agente principal 

pata a mundialização das relações econômicas, sociais e políticas (VALLAUX, 1914; ARROYO,1999; MORAES, 

2000; SANTOS, 2008 [1988]). 
10 Conforme o autor, “[...] neste sentido, a guerra é também, diretamente, um eficaz mecanismo de acumulação. 

Anderson define o saque ultramarino espanhol como ‘o mais espetacular ato isolado de acumulação primitiva’ ” 

(MORAES, 2000, p. 48).  
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estabelecimento de  rotas comerciais com os seus definidos- via Tratado de Tordesilhas (1494)- 

“territórios do Novo Mundo”, estas atividades foram rapidamente substituídas por uma relação 

de exploração, até então inédita para os Estados europeus, baseada na submissão à força das 

civilizações indígenas encontradas (algumas avançadas como Incas e Astecas), bem como na 

ocupação de vastas regiões de recursos naturais até então nunca exploradas.  

Conforme Ferrer (2004), embora cada império tenha resolvido de maneira particular, e 

com distintas dinâmicas temporais, a organização da ocupação dos territórios coloniais, os 

problemas relativos a esta nova realidade implicaram uma modificação profunda das normas e 

da ação política até então seguidas. Para o autor, são comuns na organização colonial: a-) a 

necessidade de mão de obra e organização da unidade produtora; b-) a ocupação territorial em 

grande escala; c-) a organização política e institucional dos novos territórios e, finalmente, d-) 

a captação da riqueza para os governos metropolitanos.  

Concernente ao exposto, Moraes (2000, p. 81-82) afirma,  

Estes tipos de relação colonial se associam quer como momentos numa mesma área, 

quer como estratégias de uma mesma metrópole em diferentes lugares. Como formas de 

instalação pode-se pensar, numa sequência evolutiva (não temporal necessariamente), 

do contrato ocasional (com saque e o escambo) à construção de uma feitoria 

(expressando a perenizarão das trocas), desta à exploração efetiva (implicando uma 

estrutura produtiva) até a fundação de cidades (resultado já de uma certa fixação), e 

destas à constituição de um território (objetivando uma rede de cidades e o controle de 

uma significativa porção do espaço) (grifo nosso).  

Na América Latina há uma apropriação de seus espaços derivados que destrói as 

racionalidades pré-existentes, pertencentes aos povos originários, e onde são difundidas, a 

partir da imposição dos sistemas técnicos e políticos europeus, normas (que disciplinam a 

vida política e econômica) e fluxos externos (de mercadoria, de ordens e ideias) que se 

constituem como elementos estruturadores dos territórios coloniais; podemos, portanto, dizer 

que há uma racionalidade/uma lógica extravertida com intencionalidade extrativista que, a 

partir dos elementos anteriormente colocados, produz uma nova organização do território 

(SILVEIRA, 1999; 2003; ARROYO, 2001).  

É neste sentido que retomamos a proposição da convergência entre território, Estado e 

Mercado, conforme alvitrado por Arroyo (2001, p. 31-32),  

O processo que progressivamente associa o território ao mercado na história da América 

Latina se desenvolve ao mesmo tempo que, na Europa, se expande o capitalismo e se 

consolida o sistema interestatal moderno. Isto é, os Estados territoriais europeus apoiam-

se na consolidação de um sistema econômico que se integra em unidades nacionais 

através da formação do mercado interno. Na América Latina, por sua vez, a 

convergência de território, mercado e Estado (nos moldes europeus) dar-se-á somente 

séculos mais tarde, com a irrupção dos processos de independência política e a formação 

dos Estados Nacionais. Essa convergência se definirá em termos de um “fora” – 
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marcado pela condição periférica da América Latina – e de um de “dentro” – marcado 

pela concentração (social e regional) de riquezas. 

A partir do percurso até aqui realizado, podemos afirmar que a condição subordinada na 

qual se inserem os territórios sul-americanos no sistema-mundo tem início quando ganham 

seu caráter colonial. Para tal análise corrobora Luiz Alberto Moniz Bandeira (2010) ao 

afirmar que agentes internos e agentes externos revelam-se permanentemente na constituição 

da dinâmica bilateral que se dá entre Argentina e Brasil. 

As relações estabelecidas entre as formações socioespaciais espanhola e portuguesa 

tiveram papel fundamental para os primeiros momentos de tensão argentino-brasileira. 

Neste sentido, Heredia (1996) afirma que Brasil e Argentina constituem a relação bilateral 

mais antiga do continente americano e reverberam-se, nas zonas de choque sul-

americanas, especialmente na Bacia do Prata, os problemas transfronteiriços das Nações 

Ibéricas (AZAMBUJA, 1994; MELLO, 1996).  

Tendo a ocupação espanhola na América do Sul orientado-se inicialmente em torno 

das descobertas e das explorações de metais preciosos – especialmente a prata encontrada 

na cidade de Potosí11, hoje Bolívia –, são articuladas, a partir do Vice-Reinado do Peru, 

correntes colonizadoras para fundações de embrionárias redes de cidades12, ainda nas 

primeiras décadas do século XVI. Do atual território argentino partem três correntes: a do 

Oeste, fundando Mendoza, San Juan e San Luis; a do Alto Peru, onde se estabelecem as 

cidades de Santiago del Estero, Córdoba e Tucumán e finalmente a corrente do Atlântico, 

responsável pela criação das cidades de Buenos Aires, Santa Fé e Corrientes, nas bordas 

dos rios que compõem a Bacia do Prata (SILVEIRA, 2003).  

Devido à proximidade das regiões mineradoras argentíferas da Bolívia, as cidades de 

Tucumán, Córdoba e Santiago del Estero se estabelecem como ponto principal para 

organização de atividades econômicas complementares para abastecimento do povoamento 

da região do Alto Peru13. Neste sentido, a região da Bacia do Prata assume uma condição 

secundária, tanto nesta primeira divisão interna do trabalho no território em que hoje se 

                                                 

11 Com relação a centralidade de Potosí, Moraes (2000, p. 204), afirma: “Potosí ‘a cidade de loucura da prata’, um 

dos ‘lugares históricos do nascimento do capitalismo’. Só mesmo os riquíssimos filões argentíferos para atrair uma 

grande população a um lugar tão ermo, e para construir a ‘cidade mais fantástica da América colonial’. Já em 1572 

a ‘cidade real’ possui 100.000 habitantes”.  
12 De acordo com Silveira (1999) a fundação de cidades é elemento central para a europeização do novo continente, 

sendo a Espanha a primeira nação a aplicá-la a partir das chamadas Leyes de las Indias, norma que estabelecia 

instruções detalhadas a respeito da escolha do lugar, do estabelecimento de um plano regular de ocupação 

(conhecido como tabuleiro de xadrez), da administração municipal e do equipamento intelectual.  
13 Desenvolvem-se atividades agrícolas como produção de vinhos, frutas, manufatureiras têxteis, fornecimento de 

couro etc.; com destaque para a cidade de Córdoba, onde se instalam os equipamentos culturais, como sedes 

eclesiásticas, escolas etc. (SILVEIRA, 1999; 2003).  
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localiza a Argentina, como no sistema colonizador espanhol, fato que, segundo Moraes 

(2000), a leva a se tornar ponto de contrabando, bem como um elo de ligação especial com a 

colonização portuguesa, a partir de fluxos comerciais que se estabeleciam entre a cidade de 

Buenos Aires e a cidade do Rio de Janeiro14 – fundada em 1565.  

Entretanto, a queda na produção mineira, entre os séculos XVI e XVII, conjurada à crise 

da Espanha, que perde junto a Portugal a hegemonia central na organização do sistema-mundo 

frente à Holanda e Inglaterra, faz com que, pari passu a racionalidade da conquista e exploração 

mineira, se estabeleça uma nova racionalidade de revalorização colonial, centrada na produção 

de matérias-primas necessárias à manufatura europeia, bem como na incorporação destes 

nascentes territórios como novos mercados a este novo agente europeu (SILVEIRA, 1999).  

Ainda segundo Silveira (1999), a região dos pampas argentinos vai se incorporando 

gradualmente, a partir de mudanças técnicas e políticas, a esta racionalidade inicial de 

mundialização, por meio da produção de couro, sebo e carne salgada, enviada à Europa e ao 

Brasil, baseada na caça do gado chimarrão, presente em abundância nos campos bonaerenses. 

Acrescenta-se ao fato a importância que vai assumindo o Porto de Buenos Aires como ponto 

estratégico para os novos circuitos mercantis, interligando o Vice-Reinado do Alto Peru com 

a Europa, mas também com o Brasil.  

Com relação ao exposto, Moraes (2000, p. 222) pondera,  

Dadas as relações com o Brasil e com Potosí, Buenos Aires acaba cumprindo uma função 

integradora no fluxo entre estes lugares, tornando-se – o que é facilitado pela união das 

coroas ibéricas no ano de sua segunda fundação – um elo de articulação de um ativo 

circuito que põe a prata peruana nas praças brasileiras. Oficialmente negociam-se escravos 

nesses circuitos, com autorização dada em 1595, aos barcos negreiros portugueses de 

aportarem no rio da Prata para tal comércio. Todavia, várias mercadorias fluem em busca 

do metal, que escoa célebre também por esta via dada a demanda consumidora de Potosí. 

Como carga de retorno, Buenos Aires envia ao Brasil carne, couro, vinho, azeite e cereais.  

A configuração do território colonial espanhol, ao não estabelecer uma hierarquização de 

suas cidades tendo Lima e o Vice-reinado do Peru como lugar central, produz grande 

oportunidade para os portugueses prolongarem seus circuitos econômicos para além do território 

colonial do Brasil. Este fato concretiza uma hegemonia lusitana, sobretudo em Buenos Aires, mas 

também em Santiago (de Chile), Cartagena e na própria Lima, em meados do século XVII.  

A hegemonia portuguesa frente ao comércio de algumas regiões do território hispânico é 

fruto da expansão colonial portuguesa, que se inicia em meados do século XVI com o objetivo 

                                                 

14Segundo Moraes o baixo poder de centralização e polarização que a capital do vice-reinado do Peru, Lima, 

possuía fez com que algumas cidades da rede urbana dos territórios hispânicos fossem por ela diretamente 

influenciada enquanto outras ficaram renegadas, estabelecendo outros tipos de relação, destacando-se Quito e 

Buenos Aires, nas palavras do autor, um entreposto mais do Rio de Janeiro do que de Lima.  
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de ultrapassar os limites fixados pelo Tratado de Tordesilhas partindo de seus núcleos litorâneos 

de povoamento. Embora tardiamente instalados, em comparação com as cidades da América 

Espanhola, estes núcleos configuram-se como pontos de irradiação local, atividade facilitada por 

três aspectos: a-) não se encontrarem nos domínios lusitanos organizações nativas densamente 

organizadas; b-) não descoberta de metais preciosos; e c-) desenvolvimento da atividade de 

pecuária, que, embora secundária, especialmente após a instalação da produção açucareira, se 

caracterizou como elemento principal da interiorização (MORAES, 2000; JAGUARIBE, 2004).  

A tendência exploratória lusitana encontra, no período de unificação das coroas 

ibéricas entre 1580 e 1640, segundo Jaguaribe (2004), a grande oportunidade para se 

expandir através das entradas, e posteriormente das bandeiras, além dos domínios 

delimitados por Tordesilhas. Correntes de exploração e povoamento rumo às regiões da 

Bacia Amazônica são formadas a partir das cidades litorâneas a nordeste da costa com 

destino às regiões mineiras espanholas, no limite atual entre Cuiabá e Bolívia e ao Sul, rumo 

ao estuário da Bacia do Prata para efetivar o comércio de couros, prata e erva-mate 

(ZUSMAN, 2000). Nas palavras de Moraes (2000, p. 347-348), 

Os resultados obtidos com a tentativa de isolamento da terra brasileira ante outras 

nações europeias [...] estimulou fluxos preexistentes que envolviam basicamente 

três rotas: a dos “aventureiros”, fluvial e terrestre, que saindo de São Paulo 

demandava o Paraguai; a do “contrabando”, marítima, que ligava vários portos 

brasileiros a Buenos Aires; e a de “curiosidade, que buscava o Peru pelo Amazonas 

[...] não há como discordar de Capistrano de Abreu quando conclui que a união 

ibérica teve “consequências favoráveis” para o Brasil ao abrir a ocupação das bacias 

da Amazônia e do Prata e nem de Hélio Viana quando considera que houve nesse 

período um “relaxamento” dos limites. 

Além de estimular a presença dos portugueses na Banda Oriental do Prata, cabe destacar 

um outro resultado da União Ibérica, que terá importância para a definição posterior das 

fronteiras nesta região geopolítica, o Território dos Sete Povos das Missões (ZUSMAN, 2000). 

Neste sentido, Moraes (2000, p. 355-356) pondera,  

De todo modo, o capítulo missionário de ocupação das duas grandes bacias sul-

americanas ilustra bem os desdobramentos da união ibérica em solo colonial. A 

facilidade e a oportunidade desse projeto veio, como visto, por certa unificação do 

clero colonial que repunha a unidade supranacional das ordens e da Igreja em geral. 

Por outro lado, a oposição e a grita dos colonos também desconheceu as 

nacionalidades, aproximando portugueses e espanhóis no apresamento do gentio 

aldeado e no combate aos missionários [...]. Observa-se, como no exemplo das 

missões, que a dominação hispânica propiciou significativa expansão da colônia, ao 

mesmo tempo que também introduziu elementos de fragmentação que complicam a 

própria soberania efetiva sobre as terras [...]. Tal fato, estimulou a Inglaterra, a França 

e a Holanda a lançarem-se com maior ímpeto na exploração colonial [...].  

O fim da União Ibérica, em 1640, produziu para Portugal um quadro contraditório de 

expansão e fragmentação dos territórios coloniais; se por um lado permitiu um exitoso 
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prolongamento de suas áreas ocupadas, ultrapassando os limites de Tordesilhas, sobretudo nas 

bacias Amazônica e Platina, por outro, atraiu para a colônia brasileira uma lógica de inimizades 

advindas dos espanhóis, gerando conflitos com os países que assumiam a hegemonia no sistema 

internacional, especialmente com a Holanda (MORAES, 2000).  

O prolongamento do território português rumo à bacia do Prata abala profundamente as 

relações que haviam se entabulado entre ambos os impérios na unificação de coroas, sobretudo, 

a partir de 1680, com a fundação à margem esquerda do Rio da Prata, da “cidade-forte” de Colônia 

do Sacramento, “frente a frente” a Buenos Aires. De acordo com Zusman (2000, p. 346),  

Buenos Aires, em particular, encontra em Colônia um concorrente não só no que se 

refere ao contrabando, mas também na exploração pecuária. Os habitantes de Colônia 

lançam mão de uma exploração sistemática e regular do gado chimarrão existente na 

região, a partir da década de noventa, dando lugar à contestação e ao envio de notas 

de protesto por parte do governador de Buenos Aires, Agustín de Robles. Este, no ano 

de 1694, ordenou a organização de uma expedição de índios residentes nas Missões 

Jesuíticas para a região a fim de “espantar” o gado para o norte e assim evitar sua 

captura. Paralelamente, desde seu estabelecimento no Rio da Prata, os portugueses 

empreenderam relações comerciais com a população indígena da região – charúas e 

yanuas– chegando a utilizar a rivalidade destes dois grupos. Em troca de facas, tecidos 

de linho e outros artigos, os colonos recebiam cavalos e couro [...]15 
 (tradução nossa). 

Colônia do Sacramento, desta maneira, torna-se possível competidora sobre os mercados 

portenhos. Ainda conforme Zusman (2000, p. 346),  

Como dizíamos, os setores dominantes portenhos temiam que os portugueses, desde 

Sacramento, intervissem em seus mercados de abastecimento de gado do Atlântico, de 

Tucumán ou do Alto Peru. Poder contar com uma área aberta à exploração pecuária e com 

um centro comercial desta produção delegava ao porto de Colônia a possibilidade de 

competir com as atividades que semelhantemente se desenvolviam a partir de Buenos 

Aires. Contudo, estas características não se configuraram como impedimento para que 

atividades complementares de contrabando se desenvolvessem entre Buenos Aires e 

Colônia [...]16 (tradução nossa). 

                                                 

15 Buenos Aires, en particular, encuentra em Colonia una competidora no sólo en materia de contrabando sino 

también de explotación ganadera. Los habitantes de Colonia se lanzaron a la explotación sistemática y regular 

del ganado cimarrón existente en la región a partir de comienzos de la década del noventa, lo que dio lugar a 

correspondencia y notas de protesta de parte del gobernador de Buenos Aires, Agustín de Robles. Este en el año 

1694 ordena la organización de una expedición de indios residentes en las Misiones Jesuíticas con el fin de 

“espantar” el ganado hacia el norte y así evitar su captura. Paralelamente, desde su asentamiento en el Río de 

la Plata los portugueses entablaron relaciones comerciales con la población indígena de la región- charrúas y 

yanuas- llegando a utilizar a su favor las rivalidades entre los dos grupos. A cambio de cuchillos, lienzos y otros 

artículos, los colonos recibían caballos y cuero […]. 
16 Como decíamos, los sectores dominantes porteños temían que los portugueses desde Sacramento, intervinieran 

en los mercados que ellos abastecían con ganado en el Atlántico, en Tucumán o en el Alto Perú. Poder contar con 

un área abierta a la explotación ganadera y con un centro desde donde comercializar esta producción otorgaba 

toda una dinámica al puerto de Colonia que podría estar en competencia con la actividad de semejantes 

características desarrolladas desde Buenos Aires. Sin embargo, esto no actuaba como impedimento para que, la 

actividad de contrabando fuera desarrollada de forma complementaria entre Buenos Aires y Colonia […] 

(ZUSMAN, 2000, p. 346-347).  
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É a partir deste fato que se desenrola um delicado ponto de tensão denominado de 

“questão platina”17. Iniciada com o conflito entre Portugal e Espanha sobre a Banda Oriental 

do Prata, e resolvida temporariamente em 1777, a questão platina será herdada por Brasil e 

Argentina, em diferentes períodos e sob diversos matizes, tendo como ponto de partida uma 

vez mais o conflito sobre o domínio da “Cisplatina” levado a cabo pelo Império do Brasil e 

pelas Províncias Unidas do Rio da Prata (MELLO, 1996; JAGUARIBE, 2004).  

A resolução temporária da questão da Banda Oriental pode ser definida como um 

momento crucial para o desenho das fronteiras atuais do Brasil com os territórios coloniais 

espanhóis. Segundo Zusman (2000), os primeiros movimentos para uma negociação 

territorial acontecem entre 1746 e 1750, quando se encontravam no poder, tanto no território 

de Portugal como no da Espanha, grupos favoráveis a relações amigáveis entre ambas 

potencias ibéricas. Nestas tentativas iniciais, enquanto a Espanha buscava restaurar os 

limites do antigo Tratado de Tordesilhas, Portugal aderia ao argumento do direito de posse, 

por meio de sugestão elaborada pelo secretário de João V, Alexandre Gusmão, para o uso a 

partir do direito romano do conceito de uti possidetis18.  

Outro critério produzido e proposto por Gusmão revelava-se a partir da introdução dos 

limites geográficos e cartográficos para a delimitação de fronteiras, assim limites naturais, como 

montanhas e rios, estabeleceriam as linhas demarcatórias entre os territórios. A partir destes 

critérios, os portugueses cederiam aos espanhóis o controle do estuário do Prata, enquanto 

ficariam com o controle da Bacia Amazônica, bem como, de acordo com a aplicação do Mapa 

dos Confins do Brasil apresentado por Gusmão, com os territórios dos Sete Povos das Missões, 

a margem oriental do Rio Uruguai (ZUSMAN, 2000). 

Resolvidas as negociações e superados os conflitos, foram assinados os Tratados de 

Madrid e de San Ildefonso (1777) – pós-queda da política do Marquês de Pombal, um dos 

responsáveis pelos entraves aos tratados –, que representaram o fim, ainda que 

temporariamente, à disputa platina entre Portugal e Espanha (MELLO, 1996; ZUSMAN, 2000). 

Em meio à resolução do conflito, a Espanha reorganiza sua administração colonial a 

partir da criação, em 1776, do vice-reinado do Rio da Plata, englobando os atuais territórios 

do Uruguai, do Paraguai e parte da Bolívia, com capital em Buenos Aires. Entre os 

                                                 

17 Segundo Mello (1999, p. 25), os conflitos luso-espanhóis durante o período colonial e a rivalidade argentino-

brasileira após a independência constituíram-se historicamente no epicentro das constantes oscilações geopolíticas 

ocorridas na região platina, sendo palco de numerosos conflitos. 
18De acordo com Zusman (2000) este critério estabelecia que cada reino deveria manter aqueles âmbitos 

geográficos dos quais já estariam apropriados. Tratava-se, segundo a autora, de uma “pirueta jurídica” que 

permitiria a Portugal legalizar seus processos de ocupação realizados ao longo de dois séculos e meio. 
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princípios de sua criação, ademais da preocupação geopolítica com a possível ascensão 

portuguesa na região, está a relevância que assume a região dos pampas argentinos, 

articulado, sobretudo a partir de Buenos Aires, à divisão internacional do trabalho através 

da atividade portuária com exportações de matérias-primas e importações provenientes da 

potência inglesa- que buscava novos mercados para suas produções fabris têxteis, nascidas 

na Revolução Industrial (MELLO, 1999; SILVEIRA, 2003).  

Neste sentido, a Inglaterra começa a ter papel central na dinâmica regional do Prata, 

inicialmente via contrabando, exercendo pressão sobre a Espanha para abertura dos fluxos 

oficiais de comércio a partir do porto de Buenos Aires. No plano interno, esta ação política 

colonial impõe ao território, em sua reconversão produtiva para complementariedade 

mundial, a implantação de um incipiente meio técnico, com modernizações na produção de 

couro, lã e carne, substituindo a caça ao gado chimarrão pela criação de bovinos e caprinos 

enclausurados; contexto que leva as economias regionais interioranas a um período de 

aprofundamento de seu conteúdo interno de subsistência e, consequentemente, a uma perda 

de peso no jogo de forças político-econômico argentino, sendo hierarquizados por Buenos 

Aires19; forma-se uma nova divisão territorial do trabalho. Estes fatores serão determinantes 

para os traços da independência argentina, e para o momento político de disputas políticas 

que a partir dali se desenhariam (SILVEIRA, 1999; 2003; FERRER, 2004). 

O território colonial brasileiro também vive uma profunda reorganização administrativa 

a partir da transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, em fuga ao avanço 

napoleônico sobre Lisboa. Nesse acontecimento a Inglaterra desempenhou um papel 

preponderante, pois, no auxílio a Dom João VI, amplia sua influência sobre Portugal e se torna 

a principal beneficiada do comércio com o Brasil, em princípio pela Abertura dos Portos, mas 

especialmente a partir dos tratados de comércio de 1810, onde adquire taxas de importação mais 

favoráveis do que as da metrópole portuguesa. Estes fatores, agregados à crise e decadência da 

economia mineira, levam ao fim do pacto colonial (FURTADO, 2005 [1958]).  

Conforme argumenta Caio Prado Junior (1976, p. 93),  

A corte e a presença do soberano constituirão um ponto de referência e atração que centraliza 

no Rio de Janeiro a vida política, administrativa, econômica e financeira da monarquia. 

Também para boa parte da América meridional a capital brasileira será um centro de atração. 

As colônias espanholas que compunham os antigos vice-reinados de Buenos Aires e do Peru, 

separadas da sua metrópole e ainda mal constituídas em nações independentes, orientam-se 

                                                 

19 Segundo Ferrer (2004), este período (final do século XVIII até 1860) caracteriza a etapa de transição do território 

argentino que, conjurada à fundamentação da Revolução Industrial e às mudanças que esta impõe ao sistema 

internacional, transformam Buenos Aires como centro hegemônico de um espaço que começava a desenvolver, 

em escala importante, a pecuária vinculada com o crescimento do comércio internacional.  
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comercialmente, e muitas vezes politicamente também, para o Rio de Janeiro que arvorava 

o título prestigioso de sede de um trono europeu, e onde se instalara o quartel-general 

diplomático e do comércio inglês nesta parte do mundo. As íntimas relações do Brasil com 

aquelas colônias deixaram um testemunho concreto e sensível na circulação monetária do 

país que nesta época se constituirá em grande parte de pesos espanhóis de prata cunhados no 

Peru e que se batiam no Brasil com as armas e os valores portugueses. 

A segurança institucional que Portugal adquire no Brasil faz “reacender a chama” 

expansionista lusitana, que mira uma vez mais o território da Banda Oriental do Rio da Prata, 

fundando a Província de Cisplatina em 1817, bem como os territórios das Guianas, em ação não 

efetivada. Estavam assim lançadas as premissas para a Guerra da Cisplatina20 (1827), a partir da 

intervenção da agora Províncias Unidas do Rio da Prata para auxílio dos grupos uruguaios liderados 

por Artigas. Cabe ressaltar que a Guerra da Cisplatina se deu não mais contra os lusitanos, mas sim 

contra o Império do Brasil, independente graças aos efeitos da Revolução Liberal do Porto, que 

exigiu o retorno de Dom João VI a Portugal, e a aliança que este estabelece com a oligarquia rural 

brasileira e com a Inglaterra em 1822 (MELLO, 1999; JAGUARIBE, 2004; 2013).  

Embora as forças imperiais brasileiras tenham sofrido importante revés na batalha de 

Ituzaígo, a delicada guerra argentino-brasileira se transformava em um grande e interminável 

impasse com duração entre 1825-1827; com resolução possível graças a interferência inglesa, 

em 1828. Este fato amplia a hegemonia deste agente sobre os agora territórios independentes. 

Em referência ao fato, Mello (1999, p. 31) infere,  

No âmbito das relações internacionais, a decadência das respectivas metrópoles no 

século XVII deslocou o Brasil e a Argentina para a esfera de influência britânica. Após 

a emancipação latino-americana no século seguinte, a Grã-Bretanha tornou-se o fiel da 

balança de poder platina e praticou em relação àqueles países uma política de equilíbrio 

de poder que assegurou o predomínio dos seus interesses na Bacia do Prata [...]. Esta 

procurou assegurar seus interesses no Prata ao apoiar a independência do Uruguai, um 

Estado-Tampão (buffer state) destinado a amortizar a rivalidade entre o Império 

Bragantino e a República portenha, impedindo que qualquer um deles controlasse 

monopolisticamente a desembocadura e o comércios platinos [...]21.  

O fim da Guerra da Cisplatina (Tratado de 27-VIII-1828) representa para o Brasil e a 

Argentina o início de uma delicada relação, marcada pela alternância ora de cooperação, 

ora de conflito; tem papel fundamental para tal característica a instabilidade institucional 

inicial da Argentina, os também já apontados agentes externos hegemônicos, mas também 

os agentes externos circunvizinhos Uruguai, Paraguai e em certa medida a Bolívia. Como 

observa Heredia (1999, p. 269),  

                                                 

20 Guerra de Cisplatina, chamada pela historiografia argentina de “Guerra contra o Império do Brasil”. 
21 A criação do Uruguai como Estado-tampão foi definida pelo mediador da paz, Lorde Ponsomby, como “colocar 

um algodão entre dois cristais” (MELLO, 1999).  
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As relações entre Argentina e Brasil, mesmo as restritivas especificamente a respeito da 

bilateralidade, merecem ser consideradas dentro de um âmbito mais amplo, em razão de 

ser as duas maiores nações – ao menos em superfície e população – dentro da grande 

Bacia do Prata, à qual também pertencem Bolívia, Paraguai e Uruguai. As relações 

destes dois países, portanto, tocam sempre, de algum modo, questões que envolvam aos 

outros três. Justamente estas três nações conformaram o Vice-Reinado do Rio da Prata, 

e durante muitos anos de suas vidas independentes seguiram sendo parte significativa 

das vicissitudes das relações entre os dois primeiros22 (tradução nossa). 

Em razão deste fato, o primeiro período pós a Guerra “contra o Império do Brasil” e a 

criação da nação uruguaia conduziram a Argentina ao governo de Juan Manuel Rosas, 

federalista contrário à hegemonia portenha frente aos unitários. Sendo ele próprio o encarregado 

das relações exteriores, Rosas acentua um posicionamento diplomático de isolamento, 

recusando acordos de associações permanentes. Esta ação leva Buenos Aires a uma relação 

delicada com a França e a Inglaterra, que em represália às restrições à navegação impostas pelo 

governo bloqueiam todos os portos da Confederação (entre 1838-1848) (CANDEAS, 2005).  

A forma como Rosas lida com a questão, ao conseguir derrotar o bloqueio das potências 

aos portos e instaurar a sua jurisdição exclusivamente pela Confederação, alimenta seus ideais 

de superioridade e hegemonia frente ao Império do Brasil. Reaquecida a rivalidade, a força 

imperial brasileira busca derrotar Rosas, articulando-se com os colorados uruguaios para 

empossá-los frente aos blancos, apoiados pelo governo do confederado argentino, e em seguida, 

conjuntamente, unirem-se com os unitaristas argentinos, liderados por Urquiza, para derrocar 

Rosas em 1854 (CANDEAS, 2005; JAGUARIBE, 2004; 2013).  

O período seguinte é marcado por um momento de proximidade entre os países da Bacia 

do Prata e o Império do Brasil; o governo argentino de Urquiza buscou instaurar, em meio a um 

ambiente de distensão, um Tratado de Amizade, Comércio e Navegação com o Império do 

Brasil (1856), bem como a tentativa de produzir um documento comum para fixar as fronteiras, 

sem sucesso devido aos conflitos internos que ainda existiam na Argentina. Nos governos de 

Mitre (1862-68), Sarmiento (1868-74) e Roca (1880-1886) mantêm-se bons entendimentos 

entre a Argentina e o Império do Brasil (CANDEAS, 2005; JAGUARIBE, 2004; 2013). 

Este contexto de não transparecer a rivalidade, entre Argentina e Brasil, foi fundamental 

para se consolidar, secretamente e em conjunto com o Uruguai, o Tratado da Tríplice Aliança 

                                                 

22 Las relaciones entre Argentina y Brasil, aún las restringidas a la bilateralidad, merecen ser consideradas dentro 

de un ámbito más amplio, en razón de ser las dos naciones mayores — al menos en superficie y población — 

dentro de la gran cuenca del Plata a la que pertenecen asimismo Bolivia, Paraguay y Uruguay. Las relaciones 

entre los dos países, por tanto, han rozado siempre de algún modo las cuestiones que involucraban a los otros 

tres. Precisamente estas tres naciones habían formado parte del Virreinato del Río de la Plata, y durante muchos 

años de vida independiente siguieron siendo partes significativas en las vicisitudes de las relaciones entre las dos 

primeras (HEREDIA, 1999, p. 269). 
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(1865) contra o governo de Solano López. Este último ao assumir o governo do Paraguai- país 

cuja prosperidade livre das pressões do capitalismo internacional incomodava tanto argentinos 

e brasileiros, mas especialmente os britânicos- optou por deixar de lado a postura de 

neutralidade frente a sua política externa e buscar uma saída pelo mar a partir extravasamento 

de suas fronteiras com invasões aos territórios dos países vizinhos. Para Eric Hobsbawn 

(2002 [1977]), a Guerra do Paraguai/Tríplice Aliança se constitui como parte de um 

processo de integração da bacia do Prata à economia mundializada, sob desígnios da 

Inglaterra, levando à perda da autossuficiência do resistente Paraguai; “única área na 

América Latina onde os índios resistiram ao estabelecimento de brancos de forma efetiva” 

(HOBSBAWN, 2002 [1977], p. 92).  

A respeito deste momento conflitivo, Moniz Bandeira (2010, p. 52) coloca,  

Os interesses comerciais, sediados no Porto de Montevideo, e as dificuldades econômicas 

do Paraguai, [...] que precisava de saída para o mar e obter recursos a fim de manter seu 

desenvolvimento, convergiram no sentido de formar um só Estado, ao qual as províncias 

argentinas de Entre Rios e Corrientes também se juntariam. Esse projeto, porém, não só 

se contrapôs aos esforços da burguesia mercantil de Buenos Aires, lutando ainda para 

unificar e integrar seu território da Confederação Argentina, como colidiu com as políticas 

do Império do Brasil na Bacia do Prata. E abortou. O Brasil interveio manu militari no 

Uruguai, onde apoiou a instalação de um governo favorável aos seus desígnios. O 

Paraguai, em represália, invadiu-lhe o território, na província de Mato Grosso, bem como 

o da Argentina, a fim de avançar sobre o Rio Grande do Sul, desencadeando uma guerra, 

a qual não tinha condições econômicas e militares de vencer. Ao fim de cinco anos de 

trágica resistência, sucumbiu ante as armas da Tríplice Aliança, completamente destruído, 

seus recursos humanos dizimados.  

Para a Argentina o pós-guerra produziu um saldo positivo para a organização política e 

econômica do país; no plano econômico, o conflito bélico, ao demandar fornecimento de 

suprimento para as tropas, amplia a demanda, e consequentemente o acúmulo de capitais, das 

atividades de comércio e produção. Além disto, a derrota paraguaia permitiu, a esta burguesia 

mercantil-financeira de Buenos Aires e aos grandes estancieiros – com o apoio de alguns 

produtores interioranos –, expandir os designíos de centralização e consolidação do Estado 

Nacional, sufocando de vez os federalistas (CANDEAS, 2005; MONIZ BANDEIRA, 2010). 

Os governos de Mitre (1862-68) e Sarmiento (1868-74) fomentaram uma mentalidade 

de nação, organizando e equipando o exército nacional, reprimiram as forças unitaristas, além 

de inserirem, em um país que cada vez recebia mais imigrantes, uma educação para forjar 

uma nacionalidade comum. As modernizações no plano econômico, social e político e o fim 

do conflito interno, que se inicia em 1862, são consolidadas em 1880 com a Lei de 

Federalização de Buenos Aires (1880) (CANDEAS, 2005; MONIZ BANDEIRA, 2010). 



   40 

Já para o Brasil, o final da Guerra do Paraguai contribuiu para ampliar um contexto de grande 

desequilíbrio financeiro23, graças aos empréstimos tomados para manutenção da campanha, e o 

agravamento da crise político-institucional que se instaurava progressivamente dentro do Império; 

teve papel fundamental para o desequilíbrio econômico, a liquidação total de um sistema bancário 

bem organizado que vinha se desenvolvendo nas mãos do Visconde de Mauá.  

O empresário, ao julgar que o Brasil teria papel fundamental para desenvolver 

estrategicamente o Rio da Prata, havia a partir de seu Banco lançado mão de uma incipiente 

expansão além das fronteiras, via investimentos diversificados (instalação de estaleiros, ferrovias, 

fábricas de tecido, curtumes, etc.) tanto na Argentina como no Uruguai. Todavia, a guerra, 

conjuntamente a situações políticas adversas, sobretudo de conflitos com a inglesa Casa Rotschild 

na instalação da São Paulo Railway, levou o Banco Mauá à falência em 1874, ao não conseguir 

honrar com seus compromissos de manutenção cambiária e com dívidas. Fato que se mostrou 

desastroso para a economia nacional (MONIZ BANDEIRA, 2010). 

A esta crise de reservas imperiais, pós-guerra, agrega-se uma crise político-

institucional monárquica, estabelecida em diferentes dimensões: a-) interesse político da 

economia cafeeira, pois “a descentralização do poder permitirá uma integração ainda mais 

completa dos grupos que dirigiam a empresa cafeeira com a maquinaria político-

administrativa [...] para alcançar objetivos perfeitamente definidos de uma política” 

(FURTADO, 2005 [1968], p. 118); b-) crise servil, pós-abolição da escravatura, gerada pela 

necessidade de transição para o trabalho assalariado, com políticas de atração à imigração 

ainda pouco definidas; c-) crise do exército brasileiro, fortalecido pelos financiamentos da 

Guerra do Paraguai/Tríplice Aliança. Estes fatos amalgamados levam a derrocada do 

Império, concretizada com a Proclamação da República, em 1889. 

O fim da instabilidade política da Argentina, aliado a Proclamação da República brasileira, 

produzem uma melhoria nas relações bilaterais.  Todavia, essa melhoria apresentava muitas 

ressalvas, para o Brasil instaurou-se um ideário de que a Argentina desejava internamente 

reavivar o Vice-reinado do Rio da Prata e para os argentinos uma visão de que os brasileiros 

poderiam retomar uma política expansionista, semelhante à lusitana, rumo aos territórios platinos; 

estes fatores reforçavam a importância da Bacia do Prata para a manutenção da geopolítica dos 

dois países. Como demostra Moniz Bandeira (2010, p. 53), “superadas as causas históricas, mas 

                                                 

23 Segundo Prado Júnior (1976), o fim do tráfego de escravos ativará no país um incipiente período de grande 

movimentação de negócios; surgiram iniciativas financeiras, comerciais e industriais com alta circulação 

monetária alargada pela produção de moeda, títulos e créditos; entretanto o movimento terminou em um tremendo 

desastre, em uma sucessão de crises, ficando apenas algumas iniciativas, como estradas de ferro e linhas de 

telégrafo. 
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explorados os ressentimentos, passou a refletir, em larga medida, suas conexões econômicas 

internacionais com terceiras potências diferentes que disputam os mercados da América Latina”. 

Tendo registrada a interferência da colonização para a relação argentino-brasileira, 

passaremos a uma análise que objetiva identificar e analisar as bases tecno-normativas e os 

agentes que constituem historicamente esta dinâmica territorial bilateral, organizadas em dois 

capítulos: 1. Argentina e Brasil, do modelo primário-exportador à substituição de importações: 

entre a cooperação e o conflito”, e 2. Argentina e Brasil no contexto da redemocratização: um 

aprofundamento da integração bilateral.  
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CAPÍTULO 1:  ARGENTINA E BRASIL, DO MODELO PRIMÁRIO 

EXPORTADOR À SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES: ENTRE A 

COOPERAÇÃO E O CONFLITO  

 SOB O TRIGO, A CARNE E O CAFÉ: A ECONOMIA PRIMÁRIO-EXPORTADORA 

A Revolução Industrial, pautada em um extraordinário progresso da técnica incorporada 

ao maquinário produtivo, aos meios de transporte (navios a vapor, ferrovias, etc.) e de 

informação (telégrafo), transforma profundamente as interações espaciais, na ampliação de seus 

âmbitos econômicos, políticos, sociais e culturais e no rompimento nos horizontes espaciais da 

distância, da velocidade (progressivamente) e da densidade das circulações, sejam elas 

materiais ou imateriais (GOTTMAN, 2012; CORRÊA, 1997).  

Neste contexto, é ampliada a divisão internacional do trabalho pela possibilidade de 

articulações cada vez maiores entre regiões e cidades de diferentes continentes. Segundo 

Corrêa (1997, p. 284),  

A partir da segunda metade do século XIX, as interações espaciais entram na 

modernidade, anunciando o presente. A superação do espaço pelo tempo, que 

progressivamente se torna mais crucial à medida que o capitalismo se firma, 

demandando a aceleração do ciclo de reprodução do capital, alcançando novos e 

sucessivos patamares que rapidamente são ultrapassados a partir de novos e mais 

eficientes meios de circulação e comunicação.   

As possibilidades técnicas de maior circulação modificam as relações que se estabelecem 

no espaço geográfico, levando à “especialização das diversas regiões na produção ou no consumo 

de uma variedade de bens” (GOTTMAN 2012 [1975], p. 530). Neste sentido, no advento da 

indústria, são lançadas as bases das diferenciações geográficas da produção, em que, de um lado, 

se localizam as regiões produtoras de bens de consumo e de capital, ávidos por mercados 

consumidores para estes bens e, de outro, os lugares emissores de matéria-prima e alimentos 

indispensáveis para manutenção destas regiões industriais centrais (SILVEIRA, 1999).  

Os processos acima são determinantes para a nossa análise pois influenciam o modo 

em que se configuram a internacionalização dos territórios do Brasil e da Argentina nesta 

fase da mundialização do modo de produção capitalista. Se anteriormente a inserção 

destes territórios no sistema-mundo era de subordinação colonial a Portugal e Espanha, 

neste novo momento, serão a ele integrados por meio da ação hegemônica dos países 

industrializados, sobretudo, nesta ocasião, pela Inglaterra.  
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Podemos tomar como ponto de partida para a implantação de um meio técnico 

extravertido, tanto no Brasil como na Argentina, grosso modo, o momento de transição24 

política, na adaptação de um regime colonial para uma consolidação nacional-territorial de 

fato, e econômica, na implantação de bases para uma nova estrutura produtiva, que será 

plenamente consolidada ao final do século XIX; nesta fase estes países se integram 

definitivamente à divisão internacional do trabalho, como economias primário-exportadoras. 

Para Caio Prado Junior (1976) os últimos anos do Império foram caracterizados por uma 

larga expansão das forças produtivas e do progresso material no Brasil, que se aprofundariam com 

a República. Neste sentido, podemos apontar as seguintes características deste momento transitório:  

a) Deslocamento da primazia econômica do Nordeste do país, com a decadência das lavouras 

tradicionais da cana-de-açúcar, do algodão e do tabaco, para o Centro-Sul do Brasil, iniciado 

no ciclo do ouro e aprofundado no renascimento agrícola, após este ciclo, com o café; fato 

que impacta na configuração do povoamento do país, concentrado no Centro-Sul.  

b) Elevação do café como principal produto de exportação, matriz econômica que se 

concentrou inicialmente nas regiões do Vale do Paraíba, aproveitando-se da relativa 

abundância de mão-de-obra, sobretudo escrava, disponível com o final do ciclo do ouro 

e também da proximidade do porto do Rio de Janeiro, para escoamento da produção. 

Em meados do século XIX, a cultura cafeeira desloca-se rumo ao Oeste Paulista, a partir 

de Campinas, fato que reconverte o centro econômico do Império para a capital paulista, 

tendo como base para o escoamento da produção o Porto de Santos.  

c) Ascensão de uma nova elite social ligada ao café, conforme Furtado (2005 [1958], p. 

117), “uma nova classe empresária, que desempenhará papel fundamental no 

desenvolvimento subsequente do país”. Ainda segundo o autor, “homens com 

experiência comercial [...] desde cedo eles compreenderam a importância que podia ter 

o governo como instrumento de ação econômica” (p. 118);  

d) Substituição da mão-de-obra escrava, sob forte pressão da Inglaterra, por mão-de-obra 

imigrante, introduzida nas colônias de ocupação da zona de fronteira com a Bacia do Prata 

e na economia cafeeira, primeiramente por financiamento total pelo fazendeiro de café, 

onde o imigrante ficava fortemente endividado (sistema de parceria), e posteriormente, 

                                                 

24 Como não pretendemos delimitar um período rígido de análise, mas sim refletir sobre a base técnico-normativa 

de internacionalização do território do Brasil e da Argentina, especialmente neste momento de inserção na divisão 

internacional do trabalho como primário-exportadores, nos baseamos em Caio Prado Junior (1976), que delimita 

o período transitório até meados do período regencial, tendo as bases para  uma nova força produtiva sendo 

lançadas por Dom Pedro II, e em Aldo Ferrer (2004) que encerra a análise do período transitório em 1860, com a 

ascensão da unificação Argentina.  
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como medida para solucionar a condição “quase escrava” do imigrante, com 

financiamento das passagens pelo governo imperial (colonização subvencionada).  

e) Introdução do capital externo, sobretudo inglês, na vida pública do país por meio de 

empréstimos e no desenvolvimento de bases técnicas para comunicação e transporte.  

f) Modificação da política tarifária para o comércio exterior, com elevação das taxas 

alfandegárias.  

g) Introdução de um princípio manufatureiro, já anteriormente apontado, aniquilado 

durante a Guerra do Paraguai/ Tríplice Aliança.  

A partir da estruturação das bases econômicas para uma nova etapa da internacionalização 

do território brasileiro, faltava a incorporação de uma base política moderna que rompesse com 

os quadros conservadores monarquistas, resquícios da colonização, necessária para introduzir 

uma forma atualizada de governar que contemplasse os interesses da nova classe dominante 

cafeicultora, notadamente voltada ao estilo de negócios e ao pensamento liberal; fato 

consumado em 1889, com a Proclamação da República.  

Quanto a estes fatos Prado Junior (1976, p. 156-157) enfatiza, 

Em suma, a República, rompendo os quadros conservadores dentro dos quais se 

mantivera o Império apesar de todas suas concessões, desencadeava um novo espírito 

e tom social bem mais de acordo com a fase de prosperidade material em que o país 

se engajara. Transpunha-se de um salto o hiato que separava certos aspectos de uma 

superestrutura ideológica anacrônica e o nível das forças produtivas em franca 

expansão. Ambos agora se acordavam. Inversamente, o novo espírito dominante, que 

terá quebrado resistências e escrúpulos poderosos até havia pouco, estimulará 

ativamente a vida econômica do país, despertando-a para iniciativas arrojadas e 

amplas perspectivas. Nenhum dos freios que a moral e a convenção do Império 

antepunham ao espírito especulativo e de negócios subsistirá; a ambição do lucro e do 

enriquecimento consagrar-se-á como um alto valor social. O efeito disto sobre a vida 

econômica do país não poderá ser esquecido nem subestimado. 

Enquanto o Brasil possuía no período transitório um poder centralizador que 

paulatinamente realizava a inserção das bases econômicas capitalistas, a Argentina 

republicana, como já mencionamos – organizada em torno de um conjunto de províncias 

unidas, mais tarde Confederação Argentina –, vivia um contexto de grandes conturbações 

internas (1810-1870), onde conflitavam dois projetos distintos de organização nacional, de 

um lado os federalistas, elite criolla interiorana de matriz conservadora, e de outro os 

unitários, elites portenhas, de matriz liberal. Deste modo, para de fato integrar-se na divisão 

internacional do trabalho em sua matriz primário-exportadora, a Argentina teria que se 

organizar nacionalmente em torno de um governo central. 

A respeito do fato Ferrer (2004, p. 131-132) reforça,  
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O regime de autonomias provinciais anteriores à queda de Rosas e o posterior 

enfrentamento entre a província de Buenos Aires e a Confederação impediam o 

estabelecimento de um clima de estabilidade institucional, administrativa e política, 

indispensável para o desenvolvimento de uma nova etapa. Era necessário, portanto, 

consolidar a paz interior e organizar o país, centralizando os vetores do poder 

político e da política econômica em um governo nacional. A reincorporação da 

Província de Buenos Aires à união nacional em 1861 e a eleição de Mitre como 

presidente de um país unificado em 1862 consumaram, no plano institucional, um 

dos requisitos básicos para o funcionamento da economia primário-exportadora. 

Faltava, todavia, delimitar o lugar definitivo que ocuparia a Província de Buenos 

Aires no seio da nação. Problema solucionado em 1880, com a derrota do 

governador bonaerense Carlos Tejedor, da eliminação das milícias provincianas e 

do monopólio do exercício de força no exército nacional, a federalização da Cidade 

de Buenos Aires, o translado da capital provincial a uma nova cidade – La Plata – e 

a posse presidencial do general Roca25(tradução nossa).    

Nessas condições, apresentamos as principais características do período de 1810-1880 

referentes a sua dinâmica primário-exportadora: 

a) Cristalização de uma estrutura fundiária altamente concentrada em poucas mãos, 

a partir da expansão do uso privado da terra nas atividades estancieiras da zona 

pampiana, com emprego de mão-de-obra assalariada; tendo como ponto 

culminante a apropriação total do território argentino na “conquista do deserto” 

comandada por Júlio Roca, em 1870.  

b) Ascensão da região Litoral26 na economia de mercado pelas atividades de comércio exterior, 

especialmente exportações, que ampliam o acúmulo de capitais e rápido crescimento 

populacional. Neste sentido, expande-se a hegemonia e hierarquização, sobretudo da 

Província de Buenos Aires e da capital federal, sobre o restante do país, tendo como marco 

a centralização das atividades alfandegárias e os impostos nacionais, em 1855 27. 

                                                 

25 “El régimen de autonomías provinciales anterior a la caída de Rosas y el posterior enfrentamiento entre la 

provincia de Buenos Aires y la Confederación impedían el establecimiento de un clima de estabilidad institucional, 

administrativa y política, indispensable para el desenvolvimiento de la nueva etapa. Era necesario, pues, 

consolidar la paz interior y organizar el país, centralizando los resortes del poder político y de la política 

económica en un gobierno nacional. La reincorporación de la provincia de Buenos Aires a la unión nacional en 

1861 y la elección de Mitre como presidente del país unificado en 1862 consuman, en el plano institucional, uno 

de los requisitos básicos para el funcionamiento de la economía primaria exportadora. Faltaba, sin embargo, 

terminar de resolver definitivamente el lugar de la provincia de Buenos Aires en el seno de la nación. Esto se 

resolvió en 1880 con la derrota del alzamiento del gobernador bonaerense Carlos Tejedor, la abolición de las 

milicias provinciales y el monopolio del ejercicio del ejército nacional y la federalización de la ciudad de Buenos 

Aires, el traslado de la capital provincial a una nueva ciudad- La Plata- y el ascenso del general Roca a la 

presidencia” (FERRER, 2004, p. 131-132). 
26 Pertencem à Região Litoral as províncias de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos e Corrientes, região da Bacia do Prata.  
27 Marco normativo necessário para reorientar a circulação em torno do comércio exterior e centralização em 

Buenos Aires. O antigo sistema alfandegário provincial da Confederação Argentina inseria uma dinâmica 

normativa das economias regionais a partir da regulação da circulação pelos entrepostos comercias, obstáculos 

para a inserção primário-exportadora.  
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c) Expansão da atividade ovina e da exportação de lã e modernização das atividades 

produtivas de exportação de couros e carne iniciadas pelos saladeiros, evoluindo para o 

confinamento do gado e finalmente pelo uso de refrigeração. 

d) Introdução da imigração para resolução do problema de escassez de mão-de-obra. 

Importante frisar que, diferentemente do Brasil, a introdução de trabalho escravo na 

Argentina realizou-se em poucas “remessas”28.  

e) Introdução do capital externo para a organização das bases técnicas, em investimentos 

e financiamentos de infraestrutura de comunicação, transporte, em serviços públicos e 

empréstimos e aquisições de títulos da dívida pública.  

f) Consolidação constitucional em 1853, inspiradas em um pensamento político liberal 

da geração de 37, e concretização de uma aliança entre setores internos dominantes, 

controladores dos recursos terra e capital estrangeiro, para adoção de um pensamento 

político e cultural único e predominante, pautados no livre comércio, na introdução de 

imigrantes europeus, de capitais estrangeiros e de ideais culturais europeus como o 

positivismo, o romanticismo etc. (FERRER, 2004). 

Assim sendo, em 1880 a Argentina encontra-se consolidada enquanto nação em torno 

de um discurso político de matriz liberal, que legitima a modernização material e jurídica a 

partir de um ideário político-territorial de unidade e de um progresso calcado nas virtudes da 

técnica. De acordo com Silveira (1999, p. 37), “ferrovias, telégrafos, créditos, eliminação de 

alfandega interiores e códigos jurídicos eram adotados visando espelhar a modernidade 

europeia. É a metáfora da supressão do espaço graças à técnica [...]”. 

Neste sentido, são executadas políticas públicas para modernização da Argentina, e 

para que Buenos Aires se aparelhasse como uma capital europeia29 onde convivem ao lado 

dos grandes edifícios, moradias precárias, sobretudo os cortiços que abrigam os imigrantes 

– novo contingente populacional que ampliou as atividades de comércio e serviços 

desenvolvidas e fundou pequenas manufaturas. Neste contexto de intensa vida urbana, 

principal destino dos trabalhadores, ampliaram-se as necessidades de consumo, 

solucionadas com a importação de bens e serviços. 

                                                 

28 Conforme Ferrer (2004, p. 45), “a ausência de atividades econômicas aptas para o emprego de mão-de-obra 

escrava, como plantações e minas, limitou a entrada de escravos neste território” (tradução nossa).  
29

Iluminação pública, arruamentos diagonais, parques, edifícios públicos grandiosos e modernos, adoção de 

eletricidade na virada para o século XX, bem como o desenvolvimento de uma profunda revolução cultural, já nas 

primeiras décadas daquele século, livros, jornais, a chegada da radiocomunicação; ainda segundo a autora, “a aldeia 

de contrabando se transforma em cidade moderna e europeizada” (SILVEIRA, 1999, p..37). 
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A modernização também chega ao campo, que, dada sua característica como elemento 

dinamizador da economia primário-exportadora, é o grande responsável por revolucionar em 

poucas décadas a fisionomia política, social e econômica da Argentina. A estrutura fundiária 

concentrada em torno de grandes propriedades, como já apontado, aliada ao progresso técnico30, 

para melhoria da atividade agropastoril de clima temperado – lã, trigo e carne –, e a valorização dos 

produtos pela demanda de mercados consumidores em expansão foram a base para a concentração 

de riquezas em torno da produção agropecuarista de larga escala e para o ingresso do país, sobretudo 

das férteis pradarias dos pampas, ao comércio internacional. A pecuária, que até metade do século 

XIX operava em condições primitivas, foi progressivamente incorporando melhorias técnicas para 

mecanização da produção. A estância deu lugar à fazenda de confinamento, com incorporação do 

bebedouro australiano, do motor elétrico, e da linha de montagem frigorífica. 

Junto à pecuária agregaram-se com força na pauta do comércio internacional argentino os 

cereais, em especial o trigo; graças às terras férteis e ao emprego de modernos meios de produção, 

como tratores, máquinas agrícolas, galpões e todo tipo de instalações necessárias para sua 

produção (moinhos de vento), armazenamento e escoamento, como silos e elevadores portuários, 

o trigo assume, a partir de 1914, a dianteira como principal pauta exportadora da Argentina, tendo 

o ápice de sua valorização entre os anos 1910 e 1920. 

Outro fator determinante para o desenvolvimento do país, como um dos grandes 

produtores mundiais tanto de carne como de trigo, é o ingresso de produtores internacionais, 

que, adaptados ao progresso técnico no setor, melhoram a qualidade das fazendas por 

introdução de práticas de organização da produção, com admissão de pessoal qualificado 

(provenientes da Inglaterra e Escócia). Em relação aos cereais, a introdução de sementes e 

máquinas importadas foi o principal estímulo para a melhora de produtividade. No que concerne 

à importância da atividade agropecuária para a Argentina, Ferrer (2004, p. 130) enfatiza, 

A produção agropecuária exportável era o eixo de integração da economia argentina 

com o mercado mundial e, internamente, a base da cadeia produtiva que sustentava a 

rede de transportes, a transformação industrial de produção primária, seu financiamento 

e sua comercialização. A produção rural se integrava em um sistema de relações 

complexas que conformavam a totalidade da cadeia produtiva. Seu produto e 

rendimento eram gerados e assim distribuídos entre todos os produtores rurais, as 

indústrias de transformação como frigoríficos e moinhos, o sistema de transporte, 

                                                 

30 “Na realidade, o progresso da técnica é uma forma específica de expansão do mercado, ao aumentar os rendimentos e 

consequentemente a demanda efetiva. Revolucionando, por ele mesmo, as condições de desenvolvimento econômico ao 

permitir as condições de desenvolvimento econômico e de expansão ilimitada do mercado interno e externo e criar os 

incentivos para os investimentos privados, que, até o final do século XVIII, havia dependido unicamente da expansão do 

âmbito geográfico de mercado. Como disse Furtado, o empresário já não necessita mais de uma fronteira de expansão ou, 

em outras palavras, abrir linhas comerciais, agora poderá aplicar profundamente seus capitais dentro das fronteiras 

econômicas estabelecidas” (FERRER, 2004, p. 109, tradução nossa).  



   48 

principalmente as ferrovias, os bancos que financiavam o processo e os intermediários 

que comercializavam a produção no mercado internacional31 (tradução nossa).  

O capital internacional torna-se a ferramenta principal para a manutenção do sistema 

produtivo argentino. Além da entrada de empresas e de suas estruturas organizativas, ingressaram 

investimentos para criação de uma base material necessária para a modernização e integração do 

território argentino. Os capitais internacionais, quase monopolisticamente, controlavam toda a 

estrutura do comércio de grãos e de exportações da carne e sustentavam toda a logística de 

distribuição e de regulação da atividade por meio da criação dos comitês de frete, e também se 

faziam presentes nos agentes financeiros e creditícios, por meio dos bancos de capitais ingleses, 

estadunidenses e de outras nacionalidades.  

Cabe destacar também a presença do capital inglês para a manutenção das contas públicas 

da nação argentina e das províncias por meio de suntuosos empréstimos, que aos poucos iam 

exigindo uma elevada fatia dos rendimentos nacionais. Ampliou-se, por conseguinte, a 

hegemonia inglesa na Argentina, detentora de 80% do capital de investimentos recebidos em 

1900. Constitui-se, neste sentido, uma relação especial de ligação argentina ao sistema 

internacional de circulação de capital, um movimento onde o excedente produtivo enviado à Grã-

Bretanha retorna em vias de capitais de investimentos (MONIZ BANDEIRA, 1981). Assim 

sendo, com base em Silveira (1999), podemos afirmar que se estabelecem, ao mesmo tempo, uma 

solidariedade entre objetos técnicos e uma solidariedade de capitais no território argentino.  

Contudo, ao mesmo tempo que esta relação de subordinação comercial e de investimentos 

da Inglaterra com Argentina se manifesta, chegando a última a ser chamada de quinto domínio 

da Grã-Bretanha, um vínculo de controvérsia se forma no âmbito jurídico-diplomático 

envolvendo resistência aos bloqueios navais, as reclamações argentinas à soberania das Ilhas 

Malvinas, ocupadas por britânicos em 1833 e a busca, pela política externa argentina, de 

autonomia nacional com igualdade de direitos entre os Estados com solução pacífica de 

controvérsias e isolamento frente à América Latina (CANDEAS, 2005). 

Face ao domínio hegemônico comercial e às modernizações envolvendo as finanças revela-

se o desenvolvimento pelo Estado Nacional argentino de normas para aprimoramento do sistema 

                                                 

31 “La producción agropecuaria exportable era el eje de la relación de la economía argentina con el mercado 

interno y, hacia adentro, la base de una cadena productiva que sustentaba la red de transportes, la transformación 

industrial de la producción primaria, su financiamiento y comercialización. La producción rural se integraba en 

su sistema de relaciones complejas que conformaban la totalidad de la cadena productiva. El producto y el ingreso 

de la misma se generaban y distribuían así entre los productores rurales, las industrias transformadoras como 

los frigoríficos y molinos, el sistema de transportes y, en primer lugar, los ferrocarriles, los bancos que 

financiaban el proceso y los intermediarios que comercializaban la producción en el mercado internacional” 

(FERRER, 2014, p. 130).  
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jurídico e financeiro. Neste sentido podemos identificar com base em Ferrer (2004) duas vias de 

organização: a) Arrecadação Pública – pela nacionalização da aduana como já apontado, 

estabelecimento de impostos e, caso necessário, venda, via fisco, de títulos públicos em Londres ou 

outros mercados internacionais; b) Organização do Sistema Monetário – criação em 1899 da Caja 

de Conversión pelo Banco de la Nación Argentina, marcando a centralização da capacidade de 

emitir moeda, antes praticada pelo Banco de la Província de Buenos Aires e o marco normativo 

para a convertibilidade entre o peso, moeda nacional, e o ouro, padrão monetário vigente na época, 

onde se assentavam as reservas e as atividades de investimentos e comércio exterior. 

O período primário-exportador de 1880-1930 é considerado como o de maior 

possibilidade de integração argentina ao comércio internacional, graças à demanda de cereais e 

carnes nos mercados europeus e nos novos mercados latino-americanos. Neste sentido, 

podemos observar que a industrialização europeia é o vetor externo que moderniza o território 

argentino e que nele configura um novo meio geográfico a partir da organização, motorização 

e mecanização da produção para exportação. Estas racionalidades externas que submetem o 

território nacional aos seus usos aprofundam a dependência argentina com relação ao centro do 

sistema, conforme podemos observar em Silveira (2003, p. 27),  

A modernidade técnica e política se instala e contribui para aprofundar a 

dependência do país em relação ao centro do sistema mundial, pois as 

complementariedades aumentam e se multiplicam ao sabor das funções de produção 

e consumo, destinando ás antigas colônias o papel de espaços derivados [...]. 

Como anteriormente exposto, a Proclamação da República promoveu uma 

descentralização do poder político no Brasil, a partir da adoção de um sistema federativo, em 

que os governos estaduais possuíam considerável autonomia administrativa, financeira e até 

política. Não obstante, a mudança brusca de regime, com a instalação de um governo com forte 

influência militar e uso de força em agitações políticas, desencadeou, rapidamente, uma guerra 

civil entre 1893-1895. Estes aspectos aliados a uma forte crise financeira, advinda da 

desorganização do sistema monetário, das emissões descontroladas de papel moeda e da queda 

dos preços do café, em 1896, instauram um clima de instabilidade institucional e financeira nos 

primeiros anos republicanos (PRADO JUNIOR, 1976).  

Para enfrentar a crise, o governo decretou a moratória com os credores externos, a 

quem já havia solicitado grandes empréstimos, realizou uma política de ajuste das contas 

públicas, com corte de gastos, aumentou impostos, alienou bens públicos, arrendou as 

ferrovias nacionais e, por último, organizou um fundo de amortização do papel-moeda, com 

aplicação de restrições de emissões e de circulação.  
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Segundo Prado Junior (1976), o grande beneficiário destas medidas governamentais e da 

resolução da crise financeira foi o capital e a finança internacional representado pelo London & 

River Plate Bank, principal intermediador do governo com os credores externos. Esta instituição 

tornou-se, neste momento, o fiscalizador das ações governamentais, a partir de um mecanismo 

de pressão para fazê-lo honrar com os compromissos de dívidas e restaurar suas finanças. Nas 

palavras do autor (1976, p.67), 

Entrelaçam-se assim intimamente seus interesses e suas atividades com a vida 

econômica e administrativa brasileira. E ela não lhes poderá mais tão cedo fugir. 

Consolidara-se uma situação de dependência que se vinha formando havia muito, 

mas que somente agora encontrará seu equilíbrio definitivo. O Brasil se torna um 

largo e seguro campo para a inversão de capitais, estes encontrarão melhor acolhida, 

e abrir-se-ão para eles as mais vantajosas aplicações. Onde quer que se apresente 

uma perspectiva favorável, no setor financeiro como no econômico, lá estarão eles 

como primeiros candidatos à oportunidade, e procurando tirar do país toda a 

margem de proveitos que ele era capaz de proporcionar. E com a posição dominante 

que ocupavam, sua segurança era absoluta. 

Consequentemente o Brasil também passa a ter uma economia de dependência e 

subordinação orgânica ao capital internacional, sendo este a base para a manutenção de sua 

economia primário-exportadora. Podemos definir como o início desta dependência a dívida 

externa contraída com a Inglaterra para indenização de Portugal na Independência do país, 

sucedida de um acréscimo cada vez maior de empréstimos realizados para manutenção de 

pagamentos de dívida, aquisição de crédito e capital de giro e investimentos em obras 

públicas. O capital internacional também se revela no aparelhamento da base técnica do 

país, no ingresso de investimentos externos no início do século XX – com a abertura de 

subsidiárias das grandes empresas ou via empréstimos aos cafeicultores – e no controle do 

comércio de café nas mãos de grupos financistas.  

Como já havíamos apontado, o café é a principal produção tropical exportável do Brasil 

no período de 1880-1930; entretanto, paralelamente ao advento republicano, ocorreu uma 

reconversão desta matriz produtiva com a transferência das atividades do Vale do Paraíba, que 

entrou em decadência, para o Oeste Paulista, partindo da região da cidade de Campinas, com 

expansão até o norte do estado do Paraná32. No entendimento de Prado Junior (1976), 

colaboraram para esta transferência a disponibilidade de terras virgens, os solos férteis de terra 

roxa, a topografia regular que facilita o uso do transporte de trilhos e um clima propício para o 

crescimento dos cafezais e de fácil adaptação para a mão-de-obra imigrante; ainda segundo o 

                                                 

32 De acordo com Prado Junior (1976), somente o Estado do Espírito Santo, além de São Paulo, apresentou uma 

produção de café significativa no período, porém, a falta de terras para ampliação do cultivo, realizado em grandes 

propriedades, geraram sua estagnação.  
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autor, a introdução desta modalidade de trabalho foi considerada como um dos maiores 

progressos da produção cafeeira, manifesto no emprego do trabalho remunerado33. Quanto à 

mecanização produtiva, poucos avanços foram observados, tais como a incorporação de 

maquinário para as técnicas de lavagem e decorticação dos grãos. 

Sem embargo, a incorporação de capital internacional especulativo na economia 

cafeeira alterou a forma de organização produtiva que até então imperava nas matrizes 

econômico-produtivas no Brasil. Esta modernização foi imposta como consequência da 

tendência à superprodução34, quando se acumulam invendáveis estoques e declínio de 

preços, oportunidade excelente para a ação dos grandes grupos financeiros35 ofertarem-se a 

intermediar as reservas e converte-las em crédito ao produtor e nos tempos de escassez 

produtiva as disponibilizarem novamente no mercado, baseando-se, desta forma, em um 

princípio de compensação produtiva e assim no equilíbrio do sistema. Deste modo o 

investidor estrangeiro tornou-se o controlador, de maneira quase hegemônica, de todo o 

comércio do café em detrimento da figura do próprio produtor, que, embora nos momentos 

de favorecimento da exportação de café ao longo do início do século XX – sobretudo na 

emergência do mercado americano –, tenha vivido dias de grande acúmulo de capitais, 

caberá a subordinação total ao agente internacional e a bancarrota na crise de 1929. 

A economia cafeeira se configurou como um grande fator de estímulo para a motorização 

e mecanização do território brasileiro; a inversão de capital estrangeiro para escoamento 

produtivo gerou entre outros fatores uma base técnica mais adensada e expandida em diferentes 

pontos do território nacional. Em São Paulo, graças à obtenção máxima de recursos nestes 

tempos áureos do café, surge uma diversificação econômica, dinamizada pelo consumo do 

imigrante, que também se torna pequeno comerciante e prestador de serviços. Configura-se 

deste modo uma vida urbana na capital paulista, mas também no Rio de Janeiro, capital do país 

que à época centralizava toda atividade política e administrativa da nação. Ambas as cidades, 

em sua modernização, demandaram investimentos públicos diversos (iluminação pública, 

educação, saúde pública etc.), também alçados pelos capitais externos da Inglaterra e dos 

Estados Unidos. Para tal fato, corroboram Santos e Silveira (2001, p. 37),  

É então que se estabelece uma rede brasileira de cidades, com uma hierarquia nacional 

e com os primórdios da precedência do urbanismo interior sobre o urbanismo de 

fachada. É, simultaneamente, um começo de integração nacional e um início de 

                                                 

33 O trabalho remunerado do imigrante consistia na combinação de um salário fixo com uma quota de renda da 

colheita do café e a concessão de partes da terra para outros tipos de cultivo de subsistência. 
34 A primeira crise de superprodução do café ocorreu em 1896, graças ao acumulo da produção decadente do Vale 

do Paraíba com a primeira colheita do Oeste Paulista.  
35 Grupos americanos, franceses, alemães e ingleses em sua maioria.  
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hegemonia de São Paulo, com crescimento industrial do país e a formação de um 

esboço de mercado territorial localizado no Centro-Sul. Paralelamente, aumenta de 

forma acelerada a população global do país, mas de um modo geral permanecem as 

velhas estruturas sociais. 

A dependência que Argentina e Brasil possuem dos capitais e das demandas 

internacionais para realização de toda e qualquer ação produz forte vulnerabilidade externa; 

neste sentido, quando surge a crise de 1929 – que cessa as demandas internacionais pelos 

produtos primários –, as balanças de pagamentos e as contas públicas destes países são 

desequilibradas e as reservas de ouro, necessárias para manutenção das finanças nacionais, 

aniquiladas, produzindo depreciação das moedas e inflação. Torna-se inviável manter um 

sistema de importações de toda sorte de bens, recursos e serviços e uma economia baseada 

apenas em produtos primários para exportação. Neste novo contexto estão dadas as condições 

para o fim da economia puramente primário-exportadora.  

Conforme contribui Caio Prado Junior (1976, p.216),  

A evolução do imperialismo no Brasil (como no resto do mundo) é assim 

contraditória. Ao mesmo tempo que estimulou as atividades e energias do país, e 

lhe forneceu elementos necessários ao seu desenvolvimento econômico, foi 

acumulando um passivo considerável e tornou cada vez mais perturbadora e onerosa 

a sua ação. Mas também, favorecendo aquele progresso, acumulou no Brasil os 

fatores com que o país contou e continua contando para sua definitiva libertação. O 

imperialismo é um suicida que marcha seguramente para sua consumação. 

O imperialismo, praticado pelas nações hegemônicas nos países delas dependentes, tem deste 

modo, contraditoriamente, uma via positiva, pois ao utilizar estes territórios para seu proveito estimula 

a vida econômica destes países e os integram a economia internacional (PRADO JUNIOR, 1976). 

 As bases técnicas da economia primário-exportadora: um território 

estruturado para fora  

O progresso técnico no campo dos transportes e da comunicação – as estradas de ferro, o 

telégrafo, a melhora dos canais portuários, a abertura e sedimentação de caminhos etc. – 

possibilita, a um só tempo, a integração das economias regionais no mercado nacional e a 

formação de um sistema mundial de comércio, com integração dos mais diferentes países, 

conformando uma relação de interdependência para além das fronteiras. Entretanto, nos 

territórios sul-americanos, enquanto espaços derivados, são organizadas bases técnicas para 

responder às demandas dos agentes externos.  

Para atender a estas demandas econômicas externas, os territórios nacionais do Brasil e da 

Argentina são equipados com bases técnicas associadas ao transporte- que podemos chamar de 
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sistemas de movimento36 (CONTEL, 2001) - organizadas sob controle, financiamento, instalação 

e manutenção de capitais internacionais, com o objetivo tanto de escoar produtos primários, como 

introduzir produtos importados manufaturados.  A organização destes sistemas de movimento, 

moderniza e integra apenas alguns pontos específicos dos territórios argentino e brasileiro, 

enquanto a outros renega a integração e a modernização. Conforme Santos e Silveira (2001, p. 

37), “rompia-se, desse modo, a regência do tempo ‘natural’ para ceder lugar a um novo mosaico: 

um tempo lento para dentro do território que se associa com um tempo rápido para fora”. 

No período de ênfase primário-exportadora a atividade portuária demostrou-se de 

extrema importância para a dinâmica econômica do território, concentrando-se 

principalmente nas cidades de Buenos Aires, Rosário e Bahia Blanca, na Argentina e Santos 

e Rio de Janeiro, no Brasil. Para o caso argentino, a modernização e mecanização do porto de 

Buenos Aires se inicia pela implantação de objetos técnicos como balizas luminosas pelo Rio 

da Prata – indo até a desembocadura do Paraná e Iguaçu –, semáforos flutuantes, docas, 

instrumentos de informação com conexão ao telégrafo.  

Segundo Silveira (1999), o telégrafo, aliado a instrumentos de medição de calado, 

balizas e navios interoceânicos, cria solidariedades para maior eficiência das atividades 

portuárias de Buenos Aires. A autora também ressalta a criação de uma tecnificação 

especifica para o escoamento de cereais, a partir da instalação de silos e elevadores elétricos, 

bem como de uma incipiente multimodalidade, a partir da conexão do porto com quatro 

ferrovias de uso exclusivo, pela empresa Bunge y Born.  

No Brasil o sistema de movimento aquaviário, segundo Contel (2001), organiza-se em 

três subsistemas:  navegação interior, navegação de cabotagem e navegação de longo curso 

(marítima); notadamente a navegação de cabotagem era a mais importante para o território 

nacional desde os tempos coloniais, avançando, neste período técnico, sobretudo no 

transporte de passageiros e na integração entre as principais cidades do país, em sua maioria 

litorâneas. Já a navegação de longo curso, por sua importância nas atividades de exportação, 

constituiu-se alvo dos capitais internacionais, que promoveram uma modernização e 

mecanização dos portos (PRADO JUNIOR, 1976).  

A instalação do sistema de movimento ferroviário na Argentina dá-se em 1857 graças a 

uma composição mista de capitais públicos com capitais privados de origem inglesa. Para Ferrer 

(2004), a ferrovia foi a reposta para o problema de transporte do país, permitindo, graças ao 

                                                 

36 Para Contel (2001), os sistemas de movimento do território são um conjunto indissociável de sistemas de 

engenharia (fixos) e de sistemas de fluxos (materiais ou imaterias) que respondem pela solidariedade geográfica 

entre os lugares.  
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barateamento dos preços de frete, o crescimento das atividades agrícolas com a incorporação e 

integração das áreas de produção mais afastadas dos portos e dos centros de consumo tanto ao 

mercado nacional e internacional. As estradas de ferro organizadas em formato radial saiam das 

principais cidades interioranas até os portos, com confluências, na capital federal Buenos Aires 

e nas cidades de Rosário, La Plata e Bahia Blanca; os principais eixos ferroviários eram: 

Ferrocarriles del Sur, Ferrocarriles Central, Ferrocarriles del Oeste e Ferrocarriles Buenos 

Aires-Pacífico; rede com extensões que evoluem de 6.700 km, em 1887, para 16.600km em 

1900 e finalmente para 43.666 km em 1940.  

Para Contel (2001), no período técnico do território brasileiro, as ferrovias, em conjunto 

com a navegação de cabotagem, se constituíram como principal meio de deslocamentos 

latitudinais no Brasil, entretanto, este tipo de sistema de movimento não permitiu o 

estabelecimento  de novas solidariedades regionais no  território nacional, por dois motivos: a-

) pelas diferenças técnicas entre as bitolas; b-) pelo traçado das linhas, com estruturas que 

ligavam as regiões interioranas com a cidade portuária, como reflexo da produção extravertida. 

A primeira estrada de ferro brasileira foi implantada em 1857 pelo Barão de Mauá, ligando o 

Rio de Janeiro a Petrópolis, ainda no período imperial; entretanto, seu principal uso foi para o 

escoamento de café, tendo sua presença marcante para a estruturação do território paulista, com 

pontos principais de convergência na cidade de Jundiaí e Campinas, no interior do estado, sendo 

implantadas e administradas com capitais públicos e privados.; De acordo com Silva Junior 

(2004), além de São Paulo, as ferrovias foram instaladas em outros pontos do país como apoio 

para o escoamento dos produtos regionalmente produzidos até o porto, contribuindo para a 

manutenção das “economias regionais” isoladas entre si. As extensões ferroviárias brasileiras 

evoluíram de 16.782 km em 1908 para 35.280 km em 1945, sendo o Sudeste, principalmente 

Minas Gerais e São Paulo, detentor de 37,27% do total da malha (SANTOS; SILVEIRA, 2001).  

Conforme Hobsbawm (2002 [1975], p.92), “a transformação tecnológica mais sensacional 

de nosso período estava na comunicação de mensagens através do telégrafo elétrico. Esse invento 

revolucionário parece que estava pronto para ser descoberto em meados da década de 30”; neste 

sentido, podemos dizer que o telégrafo é um dos primeiros sistemas de movimento informacionais 

incorporados aos territórios do Brasil e da Argentina. 

O telégrafo chega ao Brasil em 1852, em uma pequena linha de ligação do Palácio de São 

Cristóvão e o Quartel Central no Campo da Aclimação no Rio de Janeiro, em caráter 

experimental, tendo pequenos acréscimos ao longo dos anos de 1852-1865; o ponto mais 

distante de ligação era a cidade de Petrópolis. É a Guerra do Paraguai, em 1865, que influencia 

a mudança de uma tímida rede a uma rede que integrava a corte carioca ao front de guerra. A 
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partir deste momento surgiu o impulso para a criação da linha sul, que realizava conexões entre 

o Brasil e cidades fronteiriças da Argentina e a capital uruguaia Montevideo. A ampliação 

completa do sistema telegráfico deu-se internamente com a construção de uma estação em 

Belém do Pará e a ligação internacional via submarina empreendida pelo Barão de Mauá; 

entretanto, a concessão de sua linha, que ligava o Rio de Janeiro a Lisboa, prontamente é 

adquirida por capitais ingleses. Cabe destacarmos a expansão do cabo submarino à Argentina, 

ligando o Rio de Janeiro a Buenos Aires (figura 1), com interligações entre Santos, 

Florianópolis e Rio Grande do Sul (SILVA, M., 2011). 

Para tal fato corrobora Müller (2007, p. 342), 

Ao entrar em operação o cabo submarino ligando o Brasil à Europa, a extensão para a 

Argentina seria feita por meio dos cabos originalmente instalados pela The River Plate 

Telegraph Company entre Buenos Aires e Montevidéu e por linhas terrestres até 

Jaguarão (Rio Grande do Sul), e desta cidade pela linha terrestre brasileira até Rio 

Grande, onde a conexão voltava a ser feita por cabo submarino250. Do ponto de vista 

prático, não havia nenhuma mudança substancial, já que em 3 de outubro de 1872, a 

própria Lamas y Cia obtivera, pelo Decreto nº 9.082, o reconhecimento pelo governo 

argentino de que a concessionária da extensão seria a London Platino-Brazilian Cable 

Co. A história do primeiro cabo telegráfico entre a Europa e a América do Sul se torna 

confusa se as mudanças de razões sociais não forem contextualizadas e se as ligações 

entre os principais personagens envolvidos não forem identificadas. Sucintamente, basta 

dizer que o principal acionista da Lamas y cia era Andrés Lamas, ex-embaixador do 

Uruguai no Brasil e principal parceiro de negócios de Mauá no Uruguai. E se Lamas tão 

logo recebeu a concessão do governo argentino para a instalação do cabo a “transferiu” 

para a London Platino-Brazilian Cable Co., algo semelhante fez Mauá [...]. 

A primeira linha de telégrafos da Argentina é inaugurada conjuntamente com a estrada 

de ferro em 1857, para uso privado da “Sociedad de Camino de Hierro de Buenos Aires al 

Oeste”, ligando Buenos Aires à cidade de Moreno-  na Província de Buenos Aires; entretanto, 

o sistema permaneceu estagnado até 1869, quando foi retomado pelo governo de Sarmiento 

com a construção de uma linha entre Buenos Aires e Rosário e a institucionalização da 

Inspección General de Telégrafos. A expansão da rede ocorre por todo território nacional e para 

o exterior, chegando a 22 mil km em 1885, fato que a torna a segunda maior rede telegráfica da 

América Latina. Sobre sua ligação internacional, é interessante notar que ela ocorre antes da 

expansão ao território nacional, a partir da ligação entre a cidade de Punta Lara/Buenos Aires 

a Colônia do Sacramento/Montevideo em 1864 – ação realizada pela inglesa River Plate 

Telegraph Company. A ligação submarina à Europa, como já apontado, foi realizada a partir de 

conexões com a rede brasileira (SILVEIRA, 2003; MULLER, 2007; SAR, 2012).  
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    Fonte: Silva, M. (2011, p.63) 

 

A telefonia chega ao Brasil em 1877, ainda no Império; a linha ligava o Palácio da 

Quinta da Boa Vista ao Paço, no centro da capital do Brasil à época, o Rio de Janeiro, pouco 

depois é instalada em toda a administração ministerial imperial; entretanto, sua instalação no 

contexto das cidades que se urbanizavam no período só foi efetivada em 1923, sob controle 

do capital internacional, como parte da Companhia inglesa Light, em instalações nas cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro. Na Argentina o telefone chega em 1881, com a instalação de 

vinte telefones residenciais, incluindo a casa do presidente Julio A. Roca pela empresa belga 

Société Pantélephone L. de Locht et Cie. A rede argentina cresce entre 1882 e 1886, sendo 

operada por diferentes empresas de capital internacional inglês, belga e americano; estas 

empresas fundiram-se e formaram a Compañia Unión Telefonica del Rio de la Plata 

Argentina, contando em 1887 com 6.000 assinantes, mesmo ano em que começam a ser 

realizadas operações interurbanas no país. Novos grupos internacionais entram para operar 

na Argentina no início do século XX, sendo instalados ao final do período primário exportador 

195.000 telefones em todo território nacional (MÜLLER, 2007). 

Com respeito às instalações telefônicas Müller (2007, p. 264) argumenta,  

Assim, a introdução da telefonia em países de grande extensão territorial como Argentina 

e Brasil se deu de forma fragmentada, restrita às elites dos principais núcleos urbanos e 

Figura 1: Linha telegráfica submarina Buenos Aires- Rio de Janeiro (1872) 

 

Figura 2: Linha telegráfica submarina Buenos Aires- Rio de Janeiro (1872) 

 

Figura 3: Linha telegráfica submarina Buenos Aires- Rio de Janeiro (1872) 

 

Figura 4: Linha telegráfica submarina Buenos Aires- Rio de Janeiro (1872) 
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por iniciativa de empreendedores privados, nacionais ou estrangeiros, que obtinham 

concessões para exploração dos serviços junto aos governos estaduais e municipais. 

Conforme observamos, a implantação dos sistemas de movimento para a estruturação dos 

territórios do Brasil e da Argentina no período primário-exportador configura o território para 

fora, com exceção da telefonia, que na ocasião não realizava conexões com o exterior. Entretanto, 

a Argentina, ao ter um sistema em que Buenos Aires e região Litoral se constituem como porta 

de saída para as exportações e de entrada para todos os bens necessários ao abastecimento, por 

meio das importações, apresenta um território bastante integrado – com exceção da região 

patagônica – a partir das bases técnicas de transporte (ferrovia) e de comunicação (telégrafo). 

Conforme Müller (2007, p. 262), “a experiência argentina foi singular, pois seu principal porto 

era Buenos Aires e tanto ferrovias quanto linhas telegráficas se abriram em leque a partir do porto 

e em função dessa convergência foram agentes da integração”. 

Neste sentido, a rede ferroviária possibilita a formação do mercado nacional argentino, 

integrando os mais afastados pontos do território, via porto de Buenos Aires, na divisão 

internacional do trabalho seja para adquirir produtos importados – fato que encerra as 

atividades manufatureiras regionais, como a tradicional têxtil –, ou para incorporação de 

outros bens primários à pauta exportadora, a exemplo do açúcar em Tucumán, das frutas e os 

vinhos de Mendoza, da atividade extrativista nas florestas de quebracho de Santiago del 

Estero e da erva-mate na fronteira com o Brasil (SILVEIRA, 2003). 

Para o Brasil a configuração da base técnica neste momento demostra um princípio de 

integração territorial, com algumas conexões internas, como é o caso do telégrafo, que se faz 

presente graças à ação do Estado Nacional, ou das ligações ferroviárias na região Centro-Sul; 

entretanto, as dificuldades técnicas, como já apontado, com relação à bitola e a organização 

das redes de circulação para atender aos “surtos” de economia regional – casos da Borracha 

Amazônica, do cacau na Bahia, da produção de charque e erva-mate no Rio Grande do Sul e 

do açúcar em Pernambuco –, fazem com que as ligações do mercado interno se realizem 

especialmente via navegação (PRADO JUNIOR, 1976; SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

Ao se estruturarem como territórios nacionais para usos internacionais, Brasil e 

Argentina subordinam-se aos desígnios de alhures, suas bases técnicas se voltam para fora, 

suas relações políticas também. Deste modo, a reboque dos interesses do capital industrial de 

países centrais se esboça a relação bilateral; o telégrafo como vimos, os une para tão somente 

ligá-los para além-mar. Além disto, embora suas economias primário-exportadores não sejam 

concorrentes, foram insignificantes os fluxos comercias – realizados por via marítima – que 

poderiam beneficiar a ambos. Tem papel fundamental para o não aprofundamento da 
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cooperação argentino-brasileira, de um lado, a tradicional potência inglesa e do outro a 

emergente potência americana, como veremos a seguir. 

 As relações bilaterais: argentino-brasileiras: influências externas 

Embora as relações entre o Brasil e Argentina tenham melhorado sensivelmente com a 

igualdade de condições republicanas, isto não significou um avanço de uma posição de 

conflito para uma situação de cooperação; pelo contrário, nesta fase, onde ambos os países 

estão em condição de subordinação as potências industriais, observa-se um delicado contexto 

pendular entre cooperação e conflito, que reflete em certo sentido o conflito diplomático e de 

rivalidade estabelecido entre os Estados Unidos da América (EUA) e a Inglaterra.  

A relação de proximidade argentina com a Grã-Bretanha se configurou a partir de um 

projeto político de país de inserção liberal-conversadora37, na figura das oligarquias, que, além 

de reforçarem a visão de integração da Argentina à divisão internacional do trabalho como 

“grande celeiro mundial”, incentivaram à adoção de uma política isolacionista ao âmbito latino-

americano – fato que elevou o Brasil à categoria de um rival geopolítico, com uma possível 

ambição de “expansão territorial”. Também se realizou no âmbito da política externa um 

posicionamento argentino contrário a atuação dos EUA, que emergia como potência mundial, 

concretizado no boicote à Primeira Conferência Pan-americana (1889-1890), e no confronto da 

Doutrina Monroe e da proposição estadunidense de construção de uma união aduaneira 

continental. Neste contexto, o chanceler argentino Roque Saénz Penha propõe “uma América 

para a humanidade” em contraposição a uma “América para os americanos”. (RUSSEL; 

TOKATIKLIAN, 2002; MELLO, 2002; CANDEAS, 2005). 

A política externa brasileira no advento da República buscou adotar um 

posicionamento de divergência da política imperial, inicialmente por uma posição do 

governo legislativo – tomada ao observar no corpo diplomático um forte caráter 

monarquista – de destinar fatias orçamentárias ínfimas à pasta, provocou o fechamento ou 

unificação de diversas representações internacionais e a proposição de um arcabouço 

                                                 

37 Neste sentido, para Mello (2002, p. 136) “cristalizou-se naquela época a concepção de uma Argentina-insular, 

que voltava as costas às províncias do interior e aos países sul-americanos ao mesmo tempo em que se debruçava 

sobre o litoral e se abria para o exterior. O projeto liberal-conservador da ‘geração de 80’ estruturou um modelo 

de desenvolvimento dependente voltado para o mercado externo, com uma economia agropastoril centrada 

espacial e demograficamente no Pampa Húmeda e no porto de Buenos Aires, relegando ao abandono a 

Mesopotâmia e a Patagônia. A concepção geopolítica da insularidade tinha como paradigma a Grã-Bretanha e foi 

sistematizada pelo almirante R. Storni, cujo livro Interesses argentinos en el mar, publicado em 1916, inspirou-se 

nas idéias do almirante norte-americano Alfred T. Mahan e do geógrafo alemão Friedrich Ratzel”. 
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normativo que “republicanizasse” as relações exteriores. Neste sentido, embora os 

primeiros governos republicanos não apresentassem uma diretriz comum para organização 

da pasta, resultado que pode ser averiguado na existência de pelo menos quinze ministros 

diferentes no período de 1889 a 1902 (CERVO; BUENO, 1992), buscou-se aplicar, neste 

momento, um projeto republicano idealista de construção do americanismo, não só na 

aproximação aos estadunidenses, mas também com relação aos demais países do continente, 

em especial sul-americanos, em detrimento das relações com a Europa, exceções dadas em 

medidas proporções à Inglaterra e a França.  

É neste sentido que o primeiro ministro republicano da pasta de Relações Exteriores, 

Quintino Bocaiúva, vai à Argentina com o objetivo de resolver a litigiosa Questão 

Palmas/Missões e assina junto ao governo argentino o Tratado de Montevidéu (1890), dividindo 

o território em disputa entre os dois países. Entretanto, na volta do ministro ao Brasil, o Congresso 

Nacional não ratifica o Tratado, mas o encaminha uma vez mais para resolução via arbitrariedade 

por parte do governo estadunidense, que encerra a questão em 1895 em favor do Brasil.  

Segundo Cervo e Bueno (1992), este impasse levou ao final do período de euforia 

republicana idealista – com a adoção de uma perspectiva realista por parte da diplomacia 

brasileira – e colocou novamente ambos os países em clima de rivalidade, em que o Brasil 

passa a observar com atenção as ações da diplomacia argentina, especialmente quanto aos 

temas envolvendo o reaparelhamento naval do vizinho, sua questão com o Chile e suas 

influências nos demais países do Cone Sul. Esta situação coloca entre ambos os países uma 

disputa de hegemonia sub-regional. Para Bueno (1997, p. 3), “a paz no Cone Sul no início 

do presente século repousa no padrão das relações Brasil-Argentina e na noção de equilíbrio 

entre as suas três maiores nações”. 

Ainda segundo Bueno (1997, p. 5), 

Uma vez solucionada a Questão das Missões, restaram desavenças comerciais (“guerra 

de quarentenas” e questão aduaneira38 [...]), desapontamentos com respeito à imigração 

(Brasil e Argentina disputavam os imigrantes europeus) e incidentes de fronteira 

(frequentes nos momentos de comoção interna no Brasil), mas estas questões não eram 

motivos suficientes para levar a uma deterioração das relações entre os dois países. A 

mútua prevenção decorria da histórica rivalidade que a identidade de instituições 

políticas não conseguia apagar. Assim, a visita do presidente argentino general Júlio 

Roca ao Brasil, em agosto de 1899, e de igual modo a de Campos Sales, no ano seguinte, 

a Buenos Aires, não tiveram significado maior no direcionamento da política exterior 

do Brasil; restou apenas um saldo de simpatia, de serenamento de ânimos entre as duas 

maiores repúblicas sul-americanas [...].  

                                                 

38 Como resposta às questões tarifárias brasileiras de importação de trigo, a Argentina impôs quarentena sanitária 

a navios brasileiros ancorados em sua costa e solicitou ao governo uruguaio a tomada da mesma medida. 



   60 

A troca de visitas entre Roca e Campos Sales, em 1899 e 1990 respectivamente, embora 

não tenha gerado grandes frutos além dos tratados de fronteira, causa desconforto e mal-

entendidos para a diplomacia brasileira frente ao Chile, inclusive com veiculações na imprensa 

chilena de que Argentina e Brasil concretizariam um projeto de oposição ao expansionismo dos 

Estados Unidos, ou que juntos organizariam uma aliança ofensiva-defensiva ou um grande 

acordo comercial. Com a preocupação de que tais boatos chegassem aos ouvidos 

estadunidenses, o Brasil organiza visitas diplomáticas a Washington para reafirmar a amizade 

brasileira com os EUA, que vinha notadamente se desenvolvendo no decorrer da primeira 

república, manifesta em convênios econômicos para o café e para o trigo americano, frente ao 

argentino, além do auxílio a conflitos internos, como no caso da Revolta Armada (1893-1894), 

levante organizado no sul do Brasil contra o governo de Floriano Peixoto. 

Neste sentido, enquanto a Argentina iniciava o século XX em plena expansão e êxito da 

economia primário-exportadora, orbitando em torno da influência inglesa, por opção da 

oligarquia criolla, o Brasil lentamente se encaminhava para a jurisdição da potência norte-

americana, consolidada com a ascensão do Barão de Rio Branco como ministro de relações 

exteriores (MELLO, 2002). Fato que leva ao apogeu da visão argentina de rivalidade com o 

Brasil, como ponderam Russel e Tokatiklian (2002, p. 75-76),  

A visão do Brasil como rival teve seu apogeu na primeira década do século XX, em 

decorrência, sobretudo, da sanção da lei de armamentos navais no Brasil (1904) e do 

deslocamento do eixo das suas relações especiais de Londres para Washington. Na 

percepção da elite brasileira, essa mudança de orientação política e econômica da 

inserção internacional do país era extremamente funcional aos interesses do Brasil 

naqueles anos, já que os Estados Unidos se constituíam no seu principal mercado e 

também em seu principal provedor e financista. Secundariamente, a busca de uma 

“relação especial” com os Estados Unidos visava neutralizar o poderio militar argentino 

e as ameaças que poderiam surgir de uma coligação sub-regional liderada pela 

Argentina. Em resumo, a lógica do equilíbrio de poderes no Cone Sul foi um dos fatores 

principais para que o Barão do Rio Branco estreitasse as relações do país com 

Washington. Essa política foi assim percebida em Buenos Aires; mais que isso, muitos 

dirigentes a viram como a primeira tentativa de repartição de influências no Hemisfério. 

Roque Saénz Peña, agora como presidente da República Argentina, visita o Rio de 

Janeiro com intenções de estabelecer um pacto de cordial inteligência, como forma de 

cautelosamente controlar as tensões que pareciam cada vez mais iminentes. Nesta 

oportunidade o presidente argentino tenta coordenar uma política para o estabelecimento de 

uma hegemonia dual, declarando a frase “tudo nos une, nada nos separa” (MONIZ 

BANDEIRA, 1987; CANDEAS, 2005). Neste sentido Moniz Bandeira (1987, p. 19), observa 

que, “com efeito, o fato de que as economias da Argentina e do Brasil eram tributárias uma 

da outra, sem serem concorrentes no mercado mundial, facilitava sem dúvida o entendimento, 

para uma resistência comum ao Governo de Washington”.  
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Embora Rio Branco tenha se acercado aos Estados Unidos para reequilibrar as forças 

de poder no Cone Sul, isto não o impediu de estrategicamente procurar relações harmônicas 

e de amizade com a Argentina e com o Chile, buscando sempre que possível desmanchar 

qualquer imagem suspeita de que suas ações levariam o Brasil à condição de ente 

estadunidense no continente sul-americano. Nesse contexto, em conformidade com o 

proposto pelo presidente argentino, com divergências apenas com respeito à necessidade de 

fazer frente aos EUA contrabalançando-o, o chanceler propõe, já na finalização de sua gestão, 

um projeto de cordial inteligência39 entre o Brasil, o Chile e a Argentina, conhecido como 

Tratado do ABC40, com o objetivo de preservação da segurança interna entre os três países, 

comprometendo-se a se defenderem mutuamente em caso de movimentos de desobediência 

interna aos governos. O acordo não se concretizou dada a não aprovação pelo Congresso 

Argentino, já na gestão do governo radical (UCR) de Hipólito Yrigoyen (MONIZ 

BANDEIRA, 1987; CERVO; BUENO, 1992; RUSSEL; TOKATIKLIAN, 2002).  

Ainda que Yrigoyen tenha triunfado no pleito eleitoral argentino de 1916 - pela primeira 

vez realizado pelo voto universal, secreto e obrigatório- com uma plataforma política 

progressista e não conservadora, estas orientações não se esboçaram no plano da política 

externa do país, seja na forma em que se desenrolava a relação com Brasil ou com a posição de 

neutralidade argentina frente ao conflito da I Guerra Mundial. Sobre este contexto internacional 

e seu impacto sobre a Argentina, Russel e Tokatiklian (2002, p. 77) afirmam,  

As profundas transformações produzidas na política e na economia mundiais após a I 

Guerra Mundial puseram em xeque o modelo agroexportador, de modo a lhe subtrair 

progressivamente toda viabilidade. Depois de 1930 as mudanças no sistema de comércio 

mundial lhe assestaram o golpe final e tornaram inúteis os esforços para recriar a antiga 

bilateralidade com a Grã-Bretanha. O fim do modelo desatou um debate sobre quais 

alianças deviam ser favorecidas (Europa-Estados Unidos ou, mais debilmente, América 

Latina), sobre o grau de abertura da economia ao comércio exterior, o desenvolvimento 

do mercado interno e as estratégias de industrialização 

O Brasil no início da Primeira Guerra toma posição de neutralidade, entretanto, uma ação 

alemã submarina contra navios mercantes brasileiros leva o país ao rompimento total de relações 

com o império alemão e ao ingresso no conflito bélico, em conjunto com os Estados Unidos. Quanto 

ao comércio exterior, a guerra traz ao Brasil um contexto de grandes dificuldades para escoamento 

                                                 

39 Tratado de Cordial Inteligência Política e Arbitramento de 1915. 
40 De acordo com Russel e Tokatiklian (2002, p.76), “o próprio ‘pacto ABC’, geralmente citado como um dos 

primeiros esforços de cooperação política entre Argentina, Brasil e Chile, foi uma espécie de pequeno concerto à 

européia apoiado na lógica do equilíbrio de poderes num contexto em que se ‘pan-americanizavam’ as relações 

internacionais no hemisfério sul. Assim, começa a se gestar um mecanismo de vinculação complementar no qual 

a relação argentino-brasileira é percebida como um instrumento para contrabalançar uma relação estreita com os 

Estados Unidos que em parte fora concebida, por sua vez, como contrapeso ao ‘outro’”. 
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da economia cafeeira, fator que inicia um incipiente processo de substituição de importações 

(CERVO; BUENO, 1992). 

 As empresas: o primeiro movimento além das fronteiras 

Como até aqui observamos, o capital internacional fez-se presente no território da 

Argentina e do Brasil de duas formas: 1-) aplicações financeiras do tipo investimentos em 

carteira/portfólio, compostos por fluxos de capitais que mantêm caráter monetário, a 

saber, financiamentos em forma de empréstimos, e 2-) Investimentos Externos Diretos-

IED, ou seja, fluxos de dinheiro para investimento produtivo, mas com características 

diferentes das que atualmente possuem.  

Os IED – de empresas europeias ou americanas – neste momento resultaram na abertura 

de subsidiárias sobretudo nas regiões Centro-Sul do Brasil ou Litoral e na Cidade de Buenos 

Aires na Argentina, devido à concentração dos meios de produção e da força de trabalho nessa 

porção do território. A instalação dessas unidades ocorre por diferentes motivos, entre eles: 

a) disponibilidade de recursos naturais – como é o caso da exploração das matas de quebracho 

no norte argentino; b) atividade-fim de exportação – como no estabelecimento dos 

frigoríficos; c) controle da cadeia produtiva – caso das grandes empresas intermediárias do 

trigo; d) manutenção de partes componentes dos sistemas de movimento – como as oficinas 

de montagem de material ferroviário; e) muitas destas empresas também se instalaram no 

território brasileiro para burlar dificuldades alfandegárias, como as tarifas alfandegárias 

aplicadas pelo governo na importação de alguns artigos, e as oscilações cambiárias. Segundo 

Prado Junior (1976), as subsidiárias das empresas de capital estrangeiro variam de simples 

agências comerciais, em sua maioria, a uma completa autonomia com relação a suas matrizes, 

a elas ligadas somente por envios financeiros.  

É neste ambiente econômico que vai se formando tanto no Brasil como na Argentina uma 

incipiente indústria local41. Em Prado Junior (1976), podemos observar o apontamento de 

alguns fatores que contribuíram para este primeiro “surto” industrial no Brasil:  

a) Déficit constante na balança de pagamentos encarecendo as importações;  

                                                 

41 Cabe apontar que anteriormente já haviam se manifestado algumas pequenas empresas em ambos os países, 

porém elas não conseguiram se desenvolver por dificuldades de obtenção de fatores essenciais para sua 

manutenção como insumos, bens de capital, subsídio/capital de giro e mão-de-obra. 
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b) Reajuste tarifário progressivo das taxas alfandegárias, com certa proteção à indústria 

incipiente;  

c) Produção local de matéria-prima, sendo o exemplo principal o algodão em algumas 

partes interioranas do país, com início da atividade industrial têxtil;  

d) Progresso geral do estado de São Paulo, graças ao desenvolvimento da economia cafeeira;  

e) Ingresso de imigrantes no país com habilitação técnica para a manufatura; 

f) Início do uso hidráulico para geração de energia – tendo como marco a instalação com 

capitais internacionais de uma usina no estado de São Paulo em 1901.  

O grande impulso para esta fase inicial da industrialização no Brasil – e também na 

Argentina – é a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), desenvolvendo ainda mais a indústria 

têxtil e a alimentícia para substituição de parte das importações. Uma característica interessante 

deste primeiro movimento, como destaca Prado Junior (1976), é sua composição com empresas 

familiares, sobretudo de imigrantes, que apresentaram um acúmulo inicial de capitais da própria 

atividade manufatureira de pequena escala, ou do comércio; caso dos grupos Matarazzo, Crespi, 

Jaffet, Pereira Inácio, entre outros. Contudo, as bases deste movimento eram extremamente 

frágeis com grande dependência do estado das finanças públicas, das taxas de proteção e 

sobretudo do balanço das contas internacionais, pautadas no comércio exterior. O apogeu do 

café no pós-guerra revaloriza a moeda nacional, barateia as exportações, aumenta a presença 

do capital estrangeiro e desbanca as indústrias familiares; “que se manterão muito próximas do 

nível mínimo de subsistência” (PRADO JUNIOR, 1976, p. 202). 

Com base em Kossacoff e Ramos (2010) podemos apontar os seguintes fatores para o 

desenvolvimento de um primeiro movimento de industrialização na Argentina: 

a) Necessidade de incorporação de atividade manufatureira na última fase de elaboração 

da matéria-prima para exportação (frigoríficos, curtumes etc.); 

b) Demandas internas da atividade primária (maquinário, insumos etc.); 

c) Necessidade de suprimento das atividades ligadas ao transporte e infraestrutura 

(oficinas mecânicas, materiais de construção etc.); 

d) Aumento dos custos de transporte devido ao crescimento do mercado interno, com 

necessidades de bens de consumo; 

e) Dificuldades de importações por conta das guerras e conflitos bélicos; 

f) Presença de mão-de-obra imigrante com qualificação prévia e o avanço das atividades 

e instituições educativas internas. 
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O impulso para o início da atividade manufatureira na Argentina foi externo e interno, 

externo pelo já mencionado contexto da Primeira Guerra Mundial e de crises econômicas que 

abateram o sistema internacional, e interno pela retenção da fronteira agrícola para a atividade 

principal do país, a exportação de carne e de cereais. Todavia esta atividade principal foi 

também combustível para o aparecimento de pequenas e médias empresas metal-mecânicas 

para suporte da produção cerealista; para a atração dos frigoríficos internacionais, que 

prontamente se associam a empresas argentinas, levando a maturação dos processos de 

aprendizagem industrial no mercado interno e ao nascimento dos grandes conglomerados 

ligados à comercialização dos grãos que evoluíram rapidamente para a operação nas 

atividades industriais, ou para atividades financeiras, vinculando-se, em alguns casos, ao 

capital internacional (KOSACOFF; RAMOS, 2010). 

Os grupos econômicos argentinos, dada a sua diversificação interna e a articulação com 

o mercado externo, conseguem estabelecer bases econômicas que suportam as oscilações do 

mercado, bem como ganhar certo prestigio externo e know-how nas atividades em que se 

inserem, fatores que os levam pioneiramente à expansão internacional. Os motivos para estas 

iniciativas são diversos entre os diferentes grupos que se internacionalizaram (Quadro 1).  

Destacamos, dentre eles, a necessidade de adaptação a cada país de destino, casos das 

empresas Bunge y Born e Alpargatas que abriram filiais no Brasil a fim de driblar as barreiras 

colocadas pelo governo às importações de trigo/farinha e calçados, dadas pela alta das tarifas 

alfandegárias, e da Siam Di Tella que se instalou no Chile e no Brasil para adaptar-se aos marcos 

regulatórios específicos dos produtos metal mecânicos. Ademais destas empresas agregam-se 

Campomar, Águila-Saint, Compañía General de Fósforos, Grimoldi, Quilmes, Sian, todas 

rumo aos países vizinhos (KOSACOFF; RAMOS, 2010; SORAIRES, 2015). 

O Brasil, nos anos de 1930, apresenta uma única iniciativa internacional por parte do 

grupo industrial Matarazzo, através da promoção de um investimento externo em um moinho 

argentino, com objetivo de abastecer o mercado brasileiro, porém, como já apresentamos, a 

situação de vulnerabilidade em que se apresentavam as indústrias brasileiras dificultou a 

manutenção deste investimento (SPOSITO; SANTOS, 2012). 
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Fonte: Santos, L. adaptado (2012, p.261,262).  

 

 

Quadro 1: Caracterização da internacionalização das empresas pioneiras argentinas 

 

Quadro 2: Caracterização da internacionalização das empresas pioneiras argentinas 

 

Quadro 3: Caracterização da internacionalização das empresas pioneiras argentinas 

 

Quadro 4: Caracterização da internacionalização das empresas pioneiras argentinas 

 

Quadro 5: Caracterização da internacionalização das empresas pioneiras argentinas 

 

Quadro 6: Caracterização da internacionalização das empresas pioneiras argentinas 

 

Quadro 7: Caracterização da internacionalização das empresas pioneiras argentinas 

 

Quadro 8: Caracterização da internacionalização das empresas pioneiras argentinas 
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 A RELAÇÃO BILATERAL NO CONTEXTO DA SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES 

Segundo Celso Furtado (2005 [1958], p. 168), “na economia dependente, exportadora 

de produtos primários, a crise se apresenta como um cataclismo imposta de fora para dentro”. 

Neste sentido, a quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929 e a depressão mundial, 

dela decorrente, comprometem o sistema produtivo dos países industrializados e os levam a 

adoção de medidas de contenção da crise que refletem sobremaneira nas economias primário-

exportadoras do Brasil e da Argentina.  

São condições para este fato: a-) a perda definitiva de hegemonia da Inglaterra frente aos 

Estados Unidos, iniciada ao final da I Guerra Mundial; b-) o abandono, pelos países centrais, 

da política macroeconômica liberal com adoção do paradigma keynesiano; c-) a 

insustentabilidade do padrão ouro, abandonado ao final da Segunda Guerra pelo Acordo de 

Bretton Woods de 1944 com a instauração do padrão ouro-dólar; d-) a adoção de medidas 

protecionistas, como formação de blocos e acordos bilaterais entre os países centrais; e-) a 

imposição por parte destes países de travas para as importações; f-) a contração do comércio 

mundial, com ajuste dos investimentos realizados no exterior e interrupções de financiamentos, 

créditos e demais investimentos produtivos (FERRER, 2004).  

Ao terem os sistemas monetários baseados no comércio exterior, os países periféricos eram 

os mais bem integrados à antiga divisão internacional do trabalho; neste sentido, a crise para eles 

assume dimensões que beiram a catástrofe. Conforme Furtado (2007, p. 188),  

O colapso brusco da capacidade para importar, a contração do setor exportado e sua 

baixa de rentabilidade, a obstrução dos canais de financiamento internacional, 

provocados pela crise de 1929, modificaram profundamente o processo evolutivo das 

economias latino-americanas, particularmente daquelas que se haviam iniciado na 

industrialização. A contração do setor externo deu lugar a dois tipos de reação, em 

conformidade com o grau de diversificação alcançado pela economia em causa; a-) 

retorno de fatores de produção ao setor pré-capitalista – agricultura de subsistência e 

artesanato – num processo de atrofiamento da economia monetária; b-) expansão do 

setor industrial ligado ao mercado interno, num esforço de substituição total ou parcial 

de bens que anteriormente vinham sendo adquiridos no exterior. O segundo caso 

configura o que se convencionou chamar de processo substitutivo de importações. 

Embora o processo de substituição de importações tenha se estabelecido com 

contradições e diferentes interfaces em cada formação socioespacial, ele significou uma 

mudança expressiva na estrutura produtiva e na organização territorial dos países latino-

americanos, notadamente para Argentina e Brasil. Contudo, é importante destacar que a 

refuncionalização destes territórios nacionais se configura graças à consolidação neste 

período da economia-mundo, de um novo momento da divisão internacional do trabalho, 

arraigada sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da bipolaridade 
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entre os EUA, nação hegemônica basilar do sistema capitalista, e a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), de economia planificada socialista. Conforme corrobora 

Marcio Pochmann (s.d., p. 9), 

Por conta disso, uma segunda Divisão Internacional do Trabalho foi sendo maturada 

pela constituição de um bloco de países semiperiféricos que teve apoio de uma ordem 

econômica mais favorável à difusão geográfica do padrão de industrialização norte-

americano. O papel das agências multilaterais na regulação destas relações 

internacionais (ONU, BIRD, FMI, GATT) esteve voltado para contenção da 

valorização financeira (fictícia) de capital, através da estabilidade do padrão 

monetário, que se sustentava, naquela oportunidade, no sistema outro-dólar, nas taxas 

fixas de câmbio e de juros e no controle dos bancos. 

Ainda segundo o autor, são observados, em contraste e em contenção à influência 

soviética, um reforço crescente do centro capitalista42 a partir do estadunidense Plano Marshall 

para reconstrução europeia e japonesa e, ao seu lado, a integração a este sistema capitalista de 

uma pequena parcela da periferia – na qual se incluem os países aqui analisados –, a partir da 

internalização do padrão de industrialização da Segunda Revolução Industrial. Acerca deste 

fato Pochmann (s.d., p. 9) argumenta,  

Desta forma, o conjunto de países periféricos dependentes da relação tradicional de 

produtores e exportadores de bens primários e importadores de produtos 

manufaturados, teve um pequeno subconjunto de nações que ingressaram no estágio 

de produtores e até exportadores de produtos manufaturados. 

A substituição de importações não deixa de se configurar como parte do processo de 

internacionalização do território. Nesta perspectiva, o papel ativo que assumem os Estados na 

organização do território nacional pelas atividades industriais configura um meio geográfico 

voltado para dentro constituído, contraditoriamente, por forte presença de agentes externos, 

especialmente as empresas multinacionais estadunidenses. Estes agentes são parte de um avanço 

dos Estados Unidos, notadamente na década de 1960, na imposição de um sistema próprio do 

período técnico-científico43 (SILVEIRA, 1999). Podemos, portanto, afirmar que na Argentina e 

no Brasil coexistem distintas temporalidades do meio geográfico, que manifestam as tensões entre 

o externo e interno com diferentes intensidades em cada “subespaço” do território nacional, 

dependendo da divisão territorial do trabalho nele vigente. 

                                                 

42  Conforme Ferrer (2004), o período que vai de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, até inícios dos anos de 1970 

pode ser denominado Era de Ouro do Capitalismo (período dorado); neste momento a economia internacional 

registrou uma expansão sem precedentes históricos, tanto em termos de produção como de comércio, transferência 

de capitais e de tecnologia. 
43 Conforme Santos e Silveira (2001, p. 47), “o fim da guerra marca também o início de uma nova era dentro do 

percurso capitalista, com perspectivas abertas pela revolução técnico-científica. Era o momento de lançar a 

semente de dominação do mundo pelas firmas multinacionais, preparando assim todos os espaços mundiais para 

uma nova aventura que, na escala mundial, só iria frutificar plenamente trinta anos depois”.  
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A diminuição da tendência primário-exportadora na Argentina deu-se por uma 

confluência dos fatores externos de crise, já observados, com fatores internos, a saber: de um 

lado, o fim da possibilidade de expansão da fronteira agrícola dos pampas e de sua 

produtividade – gerada pelo esgotamento das terras –, e, de outro, na complexificação da 

economia argentina e de seu tamanho, em termos de população e de seus rendimentos, e  em 

sua diversificação estrutural, que impunha a necessidade de uma integração crescente da 

atividade produtiva através do desenvolvimento industrial. Este último aspecto demostra a 

existência de um mercado doméstico com demandas de consumo capazes de suportar e absorver 

a produção industrial interna, que se configura, a partir deste momento, no processo de 

substituição de importações (SILVEIRA, 1999; FERRER, 2004).  

Neste sentido, a Argentina tem uma mudança significativa em sua estrutura produtiva, 

deslocando o centro dinâmico da economia da atividade agroexportadora para as atividades 

industriais; entretanto, este processo não se deu com facilidade em virtude do contexto 

político que se instalou no país entre 1930-1943, conhecido como a “Década Infame”. 

Buscou-se, no retorno dos grupos hegemônicos ligados à atividade agroexportadora por um 

golpe militar em 1930, a manutenção da plataforma econômica anterior por meio do Tratado 

Roca-Runciman assinado com a Inglaterra em 1933. Trata-se de uma tentativa de assegurar, 

por meio de cotas de importação, a presença das carnes argentinas no mercado inglês em troca 

de uma série de vantagens tarifárias e preferenciais às importações inglesas. As elites também 

buscaram controlar e intervir na economia estatal criando a Corporación Argentina de 

Productores de Carnes (CAP) e o Banco Central em 1935, bem como comandar o momento 

de industrialização desta nova fase, sobretudo, na produção, ainda tímida, de bens de consumo 

não-duráveis (SILVEIRA,2003; FERRER, 2004, CANDEAS, 2005). 

Ainda que o país tenha conseguido uma relativa recuperação de sua atividade produtiva 

“prorrogando” a tendência primária-exportadora, a Segunda Guerra Mundial, na qual 

ativamente participa a Grã-Bretanha, aliada à tensão interna de distintos projetos de 

desenvolvimento econômico, leva a necessidade de reconversão da atividade produtiva sobre 

forte aporte estatal; fato que ocorre sobretudo nos dois primeiros governos de Juan Domingo 

Perón (1946-1955), principal articulador do nacionalismo popular.  

Algumas ações do governo de Perón influenciaram sobremaneira os novos conteúdos da 

organização do território nacional argentino, tendo como vetor interno a atividade industrial. 

Segundo Silveira (1999, p. 51), 

A partir de 1943, instala-se um processo industrializador mais vigoroso, nascido no seio 

de um nacionalismo popular que atinge seu apogeu no governo peronista. Perón consegue, 
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a partir de 1946, tecer uma aliança política entre as classes industriais e operária, 

guardando para si a função decisiva de arbitragem das relações. A Segunda Guerra 

Mundial contribui, notadamente, para produzir um desenvolvimento local de alguns 

ramos, como a metalurgia e, em especial, a reposição de peças faltantes nos sistemas 

técnicos instalados anteriormente. Além disso, os sistemas de engenharia incorporam 

máquinas de produção para elaborar bens de consumo que já não chegam da Europa. Eis 

a origem das indústrias têxteis, alimentícias, de maquinário e de eletricidade. 

Destacamos as seguintes ações nos dois primeiros governos peronistas, que produziram 

uma nova modernização e configuração do território argentino:  

a)  Regulação e intervenção do Estado na economia, com destaque para a criação em 

1946 do Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) para centralização 

das rendas do setor agropecuário e sua transferência ao setor industrial;  

b) Lançamento, também em 1946, de Planes Quinquenales, para alteração do núcleo dinâmico 

para a indústria e tentativa de produção de bens de capital e de insumos básicos; movimento 

que ao mesmo tempo cria uma densidade industrial nacional e consolida a entrada de 

capitais internacionais para investimentos diretos, incluindo-se empresas brasileiras;  

c) Repatriação da dívida pública e execução de uma política de nacionalização de 

serviços públicos. Configura-se, assim, um Estado Empresário, com empresas 

estatais em diferentes setores da economia, destacando-se os transportes 

(Aerolíneas Argentinas, Flota del Estado-ELMA, Flota Argentina de Navegación 

Fluvial, nacionalização das ferrovias), os serviços (Instituto Argentino de 

Reaseguros , nacionalização da telefonia), a indústria siderúrgica (Somisa) e o setor 

energético (criação de Yacimientos Carboníferos Fiscales, Gas del Estado e 

ampliação da produção de petróleo com a Yacimientos Petrolíferos Fiscales-YPF, 

criada no governo de Hipolito Yrigoyen em 1922);  

d)  Mudanças na legislação trabalhista com organização de uma ampla política de 

aumentos salariais e de benefícios como férias remuneradas, décimo terceiro salário 

etc; neste sentido, os trabalhadores tornam-se a base de sustentação do governo 

peronista, com os sindicatos, especialmente a CGT (Confederación General del 

Trabajo), ganhando um importante papel enquanto articulador de forças na Argentina. 

O aumento de poder aquisitivo dos trabalhadores aliado à uma ampla política de 

controle de preços e de subsídios elevam as condições de consumo das classes 

populares e suas demandas de bens industriais e de serviços, públicos, educativos e de 

turismo (SILVEIRA, 1999; 2003; FERRER, 2004).  
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A política de substituição de importações empreendida pelo governo peronista realiza-se 

por um lado com as empresas públicas e com as pequenas e médias empresas privadas de 

capitais nacionais, que, conforme Silveira (1999, p. 51), “criam novos objetos técnicos e 

recriam antigos a partir de conhecimentos apreendidos no cotidiano. Estas produziam bens de 

consumo final para a população, insumos simples e serviços para as grandes indústrias”; e, por 

outro, por grandes empresas estrangeiras, especialmente as de capitais estadunidenses, que 

incorporam tecnologia moderna e operam em uma lógica e uma organização para seus próprios 

benefícios. Neste sentido corrobora Silveira (1999, p. 68), “em virtude de sua força política, 

elas [as empresas estrangeiras] obrigam o Estado a modernizar o território para facilitar a 

chegada de novas formas técnicas e organizacionais”.  

Deste modo, podemos identificar dois momentos principais da industrialização argentina 

na fase de substituição de importações. A primeira fase, chamada por Ferrer (2004) de 

substituição de importações clássica (1930-1949), é liderada pelo crescimento de indústrias 

tradicionais, como têxtil e alimentos e bebidas, e em menor medida por indústrias dinâmicas, 

embora em suas atividades mais simples – produção de produtos metálicos simples e 

montadoras de automóveis e indústrias químicas leves (sabonetes, perfumes etc.). A segunda 

fase (a partir de 1950) caracteriza-se pela diversificação dos ramos industriais para produções 

mais dinâmicas, como as metalomecânicas, com produção de máquinas e equipamentos  

industriais e agrícolas, equipamentos elétricos e de comunicação, materiais para transporte, 

artefatos elétricos e eletrônicos; as indústrias automotrizes, que passaram de simples junção de 

peças à produção de veículos com elevada participação de componentes locais e as indústrias 

químicas sobretudo no avanço das petroquímicas.  

Penetrado o capital internacional com mais força na Argentina – sobretudo pela nova 

fase em que se insere o capitalismo mundial, como anteriormente observamos –, são 

impostas solidariedades técnico-científicas alheias às solidariedades internas estabelecidas 

no processo “clássico” de substituição de importações44, exigindo uma mudança dos fatores 

produtivos de capital e trabalho45. A pressão externa se alia a um contexto interno de fim 

                                                 

44 Segundo Silveira (1999), a industrialização e a substituição de importações na Argentina criam um novo espaço 

derivado que é um meio técnico incompleto, organizado com formas envelhecidas/obsoletas vindas dos países 

avançados, sem qualquer tipo de inovação tecnológica e organizacional; gera-se, neste sentido, uma solidariedade 

mais interna, que densificou a divisão do trabalho pela especialização das tarefas e pela força do consumo. 

Contudo, a defasagem tecnológica, manifesta uma incompletude técnica frente aos agentes externos e, conforme 

a autora, favorece a difusão posterior do meio técnico-científico e de suas solidariedades, sem qualquer resistência.  
45 “La expansión industrial y los cambios en la composición de la producción manufacturera influyeron sobre la 

asignación de los factores de productivos: trabajo y capital. En relación con el empleo de mano de obra se advierte 

que durante la fase de expansión de la industria tradicional la ocupación industrial creció rápidamente. Esas 

industrias son generalmente intensivas en el uso de mano de obra, sobre todo con la tecnología disponible en la 
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da aliança entre empresários e classe trabalhadora e provoca a interrupção do governo de 

Perón, em 1955 (SILVEIRA, 1999; FERRER, 2004). 

Para Ferrer (2004), o peronismo deixou como marca principal uma estrutura produtiva 

em que as atividades urbanas, especialmente indústria e serviços, adquirem definitivamente 

uma participação preponderante na economia argentina. Outrossim, graças à densa massa de 

trabalhadores que se concentrava definitivamente nas grandes cidades – com destaque para a 

Grande Buenos Aires –, gerou-se, principalmente na figura dos sindicatos, uma nova força 

social capaz de disputar, frente às instâncias tradicionais de poder, o poder político e a 

distribuição de renda nacional. No entanto, ainda segundo o autor, o peronismo não logrou 

alterar as bases de poder econômico que seguem sendo controladoras da propriedade da terra 

rural e urbana, do comando de capitais da indústria e de como se desdobraram as forças 

financeiras e comerciais fundamentais.  

Em consequência deste fato, são rapidamente reestabelecidos o domínio do aparato 

produtivo, comercial e financeiro anteriores ao governo peronista, com destaque para as 

tentativas de intervenção na CGT, a privatização de depósitos bancários, a incorporação de 

agente externos na agenda nacional – como o FMI, o Banco Mundial e o Clube de Paris –, 

o afrouxamento da política de controle de preços e redução do congelamento de 

arrendamentos e, sobretudo, atendendo à demanda da classe agrária, o desmantelamento do 

IAPI, colocando fim à transferência, por parte do Estado Nacional, das rendas do comércio 

exterior para a indústria (FERRER, 2004).  

De acordo com Moniz Bandeira (1987), são as oligarquias rurais uma das grandes 

responsáveis por boicotar os projetos de Perón e deter as capacidades aquisitivas da 

Argentina, levando o país a não captação de recursos necessários para concretizar projetos 

fundamentais para a continuidade da substituição de importações – implantação da siderurgia 

e demais indústrias de base, construção das hidroelétricas. Ainda segundo o autor, soma-se a 

estes fatores a política de ampla distribuição de renda – favorecida pela inelasticidade de 

oferta de mão-de-obra – e o consumo interno cada vez mais intenso da produção de cereais e 

outros alimentos necessários, bem como, de bens de consumo e serviços. 

                                                 

época y generaban, consecuentemente, una expansión de la demanda de mano de obra pari passu con el 

crecimiento de la producción. Entre 1935 y 1950 el empleo industrial creció a la tasa del 6% anual. 

Posteriormente, el desplazamiento del desarrollo hacia las ramas más dinámicas coincidió con una drástica 

reducción de la tasa de crecimiento del empleo en la industria. En la década de 1950 la tasa fue aproximadamente 

del 1,5% anual y en la década de 1960 tendió a estancarse. Esto se explica porque el crecimiento global de la 

economía fue lento y por el hecho de que el desarrollo industrial se concentró en actividades dinámicas muy 

intensivas en el uso de capital. Además, el progreso técnico en algunas ramas tradicionales, como la de alimentos, 

también se orientó hacia tecnologías capital-intensivas” (FERRER, 2004, p. 262-263). 
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Embora a estrutura produtiva argentina tenha se reconvertido à indústria, o setor agrário 

não deixou de ter importante papel para a economia do país, pelo contrário, foi estabelecida 

uma relação de interdependência entre as duas matrizes econômicas, em que a manutenção e 

expansão industrial só seriam possíveis sobre o crescimento da produção agropecuária. Em 

contrapartida, para contornar o estancamento da produção agrícola por falta de terras na região 

pampiana, foi necessário estimular uma intensa mecanização da produção, possível graças à 

evolução da indústria nacional de equipamentos. Todavia, a relação entre indústria nacional e 

agricultura na Argentina se estabeleceu com fortes pontos de tensão, que, ao invés de levarem 

a economia ao incremento real da produção com expansão de ambas matrizes econômicas, 

produziram um ajuste em matéria de distribuição de renda (SILVEIRA, 1999; FERRER, 2004). 

Um fator importante para o setor agropecuário foi a criação em 1956 do Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA) voltado para a realização de pesquisa e desenvolvimento 

da tecnologia agropecuária para melhoria da produção. Segundo Silveira (1999), a ação pioneira 

do Estado Nacional na criação deste Instituto levou, a partir de sua descentralização em uma 

série de agências regionais, ao aprofundamento e consolidação de uma divisão territorial interna 

do trabalho, ao mesmo tempo que revalorizou os pampas argentinos e sua produção 

agroexportadora ao anunciar um caminho à cientificização da agricultura no país pela 

introdução de conteúdos internacionais na produção, como exemplo dos agroquímicos 

derivados do petróleo. Nas palavras da autora (1999, p.78)  

Uma maior tecnificação do campo, as políticas que privilegiam o esquema 

agroexportador e o ingresso de capitais rompem com a hegemonia de capitais nascidos 

e reproduzidos no setor agrário, entre outros elementos, nos permitem falar em um 

retorno do modelo agropecuário. Mas... um campo de formas e conteúdos renovados 

O caso do setor agropecuário e sua tecnificação com forte presença de agentes 

externos é apenas um dos exemplos que demostra o nascimento de um período duradouro 

de abertura econômica ao capital estrangeiro na Argentina – embora com pontuais e 

passageiras interrupções nacionalistas – que configura uma reestruturação do território para 

o que mais tarde promoverá a constituição do meio técnico-científico-informacional 

(SILVEIRA, 1999). Contudo, com base em Ferrer (2004), podemos observar que as ações 

centrais do Estado de um lado mantêm uma tentativa de industrialização com fatores 

nacionais e, de outro, contraditoriamente, abrem o território para usos cada vez maiores dos 

agentes externos – especialmente agências financeiras, bancos, órgãos monetários e 

empresas multinacionais organizados na órbita das ações dos Estados Unidos.  

Esta forma pendular, em que ora manifesta com mais força o agente estatal fronteiras 

adentro e ora manifesta com mais destaque os agentes externos na organização territorial, é 
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reflexo de um intenso contexto de instabilidade político-social que se estabelece na 

Argentina no período de 1930 a 1983, quando ocorrem seis golpes cívico-militares (1943, 

1955, 1962, 1966 e 1976). Este fator é decisivo para compreender o que Aldo Ferrer (2004) 

denomina de industrialização inconclusa, configurada pela falta de uma política 

macroeconômica bem organizada para a industrialização do país. É na ausência de 

organização de um projeto nacional de desenvolvimento que os grandes agentes, sobretudo 

os internacionais, saem beneficiados.  Conforme o autor (p. 217)46, “durante mais de meio 

século [...] a Argentina esteve convulsionada por conflitos, alterações de ordem institucional e 

finalmente violência. Em 1976, sucederam os acontecimentos que encerram a etapa aberta em 

1930”. Sobre a última ditadura militar argentina (1976-1983) Armen Mamigonian (2006, p. 

122) pondera,   

[...] Argentina e Chile passaram já nos anos de 1970 por precoces experiências 

neoliberais, impostas pelo imperialismo em apoio dos seus aliados internos [...] Assim, 

a Argentina viveu brutal e destruidora experiência neoliberal durante a ditadura do 

general Videla (1976-1983), quando chegou a importar até pão-de-forma da Índia [...] 

aliás, os experimentos neoliberais na Argentina são antigos, datando da primeira queda 

de Perón, nos anos 1950, durante a ditadura do general Ongania.   

Nos processos abaixo listados observamos como se articulam, contraditoriamente, as 

forças entre agentes nacionais e agentes internacionais na Argentina:  

a) Ao mesmo tempo em que a Grande Buenos Aires e a região dos pampas ganham 

densidade populacional, tornam-se centro dinâmico da industrialização e reforçam sua 

primazia como ponto principal para integração territorial nacional sendo lugares de atração 

constante dos interesses dos agentes externos, são manifestos novos usos do território 

nacional, por diferentes agentes, em regiões até então menos favorecidas47 – como a 

Patagônia –, através da criação de equipamentos turísticos, de novos cultivos para 

exportação e da produção energética (SILVEIRA, 1999).  

b) Mesmo com as mudanças da matriz econômica para industrialização, a economia 

argentina não obteve um maior grau de autonomia e de suspensão de sua 

vulnerabilidade externa, manifesta na necessidade de recorrer a financiamentos e 

empréstimos externos (FMI, BID etc.) para aquisição de insumos e maquinário no 

                                                 

46 “Durante más de medio ciclo, [...] la Argentina estuvo convulsionada por los conflictos, las alteraciones del 

orden institucional y, finalmente, la violencia. En 1976, sucedieron los acontecimientos que cerraron la etapa 

abierta en 1930” (FERRER, 2004, p.217).  
47Também se desenvolvem indústrias importantes nas Províncias de Córdoba (metalomecânicas e de automóveis), 

de Tucumán (indústria eletrônica) e na região Patagônica (têxteis) etc. (FERRER, 2004). 
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exterior e pagamento de serviços da dívida externa, que contraditoriamente se 

retroalimentam e levam a um maior endividamento do país. 

c)  Constante articulação entre governo e capitais internacionais para estruturação da 

indústria nacional; como exemplo podemos observar as políticas levadas a cabo por 

Frondizi (1958-1962), que buscou desenvolver indústrias de base na Argentina a partir 

de reforma jurídica que permitiu a radicação de investimentos estrangeiros e a livre 

transferência de unidades e capitais. Conforme Silveira (1999, p. 68), “o novo quadro 

jurídico assegura, a um só tempo, a fluidez do movimento dos capitais hegemônicos e 

a sua permanência no país”. 

De acordo com Moniz Bandeira (1987), há características específicas da economia brasileira 

que fazem com que a substituição de importações e a industrialização sejam mais exitosas que na 

Argentina. O primeiro aspecto está diretamente relacionado ao café, principal matriz do período 

primário-exportador, primeiramente pelo dinamismo que continua mantendo como produto para 

exportação, recuperando seus elevados preços após a Segunda Guerra, e por uma organização 

sistemática, promovida pelo governo de Getúlio Vargas a partir de 1930, de um sistema de 

transferências de capitais do setor cafeeiro ao setor industrial, tendo apoio de importante parcela 

dos cafeiculturas, especialmente os que possuíam, de acordo com Conceição Tavares (1977, p. 60), 

“grande sensibilidade empresarial [...] que se tornaram também industriais”. 

A nova política de defesa do café organizou-se da seguinte forma: a-) estabeleceu uma 

centralização do comando da política de defesa do café no governo federal com a criação do 

Conselho Nacional do Café subordinado ao Ministério da Fazenda em 1931; ; b-) a partir de 

um política para manutenção do preço do café a um nível elevado, promoveu o financiamento 

governamental através de emissões monetárias para compra do excedente produtivo e a 

destruição dos estoques acumulados; c-) implantou uma política de promoção progressiva de 

substituição da atividade cafeeira por outras atividades econômicas, majoritariamente a 

indústria, erradicando cafezais e implantando um mecanismo de “confisco cambial”, onde, de 

um lado, os exportadores de café recebiam em moeda nacional um valor inferior à taxa de 

câmbio estabelecida e, de outro, disponibilizavam aos industriais os investimentos necessários 

para aquisição no exterior de maquinário e insumos por meio da compra de moeda estrangeira 

a um valor inferior à taxa de câmbio (SOUZA, 2008). 

Agregam-se à agenda política do governo getulista outros mecanismos fundamentais 

para consolidação da industrialização nacional, dentre eles a ampliação do mercado interno 

para consumo, possível graças à organização de leis de proteção ao trabalhador, entre as 
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quais se destaca a instauração da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943, e de 

importantes instituições estatais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE). Também é importante ressaltar a criação de indústrias de base nacional como a 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a Petróleo Brasileiro (Petrobrás) e a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN). Sobre este fato Moniz Bandeira (1987, p. 27) pondera,  

Este empreendimento, num país rico em minério de ferro e com um parque manufatureiro 

diversificado, tornou inevitável a expansão da política de indústrias substitutivas de 

importações de largas faixas de bens de produção, proporcionando ao Brasil uma base 

material, capaz de atender, posteriormente, às demandas do desenvolvimento, em suas 

inversões mais vultosas, intensivas de capital e de tecnologia mais sofisticada.  

Contudo, o capital internacional não esteve alijado do processo de industrialização 

brasileira, pelo contrário, foi fator fundamental para a configuração de um período de 

extrema instabilidade político-institucional (1930-1985) com a presença constante dos 

Estados Unidos da América. É neste sentido que podemos afirmar que por um lado os 

Estados Nacionais, como o Brasil, configuram bases técnicas-normativas ao serviço da 

industrialização nacional e, concomitantemente, abrigam variáveis próprias de um período 

técnico-científico com a presença efetiva de agentes externos, especialmente as firmas 

estrangeiras que buscam em países periféricos o abrigo para seus lucros. Conforme afirma 

Souza (2008, p. 25), “as transnacionais que se criavam começam a buscar novos campos de 

inversão rentável, particularmente nos países com capacidade de absorver tecnologia 

intermediária, já tornada obsoleta em seus países de origem”.   

No Brasil a ofensiva internacional se organiza a partir de 1950 e encontra em Getúlio 

Vargas e em suas políticas nacionalistas um forte obstáculo para seu ingresso. Todavia, ao 

encontrar no país uma parcela descontente ao pacote político getulista, sobretudo organizada 

na figura de Carlos Lacerda, os EUA pressionam sobremaneira o então presidente forçando-

o a ceder suas políticas em uma combinação de um lado da continuidade ao seu projeto 

nacional e de outro pela realização de concessões para os estadunidenses (prorrogação do 

Acordo Militar Brasil-EUA, formação da Comissão Mista Brasil-EUA etc.). O quadro de 

forte pressão internacional, aliado a um delicado contexto nacional em que parte da população 

e da classe política pedem a renúncia de Getúlio, o levam ao suicídio; ao assumir o governo 

o vice-presidente Café Filho adota medidas de favorecimento ao capital internacional 

(SOUZA, 2008). Para tal fato Caio Prado Junior (1976, p. 238) pondera,  

Pela Instrução n. 113, baixada pela Superintendência da Moeda e do Crédito [atual Banco 

Central] em 17 de janeiro de 1955, a Carteira do Comércio Exterior do Banco do Brasil 

era autorizada a emitir licença de importação sem cobertura cambial (isto é, sem licitação 

prévia nos leilões de câmbio), de equipamentos industriais que correspondessem a 

inversões estrangeiras. Praticamente, isso dava aos inversores estrangeiros o direito de 
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trazerem seus equipamentos sem nenhuma despesa cambial, enquanto os industriais 

nacionais eram obrigados a adquirir previamente, com pagamento à vista, as licenças de 

importação exigidas para trazerem do exterior os equipamentos de que necessitassem. Os 

interesses imperialistas eram tão poderosos junto às autoridades brasileiras, que logravam 

inclusive favores negados aos próprios nacionais. 

A administração de Juscelino Kubistchek (JK), além de aprofundar do modelo brasileiro 

de substituição de importações, o redefine para integrar todo o território nacional ao processo 

de internacionalização, na aplicação das seguintes características:  

a)  A organização e execução do Plano de Metas que se concentravam em quatro áreas 

principais: investimento em infraestrutura, principalmente energia elétrica e 

transporte, com ênfase no rodoviário; incentivo à produção de bens de capital e de 

bens intermediários; incentivo à produção nacional de bens de consumo duráveis e, 

por fim, estímulo à produção de alimentos (SOUZA, 2008);  

b) A combinação de um modelo de desenvolvimento nacional-desenvolvimentista com 

claras aberturas ao capital internacional; estes fatores sobrepostos levam à mudança do 

perfil industrial do Brasil, de um lado com intenso crescimento das indústrias de base e de 

uma política que estrutura o território brasileiro com bases técnicas para melhor integração 

nacional e de outro, embora com grande interdependência, presença de empresas 

multinacionais para produção de bens de consumo duráveis, embora equipadas com bens 

de capital obsoletos frente aos dos países centrais. A presença destes agentes 

internacionais acentua o quadro brasileiro de intensa concentração e centralização do 

capital e de concentração de renda, com a inclusão de um quadro de trabalhadores 

administrativos com alto poder aquisitivo frente a uma classe trabalhadora com salários 

insuficientes para seu sustento (PRADO JUNIOR, 1976; SOUZA, 2008).  

A industrialização e a modernização da produção agrícola, aliadas à organização do 

consumo e à transformação da base material para atender a fluxos cada vez mais distantes e 

cada vez mais fluídos, alteram circunstancialmente a organização da rede urbana brasileira. 

Conforme nos demostram Santos e Silveira (2001), a modernização à qual se submete o Brasil 

reconfigura o seu território, sua rede de cidades e suas interrelações. Neste sentido, as 

metrópoles costeiras deixam de ser pontos primazes de centralização das atividades econômicas 

e das dinâmicas urbanas nacionais e passam apenas a polarizar suas tradicionais áreas de 

influência; enquanto no Sudeste, a cidade de São Paulo se estabelece como ponto de 

concentração econômica e espacial ao qual todo o território nacional se vincula em uma relação 

de dependência. Nas palavras dos próprios autores (2001, p.46),  
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[...] acelera-se a tendência à disparidade estrutural de um espaço nacional já 

diferenciado, com a produção de uma situação em que se torna mais clara a 

existência de uma periferia e de um polo (a “Região Concentrada”). Nesta, o fato 

paulista, que é o único em todo o mundo subdesenvolvido, com a contiguidade entre 

a metrópole econômica e a área agrícola mais tecnificada e dinâmica, ainda mais 

facilita o desenvolvimento do conjunto e aumenta ainda mais a força da cidade de 

São Paulo. Num período de ativa integração nacional, as desigualdades assim 

instaladas tendem a agravar-se cada vez mais.  

A instabilidade político-institucional brasileira culmina em 1964 com a instauração de um 

regime ditatorial comandado pelas Forças Armadas, apoiado pelos EUA, que por um período de 

duas décadas aprofunda os conteúdos internacionais do território nacional, com a inclusão de 

alguns momentos de política macroeconômica de caráter nacionalista (especialmente o II PND-

Plano Nacional de Desenvolvimento promovido pelo governo de Ernesto Geisel).  

Portanto, é durante o período da ditadura militar que se disseminam os conteúdos próprios de 

um período técnico-cientifico no território brasileiro, com imposição do imperativo de 

modernização e racionalização a todos os setores da sociedade. Na agricultura desenvolve-se um 

capitalismo agrário com expansão das fronteiras agrícolas e emprego de mão-de-obra em condições 

precárias de subemprego, muitas vezes temporário; na indústria e no setor energético desenha-se 

um novo marco regulatório para construção de polos industriais pelo país e para produção de bens 

de capitais, mas com pouco mercado interno para absorção da produção; aprofundam-se as 

disparidades regionais e o empobrecimento das faixas mais debilitadas da população; expandem-se 

e modernizam-se as redes nacionais de transporte; amplia-se o ingresso de capitais internacionais, 

seja na forma de investimentos (com absorção de pequenas e médias empresas e associação aos 

grandes grupos nacionais) ou na forma de suntuosos empréstimos (que recolocam o país em uma 

situação de extrema vulnerabilidade externa, com constante retroalimentação da dívida externa e 

imposição de políticas de ajuste fiscal fomentadas por órgãos internacionais como o FMI). O capital 

internacional de um lado produz uma condição de extrema monopolização do parque industrial, em 

conjunto com as grandes empresas nacionais, e de outro intensifica a dependência brasileira dos 

agentes internacionais (SANTOS; SILVEIRA, 2001; SOUZA, 2008).  

A regulação praticada para a industrialização/substituição de importações pelos Estados 

Nacionais da Argentina e do Brasil gera uma organização do território nacional para atender as 

demandas internas de produção e consumo, e, concomitantemente, reafirma, a partir da 

dependência dos agentes externos hegemônicos, sua internacionalização. Contudo, a 

reestruturação dos territórios para a industrialização ao mesmo tempo que afirma a presença de 

agentes centrais mundiais abre novas possibilidades para a relação bilateral entre estes dois países.  
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 As bases técnicas de uma nova estrutura produtiva: oportunidades para uma 

aproximação bilateral 

Na fase primário-exportadora da economia argentina e brasileira as estruturações dos 

sistemas de movimento destes territórios respondiam a uma organização e a um comando dos 

agentes externos que necessitavam de uma base material bem desenvolvida para o escoamento 

da produção. Todavia, com a introdução de uma política de substituição de importações, a 

partir de 1930, estes Estados Nacionais passam a articular suas bases político-normativas e 

suas bases técnicas para o ordenamento do território em prol das dinâmicas de produção, 

escoamento e consumo próprias dessa industrialização. Além disto, ao manifestarem um 

perfil empresarial, os Estados passam a controlar diferentes empresas públicas de transporte 

e energia, por eles criadas ou estatizadas.  

O imperativo de modernização que a industrialização introduz aos territórios argentino e 

brasileiro modifica-os para ser abrigo de um meio técnico agora internamente organizado, ao 

mesmo tempo que progressivamente incorpora estruturas próprias de um período técnico-

científico, na consolidação da presença hegemônica do capital externo, onde a fluidez e a 

porosidade territorial48 colocar-se-ão como imprescindíveis para o adensamento dos fluxos e o 

aprofundamento da internacionalização. É neste sentido que algumas bases técnicas (sistemas 

de engenharia e sistemas de movimento) se tornam “obsoletas” e perdem suas funções centrais 

para a integração do território. Conforme exemplifica Silveira (2003, p. 34),  

As inovações técnicas do período, como as redes de telefonia, de energia elétrica e gás, 

o avião, novos navios e as inovações organizacionais, como as figuras jurídicas de 

controle de colheitas e preços, de movimento de mercadorias e pessoas, reorganizam o 

espaço nacional e chama assim um novo conjunto de normas de regulação. Trata-se de 

uma necessidade de densificar tecnicamente o território, e, portanto, contribuir para a 

criação de mais e mais fluxos, que se tornava atraente para os capitais internacionais. Os 

progressos mundiais da navegação, aeronavegação e da circulação terrestre, 

implantados no país [na Argentina], embora com certo atraso, produzem rapidamente 

uma demanda de novos recursos e uma densificação dos fluxos [...]. 

Nesta perspectiva, o sistema de movimento ferroviário na Argentina, estatizado em 1948, 

progressivamente perde importância frente a novos objetos técnicos de circulação – 

especialmente com a introdução do automóvel – mas também a partir das dificuldades de 

manutenção das estradas de ferro, iniciadas pela impossibilidade de importações no período da 

                                                 

48 Segundo Arroyo (2001), fluidez territorial é aquela qualidade dos territórios nacionais que permitem uma 

aceleração cada vez maior dos fluxos que o estruturam, a partir da existência de uma base material formada por 

um conjunto de objetos concebidos ou construídos para garantir a realização do movimento. Já a porosidade 

territorial refere-se à qualidade dos territórios nacionais que facilita sua relação com o exterior, a partir de uma 

base institucional voltada à regulação do movimento. 
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Segunda Guerra Mundial e ampliadas na falta de uma política nacional para planejamento, 

organização e conservação dos transportes, especificamente para a infraestrutura férrea. De 

acordo com Falco (2012), a falta de um projeto nacional de transportes é consequência direta da 

instabilidade política que se instalou no país ao longo do século XX com constante interrupção 

dos planos desenvolvidos. Sendo assim, já em 1960 estava desmantelado um dos maiores e bem 

integrados sistemas de movimento da Argentina, em seu lugar assume como principal 

infraestrutura de circulação e integração nacional o sistema de movimento rodoviário.  

Os registros da abertura de caminhos de grandes distâncias na Argentina remontam aos 

tempos coloniais; mais adiante, em meados do século XIX, vias de terra eram consolidadas para 

conexão do país com os vizinhos Chile e Bolívia. Todavia, é somente em 1907 que podemos falar 

da formação inicial do sistema de movimento rodoviário, tendo como marco a elaboração da Lei 

nº 5.315, pela qual o governo nacional obrigava as empresas ferroviárias de capital internacional 

a destinar 3% de seus investimentos para abertura e melhoramento de caminhos viários.  

A consolidação das rodovias como estrutura de integração do território argentino ocorre em 

1930-1940, com a organização da regulação, do fomento e do controle nacional das bases materiais 

de circulação rodoviária a partir da criação do Sistema Vial Federal e da Dirreción Nacional de 

Vialidad (Lei nº 11.650/1932). Por meio do órgão são estabelecidos o Plan Nacional de Vialidad, 

com a numeração das “rutas nacionales” (Lei nº 11.658/1933), e mais tarde o Plan para Unidad 

Nacional, um financiamento nacional para manutenção da estrutura viária através do recolhimento 

de impostos sobre combustíveis, que possibilitou a pavimentação das principais rodovias do país 

(FALCO, 2012). A organização do sistema de movimento rodoviário na Argentina reforça 

progressivamente a configuração radial do território, a partir do momento que “todos os caminhos” 

são ligados à capital federal argentina e a Grande Buenos Aires (SILVEIRA, 1999). 

Em 1950 a instalação de fábricas multinacionais de automóveis na Argentina gera grande 

expansão do uso destes veículos tanto por particulares como para os fretes – uma influência clara 

da ação das empresas estadunidenses tanto automotivas como ligadas ao petróleo –, triplicando a 

frota de automóveis de 473.517 para 1.481.947 unidades (1950-1960) e permitindo ao país o 

ingresso como um dos principais exportadores de veículos automotivos da América Latina; ademais 

elevam o índice de número de automóveis por habitante (de 26,33 unidades/1000 habitantes em 

1940 para 94,71 unidades/1000 habitantes em 1970) (FALCO, 2012).  

O sistema de movimento rodoviário incorpora objetos técnicos mais modernos, modifica 

os arranjos territoriais e aumenta a velocidade de circulação na Argentina. No entanto, não só 

a ele pode atribuir-se estas modernizações, ao seu lado emergem a intensificação, modernização 
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e regulação dos equipamentos de navegação fluvial, especialmente os organizados para 

circulação marítima e a estruturação do sistema de movimento aeroviário (SILVEIRA, 1999). 

Em apreciação sobre o sistema de movimento aeroviário Contel (2001, p. 366) pondera,  

Dada a utilização maciça da aviação na Primeira, mas principalmente na Segunda 

Guerra Mundial, a tecnologia desse sistema de movimento conhece enorme 

evolução nos três termos da equação da quantidade dos meios de transporte: a 

velocidade das aeronaves é cada vez maior; sua capacidade de carga aumenta 

sensivelmente (Merlin, 1991); e talvez a mudança principal, que diz respeito ao 

aumento na segurança dos voos (Pépin, 1956); (grifo do autor). 

Neste sentido, ainda no início do século XX, observa-se a formação do sistema de 

movimento aeroviário na Argentina, a partir da operação de grupos privados nacionais e 

internacionais para o transporte de cargas e passageiros, na incorporação de rotas nacionais 

– especialmente na Patagônia, onde a falta de uma infraestrutura mais efetiva de integração 

territorial demandava o uso das aeronaves – e internacionais – em 1921 com a ligação 

Montevideo-Buenos Aires e em 1929 com destino ao Brasil, ao Peru e, via Chile, aos EUA. 

Em 1945 é criada a Secretaría de Aeronáutica (Decreto nº 9.358/45) para elaboração de 

uma política aérea nacional; no entanto, é com o governo de Perón que de fato pode-se falar 

de um impulso efetivo para o estabelecimento da atividade aeroportuária na Argentina, 

tendo papel central a criação das Aerolíneas Argentinas (Decreto nº 26.099/1950) com a 

centralização total das atividades aéreas. 

 A partir deste momento observa-se intensa criação de rotas nacionais – voos de cabotagem 

e rotas internacionais realizadas pela companhia aérea; também se observa grande incentivo à 

produção nacional de aviões pela Fábrica Militar de Aviones (aeronaves Pulqui I e II) e a 

inauguração em 1948 do Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) – na época um dos 

maiores do mundo. Com a queda de Perón em 1955 encerra-se a produção nacional de aviões, e 

o novo governo autoriza (Decretos nos 2.507/56 e 1.256/57) a quebra do monopólio aeroviário da 

Argentina, com a introdução de grupos nacionais e estrangeiros, para transporte de passageiros e 

de cargas (CERMESONI; SPINEDI 2006; FALCO, 2012).  

No Brasil, o sistema de movimento aeroviário inicia-se a partir da criação de fluxos não 

contínuos regionais de transporte em 1924, operados por empresas privadas de capitais alemães 

e franceses, e em 1930 ingressam capitais estadunidenses através da Panair, com objetivo de 

estabelecer rotas internacionais com a Argentina. Para Pereira (2010) somente em meados da 

década de 1930 podemos falar de um pioneiro estabelecimento da aviação civil no país, tendo 

importante papel a criação do Departamento de Aeronáutica Civil (futuro DAC - Decreto nº 

19.902/31) com regulação estatal para uma livre concorrência no tráfego aéreo, sem “competição 
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prejudicial” e o surgimento de duas importantes companhias nacionais a VARIG (Viação Aéreo 

Rio-Grandense) e a VASP (Viação Aérea São Paulo), companhia com controle estatal majoritário 

do Estado de São Paulo – ambas foram importantes para a integração aérea interestadual.  

Apesar da criação, entre 1930-1960, de uma infraestrutura de aeroportos mais modernos, 

com pavimentação, áreas de recuo e hangares, bem como o surgimento ou ingresso no país de 

outros grupos nacionais e internacionais de aviação civil, a opção governamental por investir 

especificamente na criação de uma infraestrutura rodoviária para integração nacional levou a um 

colapso do sistema aeroviário. Houve a absorção, fusão ou falência de boa parte dos grupos 

nacionais, resistindo apenas as empresas VASP e VARIG; o que reforçou a concentração regional 

no Centro-Sul do uso deste meio de transporte tanto para passageiros como para cargas. Cabe 

observar, quanto à indústria nacional de aviação, a criação, com capitais mistos, da Embraer em 

1969, ação que embora relevante possuiu pouco impacto à época, sobretudo pela falta de 

coordenação de uma política nacional que incentivasse as companhias aéreas a comprar os aviões 

fabricados pela empresa. Somente ao final do período militar (1970-1980) o sistema de 

movimento aeroviário tornasse importante para a integração nacional (PEREIRA, 2010).  

Para Silva Junior (2004), o ponto inicial para o desenvolvimento do sistema de 

movimento rodoviário no país aconteceu em 1917 com a realização do 1º Congresso Paulista 

de Estradas de Rodagem. Nesta ocasião duras críticas foram feitas ao uso das ferrovias, vistas 

como atrasadas pelas elites cafeiculturas paulistas, elaborando-se um discurso modernizador, 

com ênfase na rapidez e na eficiência dos transportes. De acordo com o autor (2004, p.48),  

A chegada sistemática de automóveis e caminhões, bem como a abertura de novas 

estradas com melhoramento dos antigos caminhos deram à elite brasileira à época uma 

certa ‘crença em que o governo bom seria aquele que promovesse a expansão 

acelerada da infraestrutura rodoviária’  

Conforme já observamos anteriormente, a política de substituição de importações impõe 

a mudança da matriz produtiva brasileira à indústria; neste contexto, e impulsionada pelo 

discurso favorável modernização, segue-se uma circunstancial elaboração dos alicerces 

normativos para abertura, manutenção e organização das bases materiais de circulação e 

integração nacional com claro favorecimento ao sistema de movimento rodoviário e a 

desarticulação – com alguns desmantelamentos – de outros sistemas, como o ferroviário, o 

aeroviário e aquaviário. Tal processo ocorre sobretudo, ao longo dos governos de Getúlio 

Vargas (Plano de Viação Nacional - Decreto nº 24.497/34; Plano Rodoviário Nacional - Decreto 

nº 15.093/44), Juscelino Kubistchek (Plano de Metas - anteriormente citado) e no período da 

ditadura militar (II Plano Nacional de Viação - Lei nº 4.595/64; criação do Grupo Executivo de 

Integração da Política de Transportes-Geipot pelo Decreto nº 57.003/65; criação do Ministério 
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dos Transportes; Programa Nacional de Integração - decreto-lei nº 1.106/70; Novo Plano 

Nacional de Viação - Lei nº 5.917/73) (HUERTAS, 2013). 

Assim como ocorreu na Argentina, no Brasil também foi articulada uma política nacional 

para o financiamento da abertura e manutenção de estradas a partir da criação de impostos sobre 

os combustíveis - IUCL (Decreto-lei nº 2.615/40), impostos sobre o transporte interestadual e 

intermunicipal de passageiros (Decreto nº 64.064/69) e a Taxa Rodoviária Única - TRU (Decreto-

lei nº 99/69). Ademais, configurou-se no território brasileiro, apesar da introdução de políticas 

para abertura de estradas em nível nacional, uma seletividade espacial produzida na qualidade e 

na intensidade da instalação dos fixos geográficos e dos fluxos mais intensos com claro 

favorecimento aos lugares com maior concentração industrial. Conforme Contel (2001, p. 366),  

A vida no território revelada pelos dados estáticos indicou, em primeiro lugar, o fato de 

a composição técnica das condições de circulação nas regiões Sul e, principalmente, 

Sudeste ter sido, desde a década de 1920, superiores a outros Estados do conjunto da 

nação. Isso nos permite inferir que toda atividade produtiva no Sul do país contou com 

maiores possibilidades de fluidez, o que, mais ainda hoje, pesa a favor do seu 

desenvolvimento, muitas vezes em detrimento das regiões Norte e Nordeste. Outro fato 

que nos mostrou as densidades dinâmicas diz respeito à entrada de cada estado na 

“modernidade” da circulação no território; na década de 1950 os estados do Rio de 

Janeiro e de São Paulo já possuíam cerca de um veículo para cada 57 habitantes, 

enquanto a média brasileira era de 126 per capita. Na década de 1970 existe já um 

equilíbrio maior, e dada a aceleração do crescimento da densidade na região Norte, esta 

passa de 467 veículos (1950) para vinte veículos por habitante (1994) (grifo do autor). 

A emergência de uma maior integração nacional por meio dos sistemas de movimento 

rodoviário, aeroviário e, em certo sentido, a manutenção de pequenos ramos ferroviários 

aproximam os territórios nacionais do Brasil e da Argentina na região de fronteira e geram 

possibilidades para intensificação dos fluxos de comércio, sobretudo de alguns produtos 

manufaturados, bem como para o estabelecimento de uma vida de relações mais intensa 

entre estas cidades. É neste contexto que se inaugura a primeira ponte internacional 

(atualmente Ponte Agustín Pedro Justo-Getúlio Vargas) ligando as cidades de Uruguaiana 

(BR) e Paso de los Libres (AR), sob o Rio Uruguai 

A ponte, inaugurada oficialmente em 12 de maio de 1947 pelos presidentes Dutra e 

Perón, contava com conexões ferroviária – embora com diferentes tamanhos de bitola, que 

demandam transbordo após a passagem –, rodoviária e para passagem de pedestres49. Foi 

idealizada pelos governos anteriores de Agustín Pedro Justo e de Getúlio Vargas a partir da 

                                                 

49 Segundo Falco (2012, p. 40) “el puente internacional Argentina-Brasil sobre el Río Uruguay, destinado al 

tránsito ferroviario y carretero […]. El mismo de es homingíon armada contando con 4 vigas rectas principales, 

compuesto de 41 tramos para el transito ferroviario, carretero y de peatones. De los 41 tramos, los 39 intermedios 

tienen 35 metros de luz mientras que los 2 tramos de los extremos tienen 27 metros de luz. Tiene una extensión 

total entre estribos de 1.419 metros”.  
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demanda da população local, de ambas as cidades, que buscaram o cônsul brasileiro na cidade 

argentina para levar o pleito até as autoridades nacionais. No ano de 1938 “[...] os presidentes 

Justo e Vargas inauguram as pedras fundamentais da ponte [...]. Cada um dos países edificou 

metade dos 1.419 metros da ponte, enquanto para simbolizar a integração todo ferro era 

brasileiro e o cimento argentino” (DIETZ, 2008, p. 115). 

Para Rascovan (2014), a ponte bilateral representa um ponto inicial para o fomento de uma 

nova relação bilateral argentino-brasileira, sustentada em um contexto favorável da década de 

1940 na articulação de três fatores: a-) “uma estabilidade regional, ou seja, uma rivalidade entre 

os Estados mais poderosos que se traduzia na competição pela primazia regional, mas não 

inimizade50” (p. 63; tradução nossa); b-) reorientação das políticas externas a partir de 1930, com 

abertura de um olhar para a região sul-americana; c-) organização da substituição de importações 

e da industrialização, onde a integração dos transportes se coloca como necessidade. Contudo, 

embora as relações econômicas fossem compatibilizadas, a influência da instabilidade interna 

somada às consequências das posições que ambos países haviam tomado na Segunda Guerra 

Mundial e na bipolaridade entre EUA e URSS inviabilizaram a continuidade da cooperação.  

Não obstante, merece destaque a tentativa, ainda que frustrada, de organização de uma 

entidade voltada a pensar a integração territorial (física) no âmbito dos países que compõem 

a Bacia do Prata (Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia e Uruguai) a partir da Assinatura do 

Tratado da Bacia do Prata em 1969. Dentre os objetivos deste tratado observamos, no Artigo 

I, Parágrafo único (p. 2) a seguinte consignação: “[...] Para tal fim promoverão, no âmbito da 

Bacia [...] a. À facilitação e assistência em matéria de navegação; [...] d. Ao aperfeiçoamento 

das interconexões rodoviárias, ferroviárias, fluviais, aéreas, elétricas e de telecomunicações”. 

É neste contexto que se cria o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata 

(FONPLATA), com o objetivo de oferecer créditos para o desenvolvimento tanto de sistemas 

de engenharia integrados em nível regional, como de equipamentos sociais, a exemplo das 

habitações populares dos países signatários.  

Antes de passarmos para a análise mais detida das bases político-normativas que 

caracterizam a relação bilateral de alternância entre cooperação e conflito entre Brasil e 

Argentina, neste contexto de industrialização, bem como da criação de organismos regionais, 

ressaltamos a importância do estabelecimento de uma nova base técnica para o equipamento 

energético em ambos países, assim como a forma que a organização deste sistema de 

                                                 

50 “[…] la estabilidad regional es decir una rivalidad entre los Estados más poderosos que se traducía en 

competencia por la primacía regional pero no enemistad” (RASCOVAN, 2014, p. 63). 
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engenharia, especialmente para produção de energia nuclear e hidroelétrica, refletiu na relação 

bilateral. Como nos alerta Silveira (1999, p. 76), 

[...] a tecnificação do meio geográfico modifica as relações entre os elementos 

naturais, os objetos e os homens e deixa a sociedade a braços com problemas 

jurídicos para os quais as normas preexistentes são insuficientes. Isso foi, talvez, o 

que aconteceu nas disputas entre governos provinciais e governos de países vizinhos 

em relação às transformações de regime dos rios e ao controle e disponibilidade das 

águas, a partir da construção de diques e barragens nas diversas bacias hidrográficas. 

Quando a velocidade de transformação da materialidade ultrapassa a velocidade 

com que as normas jurídicas são reformuladas, cria-se um conflito no uso de um 

sistema de engenharia. Tratar-se-ia de uma defasagem na história paralela de duas 

formas de trabalho morto – formas materiais e formas normativas –, ambas 

reguladas e reguladoras das ações – o trabalho vivo.  

A industrialização e o reforço da vida urbana exigem tanto do Brasil como da 

Argentina a adequação dos sistemas de engenharia para produção energética com mais 

potência e eficiência. Neste sentido, três matrizes energéticas ganham relevância para o 

abastecimento dos territórios argentino e brasileiro, a saber, o petróleo, a energia nuclear e 

a energia hidroelétrica. Esta matriz, como acabamos de observar em Silveira (1999), gerou 

importantes pontos de tensão entre ambos os países.  

Cabe tecermos breves considerações sobre as bases técnicas para produção do 

petróleo. Na Argentina, como já mencionamos, o equipamento estatal energético foi 

organizado por Perón, neste sentido, a YPF assumiu papel central para a organização da 

exploração do petróleo no país, com exploração comercial em novas jazidas encontradas na 

Patagônia, organização de oleodutos e, embora com equipamentos envelhecidos, ampliação 

da produção nacional desta fonte energética. 

 Contudo, a liberalização ao ingresso de capitais externos pelo governo de Frondizi 

(1958) alterou sensivelmente a produção do petróleo na Argentina, levando à desregulação 

deste mercado e ao forte ingresso de grandes empresas de capital estrangeiro tanto para 

financiamento como para comercialização e modernização no setor, bem como à 

organização de grandes grupos nacionais ligados à exploração petrolífera e a atividade 

energética (a exemplo da Peréz Companc, Astra, Bridas e Techint), com algumas 

associações a grupos internacionais para aumento de produtividade. Conforme Silveira 

(1999, p. 73), “apesar do comando técnico e político que a empresa Yacimentos 

Petroliferos Fiscales [YPF] exercia, as normas de abertura prepararam o cenário para as 

guerras e associações oligopolistas de um mercado internacional”.  

No caso brasileiro, a Petrobrás, como já observamos, criada na gestão varguista, tem papel 

central para o aumento da produção nacional de petróleo, sendo sustentáculo para a manutenção 

das políticas de industrialização e desenvolvimento empreendidas dedes o governo Vargas até 
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o final da ditadura militar (I PND E II PND). Cabe destacar também a introdução do álcool 

combustível como substituição de importações de parte da matriz energética petroleira 

(Programa Nacional do Álcool - Proálcool de 1975). 

Tanto Brasil como a Argentina possuíam ao final dos anos de 1970 infraestruturas 

para produção de energia nuclear, via enriquecimento do urânio. Para o caso argentino 

Silveira (1999, p.71) pondera, 

Uma outra camada técnica incorporada ao espaço nacional, que poderíamos identificar como 

um dado constitucional do meio técnico-científico, é o sistema de objetos destinados à 

produção de energia nuclear. Considerando que, em 1958, apenas três países – o Reino 

Unido, os Estados Unidos e a França – possuíam centrais nucleares, e que seis anos mais 

tarde o grupo havia ampliado para sete nações, vemos que a conclusão da usina argentina 

Atucha em 1974 surge como uma inovação contemporânea. No continente latino-americano, 

essa usina foi o primeiro objeto nuclear a funcionar [...]. As infraestruturas da energia nuclear 

mostram uma realidade bifronte. De um lado, elas imprimem no território solidariedades 

verticais graças à sua constituição técnica globalizada, mas, de outro, são passiveis de 

articulação com um sistema técnico preexistente menos moderno – o Sistema Interconectado 

Nacional. Esboça-se, assim, um dos traços definidores do novo meio geográfico, o que M. 

Santos (1993b) denomina tendência à unicidade da técnica no período técnico-científico.  

Já o Brasil firma, em 1975, com a então Alemanha Oriental, o chamado “convênio do 

século”, pelo qual se comprometia a comprar oito reatores nucleares e material para 

enriquecimento de urânio e reprocessamento do plutônio. Para Dias e Braga (2006), a instalação 

de ambos os parques nucleares em um contexto onde o Brasil encontrava-se em uma ditadura 

militar e a Argentina nas portas de um brutal regime igualmente totalitário gera um clima de 

disputa nuclear, com suspeitas e inseguranças em relação ao outro, sobretudo da parte brasileira, 

no receio de que os vizinhos viessem a construir uma bomba atômica e se instaurassem como 

potência nuclear. Contribui “como lenha” para este discurso o contexto de Guerra Fria entre 

EUA e URSS e a impossibilidade em ambos os países de inspeções das usinas pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIIEA).  

Conforme expõe Mello (1996, p. 145), 

A rivalidade brasileira-argentina da década de 70 atingiu, entretanto, sua máxima 

intensidade com o conflito político-diplomático que teve como foco o problema da 

compatibilização das represas de Itaipu e Corpus. A acirrada polêmica entre as potências 

litigiantes desenvolveu-se em dois níveis distintos: um ostensivo e oficial, o outro 

camuflado e oficioso. O primeiro, dizia respeito aos óbices técnicos e diplomáticos que 

envolviam a construção de ambas as represas em um rio internacional contíguo e de curso 

sucessivo; o segundo, abrangia uma dimensão estratégica e geopolítica com repercussões 

no equilíbrio de poder regional. 

Soma-se, portanto, a aquele contexto de estranhamento argentino-brasileiro, o conflito 

latente pela instalação do sistema de engenharia hidroelétrica; produção que necessita amplo 

uso de cursos da água com grandes terrenos “vazios” e de planalto para a implantação da usina 

e das barragens, fato que leva ambos os países a escolherem lugares afastados dos grandes 
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centros urbanos com aptidão técnica para transmissão da energia em larga distância. Dentre 

estes subespaços estavam a Bacia do Prata e os rios que a conformam e, assim, novamente os 

olhos se colocam sobre a zona de tensão transfronteiriça, “velha conhecida” da relação bilateral. 

 As relações argentino-brasileiras: alternância entre a cooperação e o conflito 

Como até aqui observamos, o contexto de substituição de importações altera 

consideravelmente o modo de organização dos territórios nacionais da Argentina e do Brasil, 

como consequência da intensa atuação dos Estados Nacionais. Neste sentido, assim como se 

altera a configuração dos territórios nacionais e se produzem novos conteúdos que delineiam suas 

internacionalizações, transformam-se as relações bilaterais entre ambos os países; tendo mais uma 

vez papel fundamental a composição do jogo de agentes externos, sobretudo a superação da 

influência hegemônica inglesa pela estadunidense a partir da Segunda Guerra Mundial.  

Cabe analisar inicialmente como Brasil e Argentina se colocaram tanto neste conflito 

mundial, como na configuração bipolar do mundo após o conflito, e o saldo deste momento para 

“o pêndulo” de alternância entre cooperação e conflito que caracteriza a relação entre estes dois 

países durante toda a fase de intensa instabilidade política interna que vivenciaram no século XX.  

O primeiro ponto a se relembrar é a tentativa por parte do governo argentino, durante a 

chamada “Década Infame”, em dar prosseguimento à “relação especial” com a decadente potência 

inglesa por meio do tratado Roca-Runciman (1933). Para Candeas (2005), este tratado se conjectura 

erroneamente em uma leitura – realizada pelas elites argentinas comandantes da política externa – 

que ao término da Grande Depressão (1930) a Grã-Bretanha retomaria seu poderio hegemônico 

beneficiando a Argentina. Consequentemente, a diplomacia argentina não se atentou à mudança do 

“status” de potência mundial para os Estados Unidos e, “com isso, perde a chance de redefinir a 

estratégia de inserção mundial e de atualizar sua política econômica, incorporando valor agregado 

aos produtos primários e lançando a industrialização” (CANDEAS, 2005, p.14). 

Diferente caminho havia tomado o Brasil com a manutenção da aproximação aos 

Estados Unidos que havia se iniciado já na condução do Itamaraty por Rio Branco; todavia, 

a proximidade com esta potência não impediu o aprofundamento de relações com a Argentina; 

pelo contrário, buscando uma maior autonomia frente ao pan-americanismo, o Ministério de 

Relações Exteriores, especialmente no primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1937), 

buscou uma maior aliança com os países latino-americanos. Neste contexto, o presidente 

Agustín Justo visita o Brasil, em 1933, para assinatura, conjuntamente com Chile, México, 

Paraguai e Uruguai, do Tratado Antibélico de Não-Agressão e Conciliação (Decreto nº 
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1.215/56). Além dele, são assinados bilateralmente convênios sobre comércio e navegação e 

sobre intercâmbio comercial e turístico. Em 1935, dois anos mais tarde, Vargas viaja à 

Argentina para conjuntamente trabalhar na mediação do Conflito do Chaco, envolvendo 

Paraguai e Bolívia. Como anteriormente observamos, é neste momento que se fundamenta o 

projeto de ponte internacional entre Uruguaiana-Paso de los Libres, a primeira base técnica 

de integração territorial argentino-brasileira. 

No entanto, a política externa e consequentemente as relações bilaterais levadas a cabo 

entre Brasil e Argentina não estiveram imunes às sucessivas mudanças de orientação política 

(e econômica) que caracterizam a instabilidade já estabelecida no início dos anos 1930. Nesta 

perspectiva, o fim deste primeiro momento de aproximação não só bilateral, mas em todo 

contexto de aproximação latino-americana por parte dos brasileiros, pode ser remetido às 

bruscas mudanças nos rumos da política externa brasileira. Como expõem Cervo e Bueno 

(1999), a partir das inúmeras reformas administrativas varguistas e finalmente das posturas que 

os países tomariam frente ao segundo conflito bélico mundial.  

A Argentina mantém uma posição neutra durante quase todo o conflito, o que acarreta por 

longo período uma relação de estranhamento com os Estados Unidos, chegando a ser interrompidas 

as relações de comércio entre ambos, sobretudo a partir da ascensão do GOU (Grupo de Oficiales 

Unidos), que tinha Perón como articulador principal, em um suposto favorecimento ao Eixo. Já o 

Brasil, embora tenha no início do conflito assumido a neutralidade, colocou-se ao lado dos 

Aliados, após conseguir apoio dos EUA para o financiamento e organização tecnológica da 

Usina de Volta Redonda e para a modernização das Forças Armadas.  

Para Russel e Tokatlian (2002), a aproximação brasileira dos EUA foi observada com 

grande desconfiança pelos argentinos, que temiam, assentados na rivalidade geopolítica, uma 

futura aliança entre os dois países que determinasse o Brasil como “país-chave” estadunidense 

no continente, desarticulando as condições anteriores de cooperação argentino-brasileira.  

Ao se estabelecer na economia-mundo do pós-guerra um contexto de bipolaridade 

entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, Perón, eleito em 1946, 

busca estabelecer tanto na economia como na política a chamada Terceira Posição. 

Conforme expõe Candeas (2005, p. 17), 

Certo de que o novo conflito manteria desarticulada a economia mundial, a Argentina 

apostou na autarquia e no nacional-desenvolvimentismo [...]. Sem acreditar na 

liberalização e multilaterização da economia, a Argentina não adere aos acordos de 

Bretton Woods e investe em acordos comerciais bilaterais. Na política externa, 

determinada pelo conflito Leste-Oeste, surge a tese da “terceira posição”, percursora do 

Movimento Não-Alinhado. Trata-se, a rigor, de buscar a máxima autonomia dentro do 

Hemisfério Ocidental. A Argentina adota posições complexas: rejeita o alinhamento 

automático e o imperialismo, mas se mantém na órbita dos Estados Unidos, aderindo ao 
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Tiar; retoma relações com a URSS, mas rejeita o comunismo; abstém-se na votação da 

resolução Uniting for Peace, pela qual a Assembleia Geral da ONU decide sobre temas 

vetados pela URSS no Conselho de Segurança; aspira ao protagonismo latino-americano 

apoiando em uma retórica de solidariedade; e inaugura a política de recuperação das 

Malvinas e de soberania territorial na Antártida. 

Com a introdução na política externa do denominado por Russel e Tokatilian (2002) 

“paradigma globalista”, Perón procura articular uma aproximação dos países sul-americanos para 

composição de acordos de integração comercial e política, em um ensaio para reativação do antigo 

projeto do ABC. Segundo Moniz Bandeira (1987), na tentativa de buscar no Brasil um aliado, Perón 

apoiou a eleição de Getúlio Vargas em 1950, mantendo com ele alguns entendimentos para uma 

política externa bilateral graças à intervenção do ex-embaixador Batista Luzardo.  

Embora Vargas não fosse opositor aos acordos com Perón, preferiu não articular junto a 

este um acordo com o Chile, bem como não aceitar as iniciativas por parte da Argentina de 

construção de um projeto comum para uso energético dos rios da Bacia do Prata, nem o 

estabelecimento de acordos mais favoráveis ao intercâmbio comercial, seja na venda de 

produtos manufaturados e aço brasileiro à Argentina – no período o Brasil ocupava a terceira 

posição como maior parceiro comercial daquele país – ou no comércio do trigo, apesar de uma 

das maiores articuladoras deste mercado no Brasil fosse a subsidiária da empresa argentina 

Bunge y Born (MONIZ BABDEIRA, 2010). Tem importante papel para a decisão de Getúlio o 

contexto de instabilidade interna, onde a oposição, especialmente a UDN, claramente se opunha 

a Perón e a seu projeto, frente ao favorecimento dos Estados Unidos.  

Assim como a derrocada do governo de Perón desmantelou o projeto econômico 

nacional-desenvolvimentista que se fomentava na Argentina, o mesmo pode ser observado para 

a sua política externa. O governo provisório, denominado Revolução Libertadora, aproximou-

se ainda mais da potência estadunidense, ingressando no Tratado de Bretton Woods, ratificando 

a carta da OEA e aderindo ao FMI e ao Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD); ademais, aceitou ingressar em um contexto de multilateralismo, 

sobretudo nos tratados referentes à segurança continental e regional (MONIZ BANDEIRA, 

2010). Embora, por parte do Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek tenha mostrado grande 

vontade de desenvolver uma política externa mais autônoma com relação aos Estados Unidos, 

pautada em uma leitura nacional-desenvolvimentista – mesmo com colaboração do capital 

estrangeiro e dos EUA para superação do subdesenvolvimento – e levando-o a propor e a 

fomentar a criação da Operação Pan-americana (OPA), é somente a partir da eleição de Arturo 

Frondizi que Brasil e Argentina mais uma vez se aproximam para uma tentativa de cooperação. 
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O reconhecimento conjunto da situação de subdesenvolvimento e terceiro-mundista começa 

a tomar forma na política externa continental, gerando uma aproximação, até então inédita, entre os 

países ao final dos anos 1950. Manifesta-se um contexto de assinaturas de tratados, acordos e 

manifestações multilaterais e bilaterais na região, em busca de soluções conjuntas para superação 

da condição de dependência. Os resultados principais desse momento foram a criação do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) em 1960 e da Associação Latino-Americana de Livre-

Comércio (ALALC). A assinatura do Tratado de Montevidéu por Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, 

México, Peru e Paraguai, bloco sob forte inspiração cepalina, evidenciava a busca por ampliar o 

processo de substituição de importações em nível regional com incentivo às especializações 

produtivas para maior intercâmbio latino-americano. Conforme documento da Comissão 

Econômica para o Desenvolvimento da América Latina (2000, p. 352),  

[...] o mercado comum corresponde ao empenho em criar uma nova modalidade para 

intercâmbio latino-americano adequado a duas grandes exigências: a da 

industrialização e a de atenuar a vulnerabilidade externa desses países. [...] A 

realização progressiva do mercado comum permitirá que ele vá sendo gradativamente 

transformado, com as grandes vantagens que poderão advir de uma organização mais 

racional do sistema produtivo, mediante a qual se aproveite com maior eficácia a 

potencialidade da terra e na qual a indústria, rompendo os limites estreitos do mercado 

nacional, adquira dimensões mais econômicas e, por sua maior produtividade, possa 

aumentar sua já ponderável contribuição atual para o padrão de vida latino-americano.  

A iniciativa de criação da OPA e uma visão de desenvolvimento por via conjunta aos 

países vizinhos alteraram sobremaneira a política externa promovida pelo Itamaraty a respeito 

das relações desenvolvidas no nível Sul-Sul, a ponto de ser continuada pelos governos 

subsequentes de Jânio Quadros e João Goulart. Neste seguimento, Quadros colhe os frutos da 

aproximação que Juscelino Kubitschek (JK) havia realizado junto à Argentina e ao governo 

de Frondizi, sendo celebrado entre os mandatários – na ocasião de um encontro de dois dias 

realizado na cidade de Uruguaiana em abril de 1961– diferentes acordos sobre temas ligados 

a relações econômicas, cooperação cultural e política e a conjunturas regionais, em especial 

a questão cubana. Como resultado deste encontro foram assinados os seguintes atos 

internacionais: Convênio de Amizade e Consulta; Declaração sobre Intercâmbio Cultural; 

Declaração Econômica; também foi estimulada a abertura das atividades do Grupo Misto de 

Cooperação Industrial Brasil-Argentina, que havia sido criado na gestão de JK em 1958. 

Estavam postas as condições para o que parecia ser a “fase de ouro” das relações argentino-

brasileiras e de uma possível articulação que, em certo sentido, colocasse em xeque a 

hegemonia estadunidense na região, uma vez que, conforme Moniz Bandeira (2010, p, 306), 

“ estabelecia a ação comum do Brasil e da Argentina, na solução de problemas internacionais 
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[...] [e] a repulsa tanto à interferência de poderes extracontinentais na América Latina quanto 

à intervenção na soberania das nações [...]”. 

Mesmo com a renúncia de Jânio Quadros, o “espirito de Uruguaiana” persistiu com algum 

fôlego por meio das visitas de Frondizi a João Goulart, em 1961 (Declaração do Galeão), e dos 

chanceleres Francisco Clementino San Tiago Dantas e Miguel Angel Cárcano em Buenos Aires 

para reafirmação da integração dos dois países, na perspectiva de criação de uma zona de livre 

comércio. Contudo, mais uma vez a instabilidade interna e os agentes externos colocaram-se como 

freio à cooperação. Como ratifica Cavlak (2009, p. 209), 

Ocorreu que, com o avanço dos movimentos populares no início dos anos 1960, e a 

cada vez mais cerrada oposição dos Estados Unidos à união do Cone Sul, militares 

treinados pelos próprios norte-americanos foram instigados a derrubarem os 

governos eleitos e assumirem o poder em seus respectivos países. Entre 1961 e 

1963, somente na América do Sul, sete golpes militares foram desfechados com 

sucesso. Na Argentina, em março de 1962, uma junta militar derrubou o governo de 

Frondizi, direcionando de imediato a diplomacia argentina para os Estados Unidos, 

desfazendo pouco a pouco o movimento integracionista com o Brasil. Em abril de 

1964, João Goulart também foi apeado do poder, com nossa diplomacia 

abandonando os países da região em nome da solidariedade à grande potência do 

norte, na batalha contra a expansão do comunismo. A ALALC entrou num processo 

de estancamento e decadência. Nos anos 1960 e 1970, brasileiros e argentinos 

trocaram a união pela competição econômica. 

Ainda que a Argentina tenha tido breves intervalos democráticos entre as ditaduras 

militares, com Guido (1962-1963), Arturo Illia (1963-1966), o terceiro governo de Perón (1973-

1974), e, após sua morte, de María Estela Martinez (1974-1976), estes não lograram reverter o 

clima de rivalidade entre Brasil e Argentina; isto porque a emergência da direita e das forças 

militares aprofunda um clima de convulsão política que manifesta intensa hostilidade, tanto no 

plano interno como no externo. É neste contexto que se intensificam as relações argentinas com 

os Estados Unidos, com isolamento regional – a exemplos da condenação do país platino à 

Revolução Cubana e de seu apoio às intervenções na República Dominicana –, embora em 

alguns momentos se fomentou na Argentina uma tentativa de autonomia em relação a esta 

potência, com uma aproximação aos países do Leste Europeu (durante os governos de Roberto 

Levingston – 1970/1971 – e Alejandro Lanusse –1971/1973) (CANDEAS, 2005).  

Conforme argumentam Russel e Tokatilian (2002), contribuiu para esta proximidade 

argentina ao Pacífico o retorno, na década de 1970, de um discurso e uma preocupação da 

diplomacia com o “expansionismo brasileiro” e o isolamento da Bacia do Prata, promovendo 

um clima de rivalidade manifesto em duas vertentes: a-) geopolítica, enfatizando o desequilíbrio 

de poder graças ao desenvolvimento econômico brasileiro, e b-) da teoria da dependência, na 

preocupação argentina com o surgimento do subimperialismo brasileiro e de sua relação, em 

posição privilegiada, com os EUA.  
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Retomam a pauta argentina a discussão sobre as “fronteiras vivas”. Como expõe Mello 

(2002, p. 139-140), a “ tensão ascendente atingia seu limiar na fronteira extremo-meridional, 

onde se chocaram no passado as forças luso-castelhanas e colidiam no presente as pretensões 

brasileiro-argentinas. [...] essa área constituía ‘zona de vulnerabilidade máxima’[...]”. Nesta 

lógica, o autor menciona o surgimento de uma fase de aberta competição entre Brasil e 

Argentina, focada na questão relativa à instalação das usinas hidroelétricas de Itaipu-Corpus, 

sistemas de engenharia essenciais para dar prosseguimento à modernização dos territórios 

tanto argentino como brasileiro, como anteriormente apresentamos. O estopim para esta 

tensão acontece em 1973, quando o Brasil assina conjuntamente com o Paraguai o Tratado de 

Itaipu, desrespeitando o Tratado da Bacia do Prata de 1969; manifestam-se grandes 

divergências entre a diplomacia brasileira, com a política de “fronteiras ideológicas”, e a 

diplomacia argentina de “convivência no pluralismo ideológico”. 

Na concepção da diplomacia argentina para instalar uma usina do porte de Itaipu, Brasil e 

Paraguai deveriam se subordinar a um mecanismo de consultas prévias entre as partes 

interessadas, ou seja, os países que compunham a Bacia do Prata, a fim de evitar prejuízos 

sensíveis a projetos nacionais energéticos. Neste caso, especificamente se referiam às condições 

para a construção binacional argentino-paraguaia da Usina de Corpus, localizada a 200 km a 

jusante da usina paraguaio-brasileira. A Argentina, portanto, pedia em níveis técnicos que se 

repensasse o projeto de Itaipu com respeito às cotas que ocuparia, observando a possibilidade de 

adoção de uma cota de 105 metros a 115 metros acima do mar, para viabilizar a geração energética 

de Corpus, enquanto o Brasil estabelecia como limite máximo a cota a 100 metros acima do mar.  

Dadas as condições para a questão geopolítica envolvendo Itaipu, ambos os países 

passaram a negociar diplomaticamente as resoluções; contudo, entre 1945 e 1947, a tensão 

atinge seu auge, porque, enquanto a Argentina seguia irredutível quanto à reivindicação de 

uma cota de 115 metros, o Brasil decidia, com anuência do Paraguai, aumentar a quantidade 

de turbinas do projeto de 18 para 20. 

Em meio a este conflito, estabeleceu-se na Argentina a partir de um golpe de Estado, o 

chamado “Processo de Reorganização Nacional” (1976-1981) Já discorremos anteriormente 

como este governo de fato se estabelece economicamente como grande vetor do capital externo 

com princípio neoliberal, assim como foi organizado um sistemático terrorismo de Estado, com 

grande uso de violência. Neste contexto, Candeas (2005) destaca como a única cooperação 

bilateral nesta época a organização, junto aos EUA, da “Operação Condor”.  

Não obstante, ao mesmo tempo que internamente a Argentina promove uma “caça” à 

oposição na intensão de apagar o comunismo do mapa, no plano da política externa é organizada 
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uma aproximação da URSS para o estabelecimento de cooperação nuclear – ainda que sem 

alterar seu consenso com os EUA. Além disto, a partir da articulação da parte “blanda” do corpo 

de ministros de fato, buscou-se uma aproximação com o Brasil para uma solução da 

controvérsia do Prata, quando, contraditoriamente, se elevava a tensão com o Chile na 

controvérsia sobre o Canal do Beagle (CANDEAS, 2005).  

Conforme Moniz Bandeira (1987), a resolução do conflito argentino-brasileiro foi 

possível a partir da substituição do governo de fato de Ernesto Geisel por João Batista 

Figueiredo, último governo da ditadura brasileira; isto porque, enquanto Geisel havia 

assumido outras vias diplomáticas para o Brasil, buscando sair da zona de influência 

estadunidense, em associações com países do Terceiro Mundo, com o Japão, a Alemanha e 

com a própria URSS, também estabelecia frentes de tensões com a Argentina, sobretudo no 

tocante à condução da ALALC e de outros âmbitos multilaterais. Sobre o fim do conflito no 

Prata, Moniz Bandeira (1981, p. 67) pondera,  

[...] o Brasil, a Argentina e o Paraguai superaram, finalmente, as divergências sobre o 

aproveitamento das águas da Bacia do Prata, mediante a criação de uma “série de 

mecanismos precisos e originais, com o objetivo de compatibilizar as represas de 

Corpus, cujo nível máximo de água foi estabelecido na cota de 105, e de Itaipu, que 

poderia funcionar com a totalidade de suas 18 turbinas e produzir 12.600 Mw, a 

quantidade máxima de energia da capacidade instalada, desse que sua operação não 

afetasse a navegação a jusante. Esse Acordo Tripartite, alçando em 19 de outubro de 

1979, permitiu que, menos de dois meses depois, o ministro da Fazenda Karlos 

Rischbieter, viajasse a Buenos Aires a fim de negociar com seu colega Martinez de Hoz 

a eliminação dos obstáculos ao fomento do comércio entre Brasil e Argentina [...]. 

Estavam dadas as condições para a superação de uma fase de alternância de cooperação e 

conflito entre Brasil e Argentina para um período de acertos para a cooperação, ainda que em um 

contexto delicado de ditaduras militares. Com a visita de Figueiredo à Argentina, em 1980, foram 

assinados o Acordo de Cooperação para Desenvolvimento e Usos Pacíficos da Energia Nuclear – 

“espantando” polêmicas relativas a usos militares desta energia –, e outros, abrangendo mais de 

onze áreas, incluindo o início de uma cooperação empresarial, com o estabelecimento do Conselho 

Empresarial Argentino-Brasileiro. Todavia, a questão comercial tornou-se, a partir deste momento, 

um assunto sensível, já que a Argentina começava a se “desindustrializar”. 

Fator decisivo para deixar “o embate hegemônico para a História” (MELLO, 1996, p. 

212) foi o apoio total do Brasil à Argentina em razão da Guerra das Malvinas, inclusive 

colocando seu corpo diplomático em defesa da Argentina em órgãos supranacionais. O retorno 

à democracia, que ocorreria em ambos os países pouco depois, se revelaria decisivo para um 

novo capítulo da relação argentino-brasileira.  
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 As empresas na substituição de importações: ampliação dos usos do território 

Ao estabelecerem a industrialização como vetor para organização dos seus territórios, os 

Estados Nacionais do Brasil e Argentina abrem novas oportunidades para instalação de agentes 

externos em seu interior; ensejo adequado para o ingresso de empresas multinacionais, 

principalmente de capitais estadunidenses, que buscavam cada vez mais espaços para 

acumulação de seus capitais com emprego de maquinário “obsoleto”, incompatível com o meio 

técnico-científico que vinha se gestando nos países centrais. Contudo, tratando-se de um 

processo de substituição de importações – cabe ressaltar, com diferentes intensidades à medida 

que se desenrolam a política estatal no interior das formações socioespaciais –, ocorre, para 

além da abertura para o capital externo, um incentivo à indústria nacional. 

O forte crescimento industrial apresentado na Argentina, no período de 1930 a 1940, pode 

ser averiguado nos seguintes tópicos, estabelecidos por Ochoa (2008), para caracterização desta 

fase da industrialização do país, a saber: 1-) a crise econômica mundial pós-1929, com 

protecionismo mundial a exportações implicou ao governo argentino a tomada de medidas para 

controle, como a criação do Banco Central, a criação de juntas nacionais de grãos, carnes, erva 

mate etc., aumento de uma base tributária e desenvolvimento de grandes obras públicas para 

gerar empregos e consumo interno; 2-) a ampliação da internacionalização de empresas 

argentinas para países vizinhos; 3-) a consolidação no pós-guerra de um forte processo de 

substituição de importações com crescimento de salário real; 4-) o aumento do crédito 

subsidiado e do câmbio múltiplo favorecendo a fabricação local.  

Dentre os fatores levantados pelo autor, nos parece importante destacar a ampliação da 

internacionalização das empresas argentinas para os mercados vizinhos. Este movimento, que se 

sustenta mesmo pós-governo peronista, foi reforçado na década de 1960 com a reforma judicial 

realizada por Frondizi para radicação de investimentos estrangeiros com consentimento para a 

livre transferência de unidades e capitais ao exterior; fatores que se propagam no aumento das 

vantagens competitivas dos grupos nacionais – já consolidados no país –, sobretudo no tocante à 

integração de suas cadeias de valor com o capital externo ingressante (OCHOA, 2008). 

É, portanto, agregado àqueles pioneiros movimentos ao exterior das empresas 

argentinas, mencionados anteriormente, um novo conjunto de empresas, que diferencia-se 

daquele conjunto inicial principalmente por sua não interligação com as atividades de 

exportação de produtos primários. Estas empresas pertencem aos mais diversos setores 

produtivos, com destaque para as indústrias metalomecânicas, de química fina e 

alimentícias; cabe destacar que estas “novas” grandes empresas argentinas são em sua 
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maioria grupos de origem familiar, que ganham nesta fase de substituição de importações 

grande destaque no mercado argentino (KOSACOFF, 1999). 

De acordo com Kosacoff e Ramos (2010), os motivos para esta “segunda onda” de 

internacionalização, embora variem de grupo a grupo, podem em linhas gerais ser 

apontados da seguinte maneira:  

a)  Empresas sem diversificações de atividades, com escassa ou nenhuma conexão com 

sistema financeiro, sendo, portanto, controladoras de todas as etapas de suas atividades 

(produção, comércio, distribuição etc.); 

b)  Empresas com forte associação às políticas estatais do processo de substituição de 

importações, tendo, portanto, acesso privilegiado a linhas de crédito;  

c)  Empresas líderes em seus mercados, com alguma interface com a comercialização 

(elevada integração vertical) e necessidade de se estabelecerem próximas aos mercados 

consumidores e/ou dos insumos básicos para sua produção, a exemplo das empresas 

utilizadoras de recursos naturais; 

d) “Tinte procíclico”- vários empreendimentos tiveram controle de porções 

importantes do mercado interno, o que permitiu às empresas sustentar os custos 

emergentes do processo de aprendizagem da internacionalização, requeridos nos 

novos e nos velhos espaços de atuação; 

e) Empresas de origem familiar imigrante, em que a família (ou em alguns casos o próprio 

fundador da empresa na Argentina) já exercia funções industriais e de comércio em seus 

países de origem, a exemplo de Agostino Rocca, dono da Techint;  

f) Empresas com criação própria de maquinário, muitas vezes com adaptações ao 

maquinário importado, que, segundo os autores, produziram bens de capitais ou produtos 

totalmente inovadores frente aos originais;  

g) “Escape” de barreiras regulatórias, tanto dos países de destino, como da própria Argentina, 

ademais de contornar barreiras internas do contexto de instabilidade econômica e política 

que dificultavam os fluxos comerciais; dentre as barreiras colocadas pelos países de 

destino, os autores mencionam as barreiras impostas a partir da articulação da ALALC;  

h) Necessidade de aquisição de conhecimento, desenvolvimento tecnológico para sua 

atividade produtiva. 
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A partir dos grupos argentinos - Kapelusz (1951)51, Wobron (1970), Industria Grassi (1970), 

Yelmo (1971), IME (1975), YPF (1975). Arcor (1977), Cabsha (1977), Giol (1978), Algel Estrada 

(1978), Bagó (1978), Bridas (1978), Peñaflor (1979) e Pérez Companc (1979), Dalmine Siderca - 

Grupo Techint (1980), Fabi (1980) - foram realizadas aberturas de unidades e parcerias joint venture 

em uma miríade de países sul-americanos, especialmente os que ainda apresentavam ou uma baixa 

industrialização, ou vantagens de mercado significativas para as empresas argentinas; são eles: 

Paraguai, Brasil, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, além de países da América Central e do México. 

Cabe ainda destacar a forte presença de empresas argentinas nos mercados europeus próximos à 

cultura familiar e empresarial do país, Itália e Espanha (KOSACOFF, 1999).  

Embora o Brasil tenha conseguido ao longo do processo de substituição de importações 

desenvolver a industrialização, é somente a partir de 1964, com os governos militares, que 

podemos observar um incipiente empreendimento na ampliação das escalas de atuação das 

empresas a mercados externos, tendo na exportação sua principal atividade produtiva. Neste 

sentido, dentro da política macroeconômica adotada, o chamado “Milagre Econômico” (PND 

I), são tomadas ações para alavancar o comércio exterior. Conforme podemos observar em 

Leopoldi (2016, p. 364-365),  

O uso da política cambial – minidesvalorizações cambiais de 1968 – combinada à criação 

de agências governamentais de incentivo à exportação e à diversificação da pauta 

exportadora [...] evidencia uma vontade política de acelerar a atuação exportadora do país. 

As principais agências deste período eram a Carteira de Comércio Exterior do Banco do 

Brasil (Cacex), a Comissão de Política Aduaneira (CPA) e o Conselho de 

Desenvolvimento Industrial (CDI). Em 1972, foi criado o Programa Especial de 

Exportação (Befiex), que consistia na concessão de benefícios fiscais ao exportador. A 

presidência do Befiex era ocupada por um representante do CDI. O secretário de 

Planejamento e Coordenação da Presidência da República e um representante do 

Ministério da Fazenda compunham a direção do programa. O Befiex visava auxiliar a 

exportação de produtos manufaturados e acabou favorecendo empresas estrangeiras, que 

então eram as mais capacitadas a exportar manufaturados [...]. No governo Geisel (1975-

1979), sob o impacto da crise do petróleo, estimulou-se a ida de empresas brasileiras para 

outros países: começaram a operar no exterior, com a retaguarda do governo brasileiro, 

bancos privados, seguradoras e empresas de construção civil pesada. 

É, portanto, a partir de uma iniciativa estatal que busca ativamente assegurar a plena 

circulação do capital, criar demandas interna e externa, garantir o investimento no exterior, com 

oferta de créditos ou por operações das empresas estatais, que os primeiros movimentos externos 

de empresas ocorrem (SANTOS E SPOSITO, 2012). Cabe também agregar que a expansão destes 

investimentos ao final dos anos 1970 contou com uma política externa de aproximação dos países 

do Terceiro Mundo, empreendida pelo governo de Geisel.  

                                                 

51 Ano do primeiro investimento no exterior. 



   96 

Neste sentido, os investimentos no exterior de empresas brasileiras, que inicialmente se 

estabelecem por meio das exportações, se matizam em outros tipos de estratégia, especialmente a 

abertura de filiais e algumas parcerias do tipo joint venture. Agrega-se a esta diversificação, fatores 

próprios de cada empresa, dependendo do ramo no qual se inserem ou mesmo de pontos específicos 

relacionados ao modelo de administração e de acumulação de capitais. Como demostram Santos e 

Sposito (2012, p. 223), 

Entre os motivos ou fatores determinantes de tais investimentos, podemos chamar 

atenção para: i-) a capacidade tecnológica e administrativa adquirida pelas empresas 

brasileiras durante a consolidação da industrialização e da acumulação de capital no 

país, que permitiu a construção e acúmulo de habilidades necessárias à construção de 

grandes obras de engenharia (Camargo Correra, Odebrecht); ii-) a atuação no varejo 

(Pão de Açúcar); iii-) a oferta de produtos e serviços de alto padrão (Villares); iv-) a 

adaptação de tecnologias de produto e processo adequadas às condições dos países 

subdesenvolvidos (Inbrac, Caloi e Marcopolo); v-) a utilização de fatores de produção 

mais baratos do Brasil (Copersucar; Securit); vi-) os benefícios de integração latino-

americana (Gradiente) e das inserções fiscais [...]; vii-) a aquisição de marcas e redes 

de distribuição (Copersucar, Gradiente); viii-) a obtenção de matéria-prima estratégica 

mediante uso de tecnologia de vanguarda (Petrobrás).  

São os destinos principais das empresas brasileiras os países latino-americanos 

(Argentina, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai), onde deve-se 

destacar a atividade das construtoras brasileiras na confecção de sistemas de engenharia para 

produção energética; países africanos (Angola, Nigéria, Gana); Portugal, Alemanha e 

Inglaterra; os Estados Unidos (caso da Embraer) e países produtores de petróleo (Iraque e outros 

países membros da OPEP), onde são realizados investimentos pela Petrobrás, a partir da criação 

da Braspetro, para assegurar sobretudo as importações do produto. Cabe destacar que, conforme 

Santos e Sposito (2012) ponderam, embora os investimentos pareçam numerosos, apenas três 

empresas de fato poderiam ser consideradas como empresas internacionalizadas52, a saber: 

Coopersucar, Gerdau e Gradiente.  

                                                 

52 Conforme os autores apenas Coopersucar, Gerdau e Gradiente foram capazes de realizar investimentos sólidos 

e de alto comprometimento no exterior, diferentemente das demais investidoras nacionais que embora tenham 

realizado investimentos estes eram de baixo comprometimento internacional caracterizados ou pela abertura de 

escritórios dedicados exclusivamente a importação ou por pequenas linhas de montagem de componentes com 

peças importadas.  
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CAPÍTULO 2: ARGENTINA E BRASIL NO CONTEXTO DA 

REDEMOCRATIZAÇÃO: UM APROFUNDAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

BILATERAL 

 O NOVO CONTEXTO ECONÔMICO-POLÍTICO E A CONSOLIDAÇÃO DO MEIO-TÉCNICO-

CIENTÍFICO INFORMACIONAL 

Como observado até aqui, o componente internacional sempre esteve presente ao longo da 

conformação dos territórios nacionais do Brasil e da Argentina. Neste processo, bases técnicas e 

normativas reforçam constantemente a relação entre as ações dos agentes externos e internos na 

formação socioespacial. Por um lado, enquanto os Estados nacionais buscam articular-se 

internamente para abrigar conteúdos de uma industrialização tardia, conformando um meio 

geográfico tecnificado, por outro, reafirmam a presença do conteúdo internacional com destaque 

para as seguintes ações: a-) introdução de uma base normativa e também técnica para fomentar 

os intercâmbios com outros países e órgãos interestatais (a exemplo da ALALC), podendo 

estabelecer uma relação de conflito/cooperação/integração; b-) organização de uma base técnico-

normativa (incentivos, acordos bilaterais etc.) de apoio para que os capitais nacionais se 

desenvolvam e busquem outros espaços de acumulação, inclusive além das fronteiras; c-) 

estabelecimento de uma interdependência constante com o capital externo, destacando-se as 

empresas multinacionais estadunidenses; agentes que impregnam os territórios nacionais de 

conteúdos próprios de um período técnico-científico, configurado no pós- Segunda Guerra. 

Conforme podemos observar em Santos e Silveira (2001, p. 47),  

O fim da guerra marca também o início de uma nova era dentro do percurso capitalista, 

com perspectivas abertas pela revolução técnico-científica. Era o momento de lançar 

a semente de dominação do mundo pelas firmas multinacionais, preparando assim 

todos os espaços mundiais para uma nova aventura que, na escala mundial, só iria 

frutificar plenamente trinta anos depois. 

Foram, portanto, sendo incorporadas ao território, tanto do Brasil como da Argentina, 

condições técnicas e normativas para a constituição de um novo meio geográfico, ao qual 

Milton Santos denomina de meio técnico-científico-informacional; possível de existir graças à 

incorporação de objetos técnicos carregados de informação na base da produção, da utilização 

e do funcionamento do espaço geográfico. Conforme o autor (2008 [1996], p. 238),  

Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo, técnicos e 

informacionais, já que, graças à extrema intencionalidade de sua produção e de sua 

localização, eles já surgem como informação; e na verdade, a energia principal de seu 

funcionamento é também a informação. Já hoje, quando nos referimos às 

manifestações geográficas decorrentes dos novos progressos, não é mais de meio 
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técnico que se trata. Estamos diante da produção de algo novo, a que estamos 

chamando de meio técnico-cientifico-informacional. 

A informação, ao ser agregada, conjuntamente com a ciência, de maneira indissociável 

ao sistema técnico, sobretudo graças à emergência da informática e da robótica, torna-o 

organizacional. Conforme nos adverte Silveira (1999, p. 227),  

O sistema técnico é sobretudo organizacional, porque o arranjo dos novos objetos 

técnicos para a produção e circulação não se faz sem normas. Enquanto, no período 

anterior, a continuidade na fabricação era sobretudo técnica, hoje a busca de um 

processo ininterrupto tem bases organizacionais e normativas. A divisão do trabalho 

e a cooperação são normatizadas, no período técnico-científico-informacional, não 

apenas por imperativos técnicos, mas sobretudo por imperativos organizacionais. 

Assegura-se a continuidade técnica da produção e, notadamente, a continuidade da 

circulação em sentido amplo. Por isso, participam da construção da nova camada de 

sistemas técnicos não somente a mecânica, a química, a física e a informática, mas 

também, embora aplicados técnica e parcialmente, alguns saberes totalizadores, como 

a teoria das organizações, a psicologia, a sociologia, a economia e, inclusive, as 

disciplinas territoriais.  

Neste sentido, na globalização, configurada em meados da década de 1970, são criadas 

condições para que todos participem da mundialização, a partir do aprofundamento da 

internacionalização do território, que, neste momento, ganha novas lógicas, funções e usos 

pela possibilidade de articulação das mais diversas escalas (local, nacional, regional e 

mundial). Contudo, a forma como cada agente e cada subespaço participa desta nova fase 

do capitalismo não se realiza da mesma maneira, primeiro devido às condições pré-

existentes ao período, ou seja, bases técnicas e normativas que respondem a lógicas 

territoriais pretéritas53; segundo, pela maneira que cada agente hegemônico pré-existente, 

agora requalificado, manifesta em suas dinâmicas territoriais as profundas mudanças do 

fenômeno técnico em sua articulação com a ordem econômica e política.  

A divisão internacional do trabalho historicamente se constitui como uma organização 

hierárquica dos territórios dos Estados Nacionais a partir de uma intensidade e distribuição 

diferenciadas dos fluxos de dinheiro – nas suas dimensões clássicas, comércio exterior, 

investimento produtivo e aplicações financeiras – e de informação. Não obstante, as 

dinâmicas de concentração e poder desta terceira DIT, adquirem novos conteúdos graças ao 

aprofundamento de uma maior concentração e centralização do capital, tanto nos setores 

produtivos como no financeiro (ARROYO, 2006).  

                                                 

53 “As ‘novas’ divisões regionais e internacionais do trabalho que se vêm configurando nos últimos vinte anos não 

são substitutos completos das “antigas” divisões, que não apenas permanecem vivas como também em plena 

atividade. A geografia histórica do capitalismo não tem sido marcada por grandes reviravoltas, e substituições 

completas de sistemas, mas, antes, por uma sequência evolutiva de reestruturações parciais e seletivas, que não 

apagam o passado nem destroem as condições estruturais profundas das relações sociais e espaciais capitalistas” 

(SOJA, 1993, p. 206). 



99 

 

Nas finanças as novas condições de fluidez e porosidade territorial – estabelecidas sob 

a hegemonia da circulação – constituem novas dinâmicas nas condições de investimentos, 

que antes se realizavam preferencialmente com a alocação de recursos no interior da esfera 

produtiva e que atualmente encaminham-se para se realizar na esfera dos mercados 

financeiros internacionais (praças/bolsas de valores), na introdução de novos produtos – 

instrumentos de emissão, instrumento de opções múltiplas, contratos de fixação de taxas de 

juros,  futuros, swaps etc. – e de novos agentes – investidores institucionais, como fundos de 

pensão e seguradoras e os global hedge funds54 (ARROYO, 2006; POCHMANN, [20-?]).  

Outro ator importante para o estabelecimento do dinheiro em estado puro e para a 

densidade da concentração e centralização do capital são as empresas multinacionais; para 

Peter Dicken (2010, p. 125), “a principal formadora da economia global contemporânea e 

uma grande ameaça para a autonomia econômica do Estado-nação”. São as empresas 

importantes agentes para transformação e requalificação do território e de sua organização 

por meio da possibilidade de ação em todas as escalas (local, regional, estatal, global), que 

conquistam com o avanço da técnica. Como complementa Vainer (2011, p. 118), “[...] 

apenas têm olhos descobertos as grandes corporações globais, que articulam e intervêm em 

todas as escalas, à luz de estratégias e táticas transescalares”. 

Conforme observamos anteriormente, não se constitui como novidade a presença das 

grandes empresas com realização de investimentos externos diretos, especialmente abertura de 

filiais e fábricas inteiras, inclusive com equipamentos tecnicamente “ultrapassados”. 

Entretanto, embora se mantenha a execução prática destes tipos de investimentos, novos 

paradigmas são colocados a estes agentes na globalização: a-) o alto custo de desenvolvimento 

de novas tecnologias e a rápida obsolescência dos produtos e processos que os mercados 

ampliados a elas colocam. A “ [...] escala planetária aparece então como forma mais eficaz de 

atingir essa dimensão dos mercados. Por sua vez, a concorrência acirrada que atualmente 

acompanha aquela escala, acelera e aprofunda as bases do novo paradigma tecnológico-

organizacional” (ARROYO, 1997, p. 51); b-) necessidade de diversificação dos investimentos 

produtivos  incorporando-se as novas lógicas financeiras nas operações, com a adoção de 

estratégias de fusões e aquisições (F&A), parceiras, joint venture, intercolaborações em nível 

mundial, estabelecimento de franchisings etc., – e de outras formas de organização com 

                                                 

54 Segundo Arroyo (2006), os global hedge funds são investidores que reúnem um montante de capital 

privado para se engajarem em posições altamente alavancadas, com menores massas de capital que os 

demais participantes; para a autora, são estes atores os especuladores por excelência que funcionam como 

sinalizadores para o mercado.  
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dissociação das atividades que anteriormente eram organizadas em “um único chão de fábrica” 

– terceirização de atividades, organização de centros de P&D, dissociação de gestão, marketing 

etc. As empresas se submetem, neste sentido, ao capital financeiro (ANDREFF, 2000).  

A finança mundializada não se realiza somente pela evolução dos sistemas técnicos e de 

sua unicidade, mas também, de maneira indissociada, na escala da política. Estes fatores 

conjuntamente favorecem mais uma vez a concentração geográfica do poder nos Estados 

Unidos da América, a partir da quebra do acordo de Bretton Woods e da imposição da 

hegemonia do dólar. Conforme Chesnais (1996, p. 41), 

[...] notável reafirmação dos Estados Unidos na dominação capitalista mundial. Há 

dez anos, o que mais chamava atenção era o declínio da competitividade industrial 

americana, principalmente em comparação ao Japão. A ascensão das finanças, o peso 

adquirido pelos mercados financeiros e a “financeirização” acelerada dos circuitos 

econômicos e dos comportamentos das companhias industriais vieram modificar essa 

situação, pelo menos tanto quanto a “queda do muro de Berlim” e o desmoronamento 

da ex-União Soviética. A posição do dólar e a atratividade, qualitativamente superior, 

das possiblidades de colocação ou das facilidades de transações do mercado financeiro 

americano, em relação a todos os outros, inclusive Londres, restabeleceram os 

alicerces de uma adequação entre a realidade do capitalismo, já novamente dominado 

pelas finanças, e o lugar ocupado pelos EUA [...].  

Sob a influência dos EUA surgem ou se requalificam os atores denominados por Santos 

(2008 [1996]) de “governos financeiros globais”: GATT reconvertido em Organização Mundial 

do Comércio (OMC), Banco Mundial (BIRD), FMI e do já observado Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID).  Segundo Ferrer (2004, p. 330),  

As novas tendências da globalização coincidem com uma mudança nas ideias 

dominantes dos países centrais e ao abandono do keynesianismo e do Estado de bem-

estar social. As regras do jogo da globalização, no comercio, nas finanças, no acesso ao 

conhecimento, seguem sendo estabelecidas pelos países dominantes, agora sobre um 

paradigma neoliberal. Novamente, o centro começou a impor sobre os países 

vulneráveis da periferia critérios de racionalidade funcionais aos interesses dominantes 

e incompatíveis com o desenvolvimento das economias atrasadas. O Fundo Monetário 

e o Banco Mundial foram as correntes de transmissão do pensamento hegemônico do 

centro para a periferia. O GATT primeiro e depois a OMC proveram a liberalização do 

intercâmbio, no qual prevaleceu a vantagem tecnológica dos países avançados e outras 

regras, como o tratamento ao investimento estrangeiro e a propriedade intelectual, com 

o mesmo fim (tradução nossa).55  

                                                 

55 “Las nuevas tendencias de la globalización coincidieron con un cambio en las ideas dominantes en los países 

centrales y el abandono del keynesianismo y del Estado de bienestar. Las reglas del juego de la globalización, en 

el comercio, las finanzas y el acceso al conocimiento, siguieron siendo establecidas por los países dominantes y 

ahora, bajo el paradigma neoliberal. Nuevamente, el centro comenzó a imponer en los países vulnerables de la 

periferia criterios de racionalizad funcionales a los intereses dominantes e incompatibles con el desarrollo de las 

economías rezagadas. El Fondo Monetario y el Banco Mundial fueron las correas de transmisión del pensamiento 

hegemónico del centro a la periferia. El GATT primero y luego la OMC promovieron la liberación del 

intercambio, en el cual prevalece la ventaja tecnología de los países avanzados, y otras reglas, como el 

tratamiento a la inversión extranjera y la propiedad intelectual, con los mismos fines” (FERRER, 2004, p. 330).  
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Estavam dadas as condições para que a América Latina ingressasse definitivamente nos 

fluxos internacionais de capitais a partir do denominado “desmonte do Estado”. Os agentes 

hegemônicos aproveitando-se do grande endividamento externo, criado na fase de 

industrialização por substituição de importações e nos governos militares – mormente o 

grande desajuste da balança de pagamentos ao qual progressivamente foram se inserindo –, e 

de um delicado contexto macroeconômico da década de 1980, conhecida como a Década 

Perdida, impuseram como único remédio ao Brasil, à Argentina e aos demais países da região, 

a cartilha neoliberal do Consenso de Washington, que apresentava, dentre o conjunto de 

soluções, a necessidade de desregulação dos mercados, a liberalização financeira, a 

incorporação indiscriminada de investimentos estrangeiros diretos, uma ampla abertura 

comercial e a flexibilização das relações do trabalho.  

Não se tratou da “morte” do Estado Nação, mas sim de sua reestruturação, ou, como 

nos apresenta Santos, M. (2008 [1994]), da transformação dos territórios nacionais em 

espaços nacionais da economia internacional, com o estabelecimento de relações ora de 

cooperação, ora de conflito, entre os seguintes agentes: a-) entre Estados Nacionais e as 

grandes empresas transnacionais; b-) entre as empresas e os demais poderes financeiros 

globais; c-) entre as elites e os capitais nacionais, e finalmente d-) entre Estados e Estados. 

Nessas condições, Arroyo (2006, p.181) argumenta,  

A importância crescente da circulação de dinheiro em estado puro, tornada fator 

central da acumulação no capitalismo contemporâneo, explica-se em grande parte 

pelas novas condições técnicas e políticas que os territórios nacionais oferecem. A 

uma base material adequada para aumentar a fluidez territorial, soma-se uma base 

normativa que facilita a porosidade do território a partir de regulação flexível. 

Como já observado, o ensaio para o estabelecimento do neoliberalismo na Argentina 

ocorre ainda durante o último regime militar autodenominado “processo de reorganização 

nacional”. Neste contexto são desmanteladas estruturas sociais e econômicas gestadas 

durante os anos de substituições de importações. Além de se organizar um aparato de forte 

repressão a opositores – onde entraram na ilegalidade as organizações partidárias e os 

sindicatos –, a estrutura de distribuição de renda é modificada em favorecimento de 

atividades de exportações agropecuárias e dos serviços, deteriorando o padrão de vida de 

boa parte da população urbana. Estes fatores que ocorrem como consequência de um 

processo de intensa abertura econômica com favorecimento do capital internacional , seja 

via ingresso de investimentos produtivos – a partir da concessão de um tratamento sem 

diferenciação entre empresariado nacional e estrangeiro –, ou via ingresso de importações, 

possíveis graças à redução de impostos (FERRER, 2004).  
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O regime de fato ainda realizou importante transformação na estruturação do sistema 

monetário e bancário na Argentina, desregulando a atividade financeira com liberação de taxas 

de juros, a organização da “tablita cambiaria56” e o estabelecendo um regime de compensação 

bancária – cuenta de regulación monetária –, que gerou grandes desequilíbrios no déficit fiscal. 

Como consequência destas políticas o país viveu intenso período de especulação financeira, 

com ingresso de numerosas entidades financeiras e bancos – foram abertas aproximadamente 

2.000 agências bancárias no período (FERRER, 2004). Segundo Silveira (1999), o governo 

militar também propiciou uma modernização de alguns sistemas de engenharia do território, 

implantando um modelo reticular, com lógicas alheias ao perfil produtivo do país, a exemplo 

de obras hidroelétricas de usos múltiplos e dos polos petroquímicos. 

Embora na redemocratização da Argentina, o governo de Raúl Alfonsín (1983-1989) 

tenha freado em algum sentido o avanço da mudança de perfil do Estado no país, as 

consequências da política econômica do período ditatorial já haviam feito “estragos” 

consideráveis no país – forte desmantelamento da capacidade competitiva do parque 

produtivo, retorno a uma matriz exportadora de produtos agroindustriais e recursos naturais, 

grande aumento da dívida externa – com um quadro de hiperinflação que não se estabiliza 

mesmo com a criação de planos como o Plan Austral e o Plan Primavera. No tocante à 

política externa, o governo da UCR, ao primar pela democracia e soberania argentina, 

realizou importantes aportes, dentre eles, uma aproximação dos países do Terceiro Mundo 

e uma convergência com o Brasil. Contudo, a adoção definitiva ao neoliberalismo, com 

prescrição à risca da “cartilha” do Consenso de Washington, foi realizada pelo governo de 

Carlos Menem (1989-1999) (FERRER, 2004).  

Nos anos de 1990 a Argentina ingressa definitivamente no que Silveira (1999) denomina 

processos de neo-regulação57 e neoburocratização dos sistemas de ações, impondo-se um novo 

marco normativo para “modernização” do Estado adaptando-o para a realização do meio técnico-

científico-informacional –  embora não de maneira contínua – no território argentino. Nas 

palavras da autora (1999, p.201),  

Essa forma moderna de regulação é um instrumento fundamental no processo de 

oligopolização da economia e de re-hierarquização do território nos anos 90. Mas, ela 

aparece como uma ficção, uma vez que aquilo que realmente acontece é uma 

                                                 

56 Organização de um câmbio fixo com ajustes de paridade muito abaixo do aumento dos preços internos e, 

consequentemente, uma crescente sobrevalorização cambiária, com efeitos negativos sobre a produção nacional e 

o emprego frente à especulação financeira e à fuga de capitais (FERRER, 2004).  
57 Para a autora a neo-regulação é hoje fundamental, pois a produção, baseada nos novos objetos técnicos, não se 

realiza senão ao preço da implantação e aplicação de normas jurídicas, financeiras e outras adaptadas às 

necessidades do mercado (SILVEIRA, 1999, p. 200) 
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transferência dos bens e das funções do Estado para algumas poderosas firmas globais 

e grupos econômicos nacionais. Dessa maneira, a formação socioespacial argentina 

torna-se um cenário da desregulação de outras formas sociais, e para isso se 

estabelecem novos marcos normativos rígidos, de maneira a permitir às grandes 

firmas participar, com escassa concorrência, do processo de modernização. É a partir 

da reforma do Estado que as firmas hegemônicas passam a comandar setores 

importantes da econômica, como petróleo, gás, hidroeletricidade, energia nuclear, 

telecomunicações, informática, transportes aéreos e terrestres, rodovias e ferrovias, 

siderurgia, finanças e turismo. Os limites regulatórios que constituem barreiras para a 

acumulação são, assim, derrubados e os campos econômicos que emergem são 

transitados com sucesso pelos agentes pioneiros [...].   

É neste sentido que uma ampla privatização ou concessão de empresas públicas é 

realizada na Argentina durante o governo menemista, tendo como marco a Ley de Reforma del 

Estado (Lei nº 23.696/89). São concedidas à iniciativa privada (nacional e em sua maioria 

espanhola e estadunidense) mais de sessenta empresas estatais, entre as quais destacamos: 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) – para Ferrer (2004) um dos núcleos mais 

dinâmicos de um sistema nacional de ciência e tecnologia na época –, as empresas 

petroquímicas Bahía Blanca, Río Tercero y General e a Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

(YPF). Este processo iniciou-se com vendas de partes das ações das empresas, passando-as 

totalmente à iniciativa privada ao final de 1998. Cabe destacar outras empresas privatizadas 

neste período: Yacimientos Carboníferos Fiscales (YFC), Aerolíneas Argentinas, Gas del 

Estado, Agua y Energía Eléctrica, Correo Argentino, Administración General de los Puertos 

(AGP), Banco Hipotecario Nacional, Banco Nacional del Desarrollo (BANADE), Empresa 

Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE), Ferrocarriles Argentinos S.A, Sociedad 

Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA), Caja Nacional de Ahorro y Seguro, além das rodovias 

nacionais, dos aeroportos argentinos e inúmeros canais de televisão58. 

Neste contexto, as bases técnicas que estruturam e constituem o território argentino 

são chamadas, pelo imperativo da porosidade e da fluidez territorial, a atender ao comando, 

aos usos e às necessidades de uma rede global de produção que seletivamente utiliza o 

território nacional em busca de novos espaços de acumulação, com apoio e interdependência 

da ação do Estado. Entretanto, é importante notar, graças ao papel que assume a informação 

como componente essencial para a constituição do meio técnico-científico-informacional, 

a criação ou refuncionalização de sistemas de movimento informacionais no território 

argentino, permitindo, dentre outras variáveis, a incorporação de importantes pacotes 

técnico-financeiros a eles (SILVEIRA, 1999).  

                                                 

58 Lista de empresas privatizadas retirada do Site Memoria de las Privatizaciones. Disponível em: 

<http://mepriv.mecon.gov.ar/privatizaciones.htm>. Acessado em: junho de 2017.  
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Deste modo, as finanças também assumem papel central para a inserção da Argentina 

na globalização, sendo incorporadas, como já observamos, de forma precoce no país ainda  

no final da década de 1970. Contudo, a conclusão de uma total desregulação dos mercados 

e da atividade financeira consolida-se em 1990, tendo importante protagonismo a expansão 

da dolarização da economia argentina na aplicação do Plan de Conversibilidad, elaborado 

pelo então ministro da economia Domingo Cavallo. Ao se implantar um câmbio fixo de 1 

para 1 – um peso para um dólar –, “emerge a destruição da moeda nacional pela 

hiperinflação prévia”59 (FERRER, 2004, p. 320), levando progressivamente o sistema 

financeiro a uma reconversão progressiva ao dólar dos depósitos, empréstimos e contratos 

financeiros. De acordo com Ferrer (2004), ao final deste período, pelo menos três partes do 

sistema financeiro argentino estavam sobre moeda estadunidense.  

A dolarização para Silveira (1999) é um exemplo de reforço à concentração de capitais 

– o que pode ser constatado pela expansão concomitante das fusões e aquisições bancárias 

e do número de agências no território argentino –, com uma tendência mundial de 

diversificação de produtos financeiros com intensa atuação estatal. Ainda segundo a autora, 

“ a partir das normas atuais se desenvolvem, também, novas formas de associação entre os bancos, 

o Estado e as firmas60. Essas vinculações colaboram no processo de financeirização da sociedade e 

do território e constituem um dado importante da história do presente” (SILVEIRA, 1999, p. 184).  

É neste sentido que muitos autores se referem à “extrangeirização” da Argentina, devido 

à forte presença, em praticamente todos os setores econômicos nacionais, do capital 

estrangeiro. As privatizações aliadas à ampla dolarização da economia abrem o mercado 

argentino ao capital internacional, com ingresso em peso de empresas estrangeiras nas 

diversas formas de investimentos, tais como: IED, associações, investimentos sem vínculo ao 

sistema produtivo etc. Graças aos investimentos produtivos diretos, às privatizações e a uma 

liberalização total a importações, a Argentina, nas palavras de Ferrer (2004, p. 324), 

“retornava a uma estrutura produtiva fundada essencialmente na exploração de seus recursos 

naturais e se distanciava cada vez mais de uma estrutura diversificada e complexa [...]”61. 

                                                 

59 “[...] un régimen dolarizado emergente de la destruición de la moneda nacional por la hiperinflación previa 

[…]” (FERRER, 2004, p. 320).  
60 A exemplo da reforma organizacional do sistema previdenciário na Argentina, que possibilitou aos bancos 

oferecer uma multiplicidade de produtos para previdência privada, ampliando sua acumulação. Para Silveira 

(1999) essa reforma significou uma ruptura na tradicional relação entre a sociedade civil e o Estado. 
61 “[...] retornaba a una estructura productiva fundada esencialmente en la explotación de sus recursos naturales 

y cada vez más alejada de una estructura diversificada y compleja […]” (FERRER, 2004, p. 324).  



105 

 

Neste movimento, alguns setores tornam-se os principais motores da economia nacional, 

concentrando-se, sobretudo, nas mãos dos grupos empresariais nacionais ou internacionais, muitas 

vezes em alianças/associações. São os setores dinâmicos da economia argentina neste momento:  

a) Setor agroindustrial – A modernização no campo e nos transportes, bem como a 

“financeirização” das terras e das empresas, permitem a concentração na produção 

cerealista fortemente vinculada ao exterior, despontando a soja e milho como produtos 

principais; outra frente desta atividade liga-se a produções e a especializações 

regionais como frutas (limão, laranja, erva-mate, peras), batatas, vinho, oleaginosas 

(como o girassol), arroz, carnes, tanino etc., que ingressam como parte de um circuito 

espacial de produção de grandes empresas, nacionais ou multinacionais, com forte 

emprego de objetos técnicos-científicos-informacionais e de pessoal altamente 

especializado. Conforme Silveira (2003, p. 79), “graças a essa nova base material da 

agricultura e sua nova forma de regulação, desenham-se especializações territoriais 

produtivas no país”, ao mesmo tempo que a vida de pequenos e médios produtores, 

“de um espaço letárgico”, torna-se árdua frente à produtividade dos grandes 

produtores; 

b) Setor manufatureiro – Apesar do forte desmantelamento do parque produtivo em 

atividades de ponta, são notadas concentrações nos setores mais dinâmicos de 

produção ligados às atividades de extração e processamento de insumos básicos, 

notadamente o aço e o alumínio (caso do grupo Techint), de fabricação de 

automóveis (por parte do capital externo) e autopeças, da química fina (a exemplo 

do Grupo Bagó); e nos setores menos dinâmicos despontam importantes 

crescimentos de empresas ligadas ao ramo alimentício (caso do grande grupo 

produtor de guloseimas Arcor). Cabe também mencionar a criação de Zonas Francas 

em diferentes cidades do território argentino;  

c) Serviços e o comércio – Ganham, a partir dos anos de 1990, importante papel nas 

dinâmicas territoriais argentinas, especialmente no turismo, favorecendo os fluxos 

turísticos internacionais e nacionais e o comércio e serviços ligados ao consumo, 

contexto em que emerge o uso do sistema de franchising, graças ao aprofundamento 

das redes materiais e organizacionais (SILVEIRA, 1999; 2016).  

Ainda que o processo de internacionalização da produção na Argentina tenha sido 

realizado em ampla subordinação aos capitais internacionais, isso não significou a ausência da 

inserção de grupos econômicos nacionais a uma economia mundializada realizada com grande 
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aporte estatal. Portanto, as novas racionalidades criadas no território argentino no período 

técnico-científico-informacional revelam uma nova geografia, onde Estado e empresas, ora em 

cooperação, ora em conflito, reforçam a divisão territorial do trabalho com centralização de 

suas atividades nas “regiões de comando” da formação socioespacial argentina, ou seja, na 

Cidade de Buenos Aires e nas Províncias de Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba. De acordo com 

Silveira (2003, p. 59),  

As condições políticas oferecidas pela figura renovada dos diversos níveis do Estado 

aumentam a produtividade das regiões no desenvolvimento das atividades econômicas 

ligadas à atual divisão internacional do trabalho. Nesse rearranjo do território e da 

economia, uma burocracia mista – porque formada por agentes púbicos e privados –, 

cuja principal novidade é o domínio ostensivo do conhecimento técnico-científico 

sobre o território e a sociedade, assume papel central. Nas mãos dessa neoburocracia 

pertencem aos órgãos fiscalizadores das empresas privadas de serviços públicos, ao 

próprio Estado reformulado e às empresas nacionais e estrangeiras fica o comando 

técnico dos novos usos do território nas próprias regiões. 

Quanto ao Brasil, podemos continuar nossa análise sobre a difusão do meio técnico-

científico-informacional neste país a partir do exposto por Santos e Silveira (2001, p. 52),  

A união entre ciência e técnica que, a partir dos anos 70, havia transformado o 

território brasileiro revigora-se com os novos e portentosos recursos da informação, a 

partir do período da globalização e pela égide do mercado [...]. O território ganha 

novos conteúdos e impõem novos comportamentos, graças às enormes possibilidades 

da produção e, sobretudo, da circulação dos insumos, dos produtos, do dinheiro, das 

ideias e informações, das ordens e dos homens. É a irradiação do meio técnico-

científico-informacional [...] que se instala sobre o território, em áreas continuas no 

Sudeste e no Sul ou constituindo manchas e pontos no resto do país. [...]distinguem-

se no país, áreas onde a informação e as finanças têm maior ou menor influência, da 

mesma maneira que antes a questão se colocava quanto aos produtos e a mão de obra.  

Assim como na Argentina, a inserção do Brasil na globalização se realiza sob ampla 

desregulação do Estado, na adoção da agenda neoliberal a partir dos governos de Fernando Collor 

de Melo e Fernando Henrique Cardoso nos anos de 1990. Cabe ressaltar, que embora em menor 

intensidade que na Argentina, estas medidas produziram impactos igualmente desgastantes sobre 

a população trabalhadora. Antes de entrarmos especificamente nos conteúdos próprios dos 

governos neoliberais e de como este processo se reflete sobre a organização do território 

brasileiro, é importante mencionar que, após o estabelecimento da democracia no Brasil, diversos 

e distintos projetos de país foram pensados, incluindo os aspectos econômicos e sociais. 

No governo de José Sarney (1985-1990), denominado Nova República, a tentativa de 

contensão inflacionária com desenvolvimento econômico, materializada no Plano Cruzado 

(Decreto-lei nº 2.283 e 2.2.84/85), não obteve sucesso devido a iminente crise da dívida externa, 

que culminou com o decreto da moratória em 1987, havendo o retorno total a uma “imposição” 

do monetarismo, ou seja, corte de gastos públicos, contenção de demanda de consumo, queda do 
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salário real, retomada de busca de apoio externo junto ao FMI. Neste contexto, começa, segundo 

Souza (2008), um processo de abertura da economia brasileira e de desestatização, a partir da 

introdução de uma reforma tributária, que derrubou tarifas de importações e desprotegeu alguns 

setores da economia nacional, e da proposição de possíveis pontos de privatizações, a partir de 

dois decretos (Decreto nº 91.991/85 e Decreto nº 95.886/88). Contraditoriamente, no mesmo 

momento, é promulgada a Constituição de 1988 – denominada “A Constituição Cidadã” –, com 

o intuito de desenvolver no país o acesso aos direitos sociais, entre outros, bem como, a soberania 

nacional, inclusive buscando regular a atuação das empresas estrangeiras em território brasileiro.   

Para Santos e Silveira (2001), o neoliberalismo é uma prática estatal que leva, de certa forma, 

a uma aplicação de um modelo externo para os setores internos de um país; sua articulação e 

imbricação com a globalização e subordinação ao mercado global conduzem à quebra dos pactos 

federativos da União. Nele são favorecidos os grandes agentes hegemônicos, cada vez mais 

articulados com as finanças mundiais, que tornam o mercado interno um objeto de preocupação 

residual, ao qual cabe unicamente sua submissão ao mercado global. Um de seus resultados, via 

monetarização da vida pública, é um quadro de recessão, desemprego e empobrecimento da 

população, bem como a transformação dos cidadãos em meros consumidores.  

Estes fatores tornam-se evidentes no Brasil a partir do governo de Fernando Collor de 

Melo (1990-1992), com o lançamento do “Plano Brasil Novo” popularmente conhecido como 

“Plano Collor”. Seu lançamento deu-se, sobretudo, graças à criação de uma psicoesfera 

neoliberal em amplos setores da sociedade, produzida pela mídia, pelas multinacionais e 

principalmente pelo empresariado nacional, na figura da Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo (FIESP). O Plano Collor buscou sanar a “fragilidade” financeira do setor público, 

assim como isentar de tarifas os mais de mil produtos da pauta de importações, eliminar as 

barreiras não tarifárias, reduzir as taxas de importação, reduzir os desajustes do setor público – 

via privatizações e ajuste fiscal –, bloquear ativos financeiros, afetando bancos e cidadãos, e 

corte de salários; a recessão prontamente veio como resposta (SOUZA,2008). 

Mesmo com amplas medidas, os capitais internacionais não ingressaram no Brasil como 

o esperado pelo governo, sobretudo pela desconfiança do mercado com o país, o que leva a 

gestão de Collor a preparar as bases para a privatização nacional com o envio ao Congresso do 

Programa Nacional de Desestatizações (Lei nº 8.031/90), alegando a ineficiência das empresas 

estatais. No entanto, este plano não avança como desejava o governo porque havia a 

necessidade de mudança constitucional – a normativa previa a proteção nacional às áreas 

denominadas de domínio público/monopólios estatais –; a saída foi iniciar a privatização pelas 

empresas não protegidas pela lei,  entre elas a Usiminas (União Siderúrgica de Minas Gerais), 
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escolhida como a primeira empresa a ser colocada à alienação – na visão de Souza (2008), uma 

das mais rendáveis e produtivas empresas estatais na época. A privatização da Usiminas não se 

realizou neste momento devido ao impedimento de Collor, entretanto, em sua gestão foram 

desestatizadas outras quinze empresas menores.  

Ao assumir a presidência em 1992, Itamar Franco, vice de Collor, buscou ir na contramão 

de seu predecessor, retomando o desenvolvimento do país com adoção de medidas 

macroeconômicas para reativação da economia, via aumento do consumo e do mercado interno. 

Contudo, com o aprofundamento do quadro inflacionário, o projeto do presidente não resiste à 

força do discurso neoliberal e de ajuste que seu Ministro da Fazenda Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) defendia. Este ministro conseguiu estabelecer as novas regras do jogo para a 

implantação definitiva do neoliberalismo no Brasil através da elaboração do Plano Real – 

projeto que o levaria à presidência em 1994 (SOUZA, 2008). 

A “gestação” do Plano Real realizou-se a partir do Programa de Ação Imediata (PAI), 

arquitetado no Ministério da Fazenda sob gestão de FHC, que argumentava ser necessário 

“acabar com a Era Vargas”. Dentre as medidas tomadas dentro deste programa incluem-se: 

a-) a renegociação da dívida externa; b-) a subida dos juros pelo Banco Central; c-) a 

imposição do “Fundo Social de Emergência” – que consistiu em um amplo ajuste fiscal e uma 

reforma monetária para levar os contratos ao Real, a nova moeda; d-) a criação da Unidade 

Real de Valor (URV), um indexador para atuar na fase de transição de moeda; e-) a 

constituição de uma âncora cambial para valorização da nova moeda, que consiste em uma 

medida de combate à inflação a partir de uma supervalorização artificial da moeda com 

redução das tarifas de importação; f-) a desestatização da economia – fundamental para 

manutenção do Plano Real, garantindo o financiamento do déficit público produzido pela 

sobrevalorização da moeda; e g-) a quebra do domínio público sobre os setores estratégicos 

(realizado com a aprovação pelo Congresso Nacional de um pacote de Emendas 

Constitucionais-PEC, com a alteração dos artigos 171, 176 e 177 da Constituição) e dos 

direitos previdenciários, realizado sob comando do deputado Michel Temer (SOUZA, 2008).  

Estavam, portanto, dadas as condições para a realização de amplo programa de 

privatização das empresas públicas, graças `a reedição, a partir das PECs, de um novo 

Programa Nacional de Desestatizações. Juntos, os governos Collor e FHC alienaram 

aproximadamente 41 empresas pertencentes à União – adquiridas por grupos nacionais e 

estrangeiros, e muitas vezes em parceria na compra dos pacotes acionários –, entre as quais 

estão: as indústrias de base – Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), Aço Minas, Usiminas, Mineração Caraíba e Companhia de Siderurgia 
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Paulista (COSIPA) –; as petroquímicas – Petroquímica da União, Companhia Petroquímica 

do Sul (COPESUL) –; as empresas de telecomunicações – Sistema de Processamento de 

Dados (DATAMEC) e TELEBRÁS, que consistia na Embratel e em mais 27 empresas de 

telefonia fixa e de celular –; as empresas do setor energético – Centrais Geradoras do Sul 

(GERASUL), LIGHT-RJ, ESCELSA-ES –; a produtora nacional de aviões EMBRAER (e 

suas subsidiárias EAC e EAI) e a Indústria Aeronáutica Neiva; os Serviços de Navegação da 

Bacia do Prata e, finalmente, inúmeros bancos estatais, onde se ressalta a venda do Banco do 

Estado de São Paulo (BANESPA) ao banco espanhol Santander62.   

As privatizações, as reformas monetárias, os dois acordos com o FMI produzidos pelo 

governo de FHC e a concentração e centralização bancária são as bases para o avanço definitivo 

da finança global sobre o Brasil, graças à desregulação do setor. Cabe destacar “duas frentes” 

principais dos novos modos de acumulação permitidas a partir da circulação de dinheiro no 

território nacional: a-) o uso “total” do território nacional como possibilidade para produção de 

capitais financeiros, através da profusão de formas de investimentos como seguros, créditos 

etc., bem como de um processo que, ao mesmo tempo,  centraliza e concentra os capitais nas 

mãos de grandes “grupos bancários” – nacionais ou estrangeiros – e se expande a partir da 

proliferação do número de agências bancárias e caixas eletrônicos (ATM) pelo território 

nacional – embora com maior presença no Centro-Sul do país; b-) a incorporação da sociedade 

como consumidora de produtos financeiros, a exemplo dos créditos concedidos, da ampliação  

dos usos de serviços financeiros e bancários, bem como  da realização de aplicações na Bolsa 

de Valores ou em outros tipos de fundo de investimento.  Neste contexto emergem as sociedades 

corretoras e amplia-se a creditização do território pelo uso do cartão de crédito e, atualmente, 

de débito bancário (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

Já no século XXI, verifica-se a difusão cada vez mais cotidiana do uso do banco pela 

internet e pelos aplicativos de smarthphone, em muitos casos substituindo o uso do cartão 

“de plástico” por tecnologias como o QR Code. Deste modo, a organização das bases 

técnicas para difusão do conteúdo informacional assume, portanto, papel fundamental para 

as dinâmicas territoriais do atual período.  

Com o intuito de aumentar as atividades de comércio exterior no país, sobretudo no desejo 

de ampliar as exportações brasileiras, o governo de FHC realizou uma série de medidas de 

desregulação da economia buscando a atração de empresas de capital internacional e a captação 

                                                 

62 Lista de empresas retiradas do site do Ministério do Planejamento do Governo Federal do Brasil. Disponível : 

<www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/.../empresas.../univest_privatizadas.pdf->. Acesso em: junho de 

2017.  
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de seus investimentos produtivos. A ideia era desenvolver uma vez mais a “vocação 

exportadora” do país, buscando neste tipo de capital a plataforma para agregar valor às 

exportações; contudo, o seu ingresso notadamente via a compra ou a concessão de empresas 

públicas, não gerou o resultado esperado. Conforme Souza (2008), as empresas estrangeiras ao 

instalarem-se estabeleciam ampla vinculação com o mercado interno e  seu consumo, não 

interessavam a elas as atividades de exportação; com efeito, ao invés de se solucionar a 

deterioração das contas externas, o que se produziu foi justamente o contrário: as empresas 

além de se voltarem ao mercado interno, enviam grandes remessas de divisas de lucros e 

dividendos para suas matrizes e também realizam constantes importações, em um contexto de 

dólar em baixa, para abastecimento de maquinário, peças e componentes importados. 

Aos poucos um contexto de desequilíbrio das contas e da balança de pagamentos 

tomou conta do cenário nacional, o forte endividamento com apoio do FMI, as crises 

mexicana e asiática e a ideia de um modelo de desenvolvimento que, ao invés de substituir 

importações, incentivava seu ingresso levaram a um cenário de grande instabilidade 

econômica e indícios de uma desindustrialização nacional. Segundo Souza (2008), no 

momento em que colapsa o sistema de sobrevalorização do Real, em 1998, o país 

apresentava um quadro de desmantelamento/sucateamento das indústrias nacionais de bens 

de capital, informática, telecomunicações, eletrônicos de consumo, autopeças, química e 

farmacêutica, agora concentradas nas mãos de investidores internacionais. 

Neste sentido, conforma-se no Brasil setores econômicos fortemente vinculados à 

atividade de exportações, que demostram um importante grau de diversificação, sobretudo a 

partir da melhora econômica do país em 1999. Dentre eles, podemos destacar: venda de aviões 

pela Embraer; exportação de calçados, de produtos combustíveis – sobretudo pela importância 

que assume a Petrobrás –, de bauxita e minério de ferro – com destaque para as exportações 

realizadas pela atual Vale –; de produtos do setor sucroalcooleiro, de soja, suco de laranja, 

alimentos processados e semi-processados, de produtos de higiene, de madeira e celulose etc.  

Conforme Arroyo (2005), há uma especialização da pauta de exportações industriais 

brasileiras, cuja competitividade depende de ampla disponibilidade de uma base de recursos 

naturais, potencializados muitas vezes por escalas eficientes de produção e geração de bens 

intermediários, casos da celulose e papel, siderurgia, alumínio, entre outros; estes tipos de 

produtos podem ser chamados de commodities manufaturadas, intensivas no uso de recursos 

naturais e energia. Na década de 1990, os agentes exportadores eram grandes empresas, 

estrangeiras e nacionais, que evidenciam alta concentração, e pequenos e médios exportadores, 

que esporadicamente se estabelecem, em razão da demanda internacional. Os principais destinos 
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das exportações brasileiras são nesse momento os Estados Unidos, a Argentina e o Mercosul, 

bloco criado graças ao contexto de aproximação entre Argentina e Brasil a partir de 1980.  

Deste modo, podemos sintetizar alguns pontos sobre a organização do território brasileiro 

na configuração do meio-técnico-científico-informacional: a-) a criação junto à base material, 

para maior fluidez territorial, de alicerces político-normativos para o aumento da porosidade 

territorial; a exemplo dos órgãos criados pelos governos nacionais para controle aduaneiro no 

interior do território (ARROYO, 2005); b-) a conformação de uma Região Concentrada para 

abrigo da maior densidade dos conteúdos do meio-técnico-científico informacional no território 

brasileiro, onde São Paulo emerge como principal região de comando; c-) o estabelecimento de 

um processo de desconcentração da atividade industrial para o interior do Estado de São Paulo63 

e também a expansão dos circuitos espaciais produtivos, com dissociação e especialização das 

atividades. Para Santos e Silveira (2001) destaca-se neste contexto a criação da Zona Franca de 

Manaus, e as transferências das corporações têxteis e calçadistas para o Nordeste; d-) A 

emergência de novos serviços e tipos de comércio, graças à expansão do consumo e à 

incorporação na Região Concentrada das atividades de gestão, marketing etc. e-) o 

estabelecimento, para além das atividades ligadas ao comércio exterior, de outras estratégias de 

internacionalização pelas empresas a fim de se expandirem aos mercados internacionais. 

É importante mencionarmos que Brasil e Argentina, mas também diversos países da 

América Latina, vivenciaram a partir de 2003 uma mudança significativa no tocante aos que 

comandam a política estatal, como resultado de dois processos simultâneos: a -) o 

esgotamento de um ciclo econômico marcado pela liberalização dos mercados; b-) a 

emergência de forças políticas e movimentos sociais, cuja ação conseguiu combinar a crítica 

ao modelo dominante com a construção de alternativas de poder estatal. Deste modo, foram 

surgindo durante as duas primeiras décadas do século XXI governos preocupados com a 

reativação do protagonismo do Estado frente ao mercado; buscando recuperar internamente 

o crescimento e o desenvolvimento, com apoio ao trabalhador, aos mais pobres e à produção 

nacional e, no plano da inserção externa, recuperar a soberania com autonomia frente aos 

EUA e integração em nível Sul-Sul. (CASTAÑO, 2016).  

O Brasil assume papel fundamental nesta fase de retomada do nacional-

desenvolvimentismo com foco na integração regional e nos fluxos Sul-Sul, isto porque, a partir 

da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) como presidente da república, a política 

                                                 

63 Como nos alerta Sandra Lencioni (1991), este processo não se caracteriza por uma descentralização da atividade 

industrial para fora do Estado de São Paulo e da Região Metropolitana da capital paulista, mas sim na 

reorganização da indústria em seu próprio “território” para abrigo de atividades industriais de alto valor agregado.  
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externa torna-se elemento central para a organização do governo, inclusive no que se refere à 

esfera interna, conforme nos demostra Souza (2008, p. 290),  

O governo Lula percebeu que, num mundo em que as grandes potências montam 

blocos regionais para fortalecer sua capacidade de disputa entre si e de domínio sobre 

as nações mais débeis, a participação em um bloco econômico regional ou em um 

bloco político de nações com interesses comuns é a única garantia de os interesses de 

uma nação em desenvolvimento serem levados em consideração na esfera 

internacional, na medida que a integração em um bloco amplia a capacidade de 

negociações nos fóruns internacionais. 

Além de um intenso trabalho do Ministério de Relações Exteriores (MRE), na gestão de 

Celso Amorim, para estabelecer uma política externa “ativa e altiva” que buscasse novos 

parceiros políticos e comerciais, realizam-se internamente ações do governo que impulsionam 

outras lógicas de articulação nacional para a promoção do desenvolvimento, a saber: a suspensão 

do processo de privatização; a determinação de um novo papel ao BNDES, ao alterar suas frentes 

de financiamento para investimentos às empresas nacionais; a recuperação do comando do 

sistema energético com ampliação da atuação da Petrobrás; o barateamento do crédito a 

trabalhadores e aposentados para crescimento do consumo; e, finalmente, a organização do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com disponibilização de maiores investimentos 

em infraestrutura, estímulos ao crédito e ao financiamento, melhora do ambiente de investimentos 

e mudanças nos sistemas tributário e fiscal. Estas políticas foram continuadas, embora com 

diferentes nuances, pelo governo de Dilma Rousseff (2010-2015).  

Na Argentina, o esgotamento do modelo neoliberal acontece de forma devastadora; o país 

tido como referência de sucesso da execução do receituário do Consenso de Washington, tendo 

como ponto central a aplicação do Plan de Conversibilidad; mostra em meados do ano 2001 

grande incapacidade de sustentar economicamente a paridade peso-dólar. Neste mesmo ano, 

em dezembro, o país entra em default. Instala-se uma ampla crise econômica, política e social 

e o chamado “Argentinazo” leva milhares de pessoas às ruas para pedir “que se vayan todos”. 

Entre 2001 e 2002 quatro presidentes são colocados na condução do país. 

A superação desta delicada situação de extrema vulnerabilidade externa, grande deterioração 

do padrão de vida da população argentina e bancarrota da economia nacional ocorre em 2003, a partir 

da presidência de Nestor Kirchner (2003-2007). Conforme argumenta Dabat (2012, p. 54), 

[...] o novo governo prolongará e aprofundará a emergência econômica e de dispersão 

institucional, apoiando-se no poder presidencial para alcançar desde sua figura os 

objetivos traçados. Ele conduzirá o desendividamento externo, a captura de uma parte 

substancial da renda do solo, a preservação da subvalorização cambiária para promover 

exportações e substituir importações, a passagem de uma política puramente assistencial 

para uma de pleno emprego e, finalmente, um novo tipo de integração à economia mundial 

por fora dos mercados financeiros especulativos, de integração com o Brasil, o comércio 
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em grande escala com a China e com outros países emergentes e o estabelecimento de 

estreitas relações com os outros países da América do Sul. (tradução nossa)64 

O aprofundamento do projeto econômico, social e político de desenvolvimento 

organizado por Kirchner ocorrerá nos mandatos de sua sucessora, Cristina Fernández de 

Kirchner (2008-2015). Podemos destacar dentro dos programas de governo de Cristina os 

projetos anti-crise de 2008, com criação do Ministério de Produção; a organização de planos 

de seguridade social, como o Plan Argentina Trabaja; a implantação da Asignación 

Universal por Hijo (equivalente ao programa Bolsa Família brasileiro) e as reestatizações 

da previdência social, das Aerolíneas Argentinas e da YPF. A condução da política externa 

pelo governo de Cristina incorporou novos rumos à integração regional e ao papel do 

Ministério de Relaciones Exteriores y Culto para incentivar a inserção externa de empresas.  

 AS RELAÇÕES ARGENTINO-BRASILEIRAS: A CONSOLIDAÇÃO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Como anteriormente observamos, ao final das ditaduras militares no Brasil e na 

Argentina, ambos os países demostraram um desejo conjunto de aproximação bilateral; 

superando-se questões de ordem a respeito da disputa pela hegemonia regional, bem como de 

temas sensíveis quanto ao uso dos recursos hídricos e recursos nucleares para fins pacíficos, 

estabelecendo os primeiros acordos de cooperação. Para Candeas (2005), a redemocratização 

inicialmente da Argentina e depois do Brasil em 1985, torna-se ponto de partida para uma 

aproximação histórica entre os dois países, lançando os fundamentos “para uma cultura de 

amizade e integração”. Em outro texto o mesmo autor (2015, p. 3) observa,  

[...] até os anos 1970, as variações conjunturais político-estratégicas e econômicas 

eram bruscas e beiravam ao conflito e à ruptura; na década de 1980, passa-se da 

cooperação à integração, com uma agenda cada vez mais complexa e abrangente. As 

variações têm impacto mais reduzido na estrutura da relação. Desde os anos 1980, a 

relação Brasil-Argentina se inscreve na categoria de política de Estado (e não “de 

governo”), integrando os interesses nacionais permanentes dos dois lados. Quaisquer 

que sejam as opções político-ideológicas das elites dirigentes de ambos os países, em 

contraste com as rupturas que possam haver entre os grupos que cheguem ao poder 

em outros campos dos programas de governo, a integração regional tem-se mantido 

                                                 

64 “[…] el nuevo gobierno prolongará y ahondará la emergencia económica y la dispersión institucional, 

apoyándose en el poder presidencial para avanzar desde arriba en los objetivos trazados. Ello conducirá al 

desendeudamiento externo, la captura de una parte substancial de la enorme renta del suelo, la preservación de 

la subvaluación cambiaria para promover exportaciones y substituir importaciones, el pasaje de la política 

puramente asistencial a otra de empleo productivo y, finalmente, a un nuevo tipo de integración a la economía 

mundial por fuera de los mercados financieros especulativos, de integración con Brasil, comercio en gran escala 

con China y otros países emergentes y establecimiento de estrechas relaciones con otros países de América del 

Sur” (DABAT, 2012, p. 54). 
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como elemento de continuidade. Isso confere à relação bilateral um perfil estrutural – 

apesar das dificuldades conjunturais (negrito nosso). 

Um bom indicativo de que as relações Brasil e Argentina seriam centrais para a 

política externa, bem como para o comércio entre os dois países, pode ser observada na 

primeira atitude de governo de José Sarney, ao ordenar a importação de aproximadamente 1,3 

milhão de toneladas de trigo argentino, além de petróleo cru e derivados, com a intensão de 

aliviar o déficit comercial da Argentina, e, em seguida, como a situação se mantinha 

desequilibrada, estabelecer um acordo no qual determinava que, se um dos dois parceiros 

tivesse saldo negativo superior a U$$ 50 milhões, o outro trataria imediatamente de aumentar 

suas compras, de forma a reestabelecer, “por cima”, o equilíbrio do comércio bilateral. Em 

um delicado contexto macroeconômico argentino, como já mencionado, a iniciativa foi de 

grande valia para o governo de Buenos Aires. Aliando-se a um contexto diplomático sob 

comando de Dante Caputo, buscava-se o distanciamento dos desígnios estadunidenses, com 

ingresso no Movimento de Não-Alinhados e um alto perfil de aproximação dos países latino-

americanos (CANDEAS, 2005; MONIZ BANDEIRA, 2010).  

Na ocasião de inauguração da ponte internacional Tancredo Neves – popularmente 

conhecida como Ponte da Fraternidade –, sob o Rio Iguaçu (ligando as cidades de Foz do Iguaçu e 

Puerto Iguazú), em novembro de 1985, foi assinada por Alfonsín e Sarney a Ata de Iguaçu. Para 

Ferrer (1999) este documento é marco de uma nova etapa da vida argentino-brasileira, que deixa 

para o passado as incompatibilidades dos tempos coloniais, dos estilos de desenvolvimento e da 

ação dos agentes hegemônicos, evidenciando a força do eixo econômico Rio - São Paulo - Córdoba 

- Rosário - Buenos Aires como elemento dinamizador do desenvolvimento de toda a América do 

Sul, sendo complementado pela pujança dos recursos naturais de ambos os países.  

Este documento inicial é substituído meses depois, em julho de 1986, pela Ata de 

Integração Argentino-Brasileira e mais doze protocolos, ampliados em sequência para vinte 

e quatro. Estabelece-se a partir deste momento o Programa de Integração e Cooperação 

Argentino-Brasileira (PICE/PICAB), tendo como eixos centrais; a-) o comércio exterior – 

com elaboração de listas de produtos para tratamento privilegiado quanto à exclusão de 

alíquotas alfandegárias; estabelecimento de preferência da aquisição brasileira de trigo 

argentino; construção de um rol de produtos de gênero alimentício para 

complementariedade de comércio; expansão comercial com renegociação do acordo de 

alcance parcial nº. 91 estabelecido via ALADI (ex-ALALC); b-) estabelecimento de 

protocolo para produzir um mecanismo voltado à criação de empresas binacionais; c-) 

constituição de fundos de investimento para atuação do Brasil na exploração de petróleo na 
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Argentina, bem como preferência de aquisição de gás natural argentino por parte do Brasil; 

d-) criação do Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia e do Centro Brasil-Argentina 

de Altos Estudos Econômicos (MONIZ BANDEIRA, 2010). 

O terceiro salto qualitativo da integração realizada por Alfonsín e Sarney foi realizado em 

1989, já ao final do governo de ambos os presidentes, com a Assinatura do Tratado de Integração, 

Cooperação e Desenvolvimento, que estabelecia para o prazo de dez anos a criação de um “espaço 

econômico comum” (CANDEAS, 2005). Importante mencionar, conforme aponta Moniz 

Bandeira (2010), o grau de sinergia que as ações conjuntas bilaterais produziram sobre a região, 

com forte interesse de adesão aos tratados por parte do governo uruguaio de Sanguinetti. Eram 

pensados neste sentido projetos de integração voltados ao desenvolvimento interno dos parques 

industriais, de cooperação científica e tecnológica, bem como de um plano gradativo de abertura 

econômica às dinâmicas territoriais que, ao invés de manifestar um desequilíbrio de uma relação 

desigual com sobreposição econômica, buscasse um desenvolvimento conjunto.  

Contudo, a situação interna argentina, mais uma vez instável, provocou questionamentos 

por parte do empresariado nacional sobre o teor destes tratados, parte por receio da força industrial 

brasileira, parte por preocupação de que a Argentina retomasse unicamente a condição de 

exportadora de gêneros alimentícios; fato que, contraditoriamente, o governo seguinte 

consolidou, como vimos, com apoio dos setores nacionais, não mais apenas com a força industrial 

brasileira, mas com agentes hegemônicos internacionais. Para o período de integração produzido 

por Alfonsín e Sarney, Ferrer (1999) pondera,  

Os acordos Alfonsín-Sarney revelam que, na época, os governos compartilhavam um 

projeto de relacionamentos com a ordem mundial e uma intepretação das tendências 

da ordem global. Os documentos e declarações de fundação revelam, de fato, que os 

governos estavam preocupados com a dimensão de seus problemas internos e que 

julgavam necessário modificar o estilo de relação com o resto do mundo para resolvê-

los. A dívida, a vulnerabilidade externa e a gravitação das condicionalidades impostas 

pelos credores eram, entre outros, problemas frente aos quais na posição negociadora 

podiam se fortalecer com ação conjunta. Não pretendiam isolar-se do mundo nem 

ignorar as restrições existentes, mas defender melhor, juntos, os interesses de cada 

parte. Tratava-se, definitivamente, de definir uma estratégia de ajuste e crescimento 

alternativa ao Consenso de Washington. (grifo do autor)  

Ao adotar o “receituário” neoliberal como modelo de desenvolvimento econômico a 

gestão Menem colocou novamente a Argentina em um “alinhamento automático” a uma potência 

hegemônica externa. No plano econômico um passo em relação a isto foi a dolarização da vida 

financeira do país, levando a economia à adjacência dos Estados Unidos; este mesmo caminho 

foi trilhado por sua diplomacia. Logo, o então chanceler Guido di Tella, sob a ótica do realismo 

periférico, buscou estabelecer no país o chamado “posicionamento normal” de alianças com o 

Ocidente. Para isso tornava-se necessário, nas palavras do próprio ministro, estabelecer um “amor 
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carnal” com os EUA e os caminhos geopolíticos necessários para esta proximidade, os quais 

incluiriam abandonar o Movimento Não-Alinhado, retomar uma posição “fraterna” com o Reino 

Unido – sobretudo no tocante à questão das ilhas Malvinas –, abdicar, a mando dos EUA, os 

projetos de instalação de novas usinas nucleares, ratificar os Tratados de Tlatelolco e aderir ao 

Tratado de Não Proliferarão de Armas Nucleares (TNC) e ao MTCR (Missile Technology Control 

Regime). Além destas medidas, a Argentina também procurou participar de missões de paz na 

Guerra do Golfo, bem como alterou sua postura de ação na ONU (CANDEAS, 2005). 

Contudo, estes fatores não significaram uma quebra da cooperação bilateral argentino-

brasileira, mas sim uma mudança de seus rumos, retomando, no lugar da construção de um 

poder em bloco, uma lógica de equilíbrio de poder, ao buscar na imposição dos laços com a 

grande potência hegemônica conter os “excessos diplomáticos brasileiros” (CANDEAS, 2005). 

Já do lado brasileiro, as ações diplomáticas do governo de Collor não buscavam submissão aos 

EUA, mas construir uma nova agenda prioritária e não conflitiva com a potência ao reduzir o 

perfil de aproximação ao Terceiro Mundo. Ao mesmo tempo buscou-se “modernizar” a agenda 

diplomática do país com temas voltados à segurança, à questão ecológica (ECO 92) e tomadas 

de posições mais flexíveis quando ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, com a 

organização de acordos binacionais para a área – a exemplo da criação da Agência Brasileiro-

Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais (BERNAL-MEZA, 2002). 

Apesar da política externa ter importância para o estabelecimento do Mercosul, sua 

criação, para Ferrer (1999), é um claro sinal de que as lógicas políticas que haviam sido 

produzidas na relação bilateral na década anterior eram substituídas pelas lógicas econômicas 

e financeiras da globalização e sobretudo do neoliberalismo. Neste sentido, a proliferação de 

blocos econômicos regionais no período (Mercosul, União Europeia, NAFTA, CARICOM etc.) 

é parte de um contexto de reorganização do papel dos Estados Nacionais para atender aos 

imperativos da globalização. Conforme corrobora Arroyo (1997, p. 50), 

A maior harmonização das normas institucionais e das políticas entre os países, de 

forma a facilitar os fluxos comerciais e financeiros, transformou-se em um requisito 

indispensável para a integração ao mercado mundial. Todavia, essas expressões de 

nível normativo e institucionais são parciais, uma vez que canalizam, dirimem e 

regulamentam apenas umas das dimensões desta problemática. Tanto as forças 

políticas como as sociais e, mais particularmente, as econômicas contam ainda com 

outros mecanismos e meios para expressar e incentivar seus interesses.  

Na visão de Roseira (2011, p. 124) os blocos regionais são amálgamas com 

capacidade de articular as diferentes escalas políticas e econômicas que compõem a ordem 

espacial presente. Nas palavras do autor,  
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Os Estados, as cidades-regiões globais, as áreas de especialização produtiva e as zonas 

de integração fronteiriças formam um conjunto espacial integrado por um sistema de 

fluidez territorial. Enquanto a globalização exerce força centrifuga sobre as diversas 

escalas geográficas fazendo com que os fluxos materiais e informacionais se dirijam 

para outros continentes, a regionalização força a um centripetismo continental. 

Embora também seja uma força de extroversão à ordem territorial clássica, o faz em 

favor da cooperação entre Estados em condições geopolíticas análogas.  

A conformação do Mercosul realizou-se sob a perspectiva do conceito de Regionalismo 

Aberto, proposto pelos estudiosos da CEPAL na década de 1990. Esta proposta, ao ir de encontro 

com as políticas de abertura econômica, busca estabelecer um regionalismo que fomente ao 

mesmo tempo uma integração de caráter eminentemente político, nos acordos entre países 

vizinhos, com inserção da lógica econômica de integração, na constituição de uma desregulação 

conjunta dos pacotes tarifários de comércio exterior, bem como a ampliação das escalas 

produtivas por meio de liberdade de movimento aos investimentos produtivos de toda ordem. De 

acordo com Arroyo (1997), dois aspectos chamam a atenção nas políticas de regionalismo sul-

americanas sob o paradigma neoliberal, são eles: 1-) crescente abertura dos regimes de regulação 

para o ingresso de capital estrangeiro, consoante à harmonização das políticas macroeconômicas 

para instalação conjunta destas empresas; 2-) construção de condições especiais para que as 

empresas nacionais possam internacionalizar-se no âmbito dos acordos de integração.  

O impulso para a realização do Mercosul, inicialmente no âmbito bilateral argentino-

brasileiro, acontece em 6 de julho de 1990, com a assinatura da Ata de Buenos Aires e pouco 

depois, com a firma do Acordo de Complementação Econômica nº. 14, sob jurisdição da 

ALADI. Nesta ocasião é reduzido o prazo de fixação de um mercado comum entre estes 

países de dez para cinco anos, diferenciando-se do planejado por seus pares antecessores 

não só quanto ao período de tempo necessário para adaptação nacional à redução das 

barreiras tarifárias e não tarifárias de intercâmbio, mas também por apresentar uma proposta 

de integração melhor elaborada em todos os âmbitos econômicos e políticos para um caráter 

“livre-cambista” (MONIZ BANDEIRA, 2010).  

Após o início das reuniões periódicas do grupo Mercado Comum, foram incorporados 

Paraguai e Uruguai. Assim sendo, de uma perspectiva bilateral, o Mercosul, finalmente 

estabelecido a partir da assinatura do Tratado de Assunção (1991), passava à categoria de 

multilateralismo. Desta forma, podemos observar que o bloco é um exemplo claro de como 

Brasil e Argentina irradiam um projeto de integração regional, a partir de suas posturas 

bilaterais, aos demais países do continente, em especial ao Uruguai e Paraguai, pares que 

sempre orbitaram nos conflitos dos “grandes países” e que a partir deste momento são também 

chamados à cooperação. Cabe mencionar que, em uma inserção que não se realiza no mesmo 
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“pé” de igualdade que o Brasil e a Argentina, que neste período pouco se preocuparam com as 

disparidades econômicas e sociais entre as formações socioespaciais.  

Podemos, baseando-nos em Arroyo (1996), apontar três elementos do Tratado de 

Assunção (1991) que caracterizam o Mercosul como configuração de um novo âmbito 

territorial, são eles: 1-) “uma livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os 

países-membros”, criadora de uma nova escala ao processo produtivo e à circulação e, portanto, 

alargando os circuitos espaciais da produção e os círculos de cooperação; 2-) “o 

estabelecimento de uma tarifa externa comum em relação a terceiros Estados” através da 

consignação de uma política comercial negociada entre os membros, sendo, assim, criados 

novos limites econômicos; e 3-) “a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre 

os Estados Parte”, exigindo uma política de negociação, consenso e objetivos comuns; por essa 

razão “pode-se falar então de novos limites políticos na medida em que busca um nível de 

decisão compartido” (ARROYO, 1996, p. 308).  

Deste modo, não há nesta fase a do Mercosul, a composição de um corpo de funcionários 

independentes que pelo exercício de suas funções sejam responsáveis por uma organização 

autônoma para o estabelecimento de normas jurídicas supranacionais, a exemplo da União 

Europeia, mas sim a construção de um bloco organizado em torno de grupos 

intergovernamentais, ou seja, constituídos por partes da gestão pública de cada país-membro, 

encarregados de negociar, decidir e executar as medidas cabíveis para a formação do mercado 

comum e, logo em seguida, a partir da assinatura em 1994 do Protocolo de Ouro Preto, de uma 

União Aduaneira – com negociações de uma Tarifa Externa Comum (TEC), que até os dias 

atuais se realiza de maneira incompleta. São estes órgãos centrais do Mercosul: o Conselho do 

Mercado Comum- integrado pelos Ministros de Relações Exteriores e de Economia (Fazenda) 

dos países-, e o Grupo Mercado Comum- órgão executivo do bloco, do qual participam 

funcionários de ambos ministérios e representantes dos Bancos Centrais (ARROYO, 2010). 

No plano bilateral Brasil e Argentina, ainda sob a gestão de Collor, estabelecem 

também alguns tratados e acordos, especialmente sobre segurança e uso de materiais 

nucleares, a saber: a Declaração sobre Política Nuclear (1990), o Acordo Bilateral para usos 

pacíficos e o Acordo Para Proibição dos Usos de Armas Químicas e Bacteriológicas. Com 

a mudança de presidência no Brasil após o impedimento de Collor, o governo de Itamar 

Franco buscou dar prosseguimento a uma inserção brasileira no mapa mundial como um 

global trade, tentando manter com os EUA um baixo perfil de diplomacia e se aproximar 

das “outras potências médias” como China, Índia, e após a queda da URSS, Rússia e 

preservar uma confiança recíproca com a Argentina. Neste contexto, segundo Bernal-Meza 
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(2002), foi proposta a criação da ALCSA (Acordo de Livre Comércio da América do Sul), 

em contraposição à ALCA (Área de Livre Comercio das Américas), e uma integração em 

infraestruturas com Venezuela, Colômbia, Uruguai e Bolívia. 

Com a posse de FHC em 1994, a postura da política externa brasileira se intensifica no 

intuito de aumentar a projeção do Brasil enquanto “potência média”, apoiada especialmente na 

dimensão comercial; neste sentido, a relação com a Argentina e o aprofundamento do Mercosul 

aparecem como centrais para a inserção do país no mapa do mundo. Contudo, a ampliação deste 

modelo brasileiro de análise global começa a chocar-se com as intencionalidades da diplomacia 

argentina levada por Menem. Estas diferenças podem ser apontadas em cinco pontos: a-) as 

interpretações sobre a alteração da ordem mundial e a globalização; b-) o papel que cada país 

pretendia exercer neste contexto; c-) os paradigmas dominantes na política exterior; d-) as 

relações com os Estados Unidos; e-) as políticas de segurança (Bernal-Meza, 2002). Mesmo 

com as divergências, foi assinada em 1997 por ambos os países a Declaração do Rio de Janeiro, 

para estabelecer uma “Aliança Estratégica” a partir da criação de um Mecanismo Permanente 

de Consulta e Coordenação Bilateral em matéria de Defesa e Segurança Internacional, cuja 

reunião se realizou já no mesmo ano (CANDEAS, 2005).  

A insistência argentina em manter relações especiais com os Estados Unidos prosseguiu 

com a obtenção pelo país do status de “aliado extra-Otan” e o pedido para seu ingresso como 

membro efetivo  deste órgão. Estas ações levaram o tom da relação bilateral argentino-brasileira 

a um contexto de desconfiança; membros do Congresso Nacional brasileiro, aliados a FHC, 

apontaram estes fatos como uma clara tentativa dos EUA em desarticular o Mercosul e a 

soberania sul-americana frente ao projeto estadunidense da ALCA (MONIZ BANDEIRA, 

2010). Neste sentido, o governo de Fernando de la Rúa (1998-2001), sucessor de Menem, ao 

não alterar os rumos da política externa com respeito a uma relação de total privilégio frente os 

EUA, mantém com o Brasil uma relação dúbia de continuidade com aproximação, mas com 

oposição a projetos como o da ALCSA e a “sul-americanização”, sobretudo na reunião de 

presidentes da América do Sul realizada em Brasília em 2000. 

O projeto da ALCA, lançado pelos Estados Unidos durante a realização da Cúpula das 

Américas de 1994, propunha a construção de uma área de livre comércio até o ano de 2005 

abrangendo as Américas, com exceção de Cuba, com eliminação total das barreiras alfandegárias 

em nível continental. Para Souza (2008) a ALCA é na verdade o projeto final da potência 

hegemônica – iniciado pela “diplomacia forçada” de imposição do receituário neoliberal via 

Consenso de Washington – para ocupar definitivamente os mercados da América Latina e, assim, 

confrontar o poder da União Europeia, ou fazer-lhe frente, “em condições de igualdade”, com um 
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mercado ampliado de atuação. Em análise realizada por Arroyo (2015) podemos observar que, se 

instalada, a ALCA seria extremamente danosa para o continente, pois deterioraria os termos de 

intercâmbio entre os países, bem como ampliaria a escala de atuação dos grupos estadunidenses 

e de seus IED em detrimento das empresas nacionais. 

Embora não se declarasse desfavorável à ALCA, a diplomacia brasileira empreendida 

pelo governo de FHC buscou afirmar-se frente a outros projetos de integração multilateral; 

assim sendo, seguiu com a proposta da ALCSA, procurou aproximar-se da União Europeia, 

propôs a criação da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 

(IIRSA) e, mesmo em constante embate no plano político com a Argentina, aprofundou o 

Mercosul, priorizando, neste sentido, a sua postura comercial de integração.  

Não obstante, o colapso do sistema de sobrevalorização do Real em 1998, e a 

decorrente desvalorização da moeda, constituiu-se como o mais delicado ponto da relação 

bilateral argentino-brasileira e, consequentemente, para o Mercosul. Neste momento, o 

então ministro da economia argentina, Domingo Cavallo, fez grande campanha contra a 

medida brasileira, afirmando que o país pretendia desestabilizar a economia argentina.  

Neste contexto, Arroyo (2010, p. 65) assinala o que poderíamos chamar de primeira 

fase do Mercosul,  

Este primeiro período, durante o qual é constituída a engenharia institucional 

fundadora do Mercosul, coincide com a expansão do comércio entre seus países 

membros: o volume do comércio intrabloco passa de UR$$ 10.21 milhões, em 1991, 

para UR$$ 41.074 milhões, em 1997, um valor quatro vezes maior. Depois desta 

expansão contínua, o volume comercializado entre os países do Mercosul sofre uma 

lenta redução até 2002, quando cai para U$$ 20.462, 50% menos que em 1997. Isto 

se explica fundamentalmente pela crise econômica que atravessam as economias 

nacionais. Em janeiro de 1999, o Brasil desvaloriza sua moeda, com uma repercussão 

negativa, particularmente na Argentina, nos setores produtivos expostos a 

concorrência dos produtos brasileiros. [...] em 2001, por sua vez, a Argentina anuncia 

medidas emergenciais que aumentaram algumas tarifas acima da tarifa externa 

comum do Mercosul (elevação das tarifas sobre os bens de consumo e redução 

substancial das importações de bens de capital e produtos de tecnologia e informação 

para os países fora do bloco). Em todos estes anos, houve discrepância entre os 

governos que conduziram a uma tensão diplomática entre os dois países. 

A crise econômica, política e social pela qual passou a Argentina em 2001 instaurou 

internamente um debate sobre os vínculos da política externa do país e de suas alianças. Isto porque 

todos os grandes “parceiros” comerciais do país – Estados Unidos, Espanha e Itália – pareciam lhe 

“virar as costas” nesta delicada conjuntura, para proteger seus interesses, suas empresas e seus 

investimentos privados. O Brasil, neste sentido, ganha destaque como o parceiro fiel, tanto no plano 

“ideário” da política externa, mas também a partir das ações tomadas pelo país que, ao invés de 

rechaçar a Argentina, buscava contornar a crise com auxílios político, econômico e diplomático. As 
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empresas brasileiras, ao contrário de todos capitais externos que fugiam do país, aproveitaram o 

momento para ampliar seus investimentos e suas parcerias (CANDEAS, 2005).  

Neste sentido, as posses de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e, meses depois, de 

Néstor Kirchner (2003-2007) na Argentina foram fundamentais para estabelecer um novo 

vínculo na relação bilateral, isto porque no âmbito interno de cada país alterou-se, embora como 

diferentes intensidades, a forma como se pensava a política externa. Para o caso da diplomacia 

brasileira, o que se verificou não foi uma ruptura quanto aos principais temas da agenda de 

política externa pensados na gestão anterior de FHC, mas uma diferente postura de ação e de 

posicionamento na arena internacional, com a aplicação de um modelo de moderação e 

pragmatismo coerente com as linhas de trabalho que já existiam no Itamaraty, pautadas no 

multilateralismo e na autonomia a partir da ênfase na cooperação Sul-Sul e na região sul-

americana (VADEEL, 2010; OLIVEIRA, 2012).  

Para o desenvolvimento desta nova forma de ação, o governo brasileiro identificou na 

Argentina, país que se mostrava essencial do ponto de vista comercial e econômico, peça chave para 

uma zona de paz e equilíbrio político (OLIVEIRA, 2012). A integração seria, portanto, uma alavanca 

para impulsionar o desenvolvimento interno do Brasil, bem como o da região sul-americana, com a 

incorporação de pautas de cunho político, social e cultural, mas também aprofundando temas 

relacionados à produção de bases técnicas de integração dos territórios nacionais – chamada por 

alguns autores de integração territorial – e a questões estratégicas e de segurança. 

Na Argentina, tanto o governo transitório de Eduardo Duhalde (2002-2003) mas 

principalmente o de Kirchner significaram uma alteração profunda na condução da política 

externa65, a partir do rompimento total com a política neoliberal da década de 1990 e começo 

dos 2000 e com o realismo periférico. Neste sentido, configura-se uma corrente heterodoxa com 

diversos vieses: a-) pragmático, com relação à construção do desenvolvimento argentino pós-

períodos de instabilidade política e crise econômica; b-) progressista, tendo como núcleo uma 

aliança estratégica com o Brasil, buscando a partir dele uma maior possibilidade de sua inserção 

no sistema internacional multilateral. Como observa Oliveira (2012, p. 111),  

[...] a mudança na política externa argentina a partir de 2003 se deu pela consciência 

de que deveria existir um câmbio de uma perspectiva liberal para uma 

desenvolvimentista, pautada pela aproximação com a região sul-americana; isso tudo 

fundamentado pelo modelo trazido pelo kirchnerismo, a partir do PJ. O eixo latino-

                                                 

65 Cabe aclarar que, ao contrário da diplomacia brasileira que possui um Itamaraty consolidado e atuante “na 

formação de uma escola diplomática”, a diplomacia argentina possui forte atrelamento à postura central do governo 

federal vigente (VADELL, 2010). 



   122 

americano se fazia também importante para o governo Kirchner, até mais importante 

que no governo Lula. 

Em visita de Estado realizada pelo presidente brasileiro em 2003 à Argentina, é 

assinado conjuntamente o Consenso de Buenos Aires (2003). Tal documento apresentou 

a cooperação como forma de garantir a todos os cidadãos o pleno usufruto de seus direitos 

e liberdades fundamentais com desenvolvimento e justiça social (CONSENSO DE 

BUENOS AIRES, 2003), com articulação de uma agenda diplomática que agrega à pauta 

comercial, que vinha sendo desenvolvida até então, temas voltados aos direitos humanos, 

à educação, à saúde, à cultura e à cooperação técnica.  

Resultam desta agenda bilateral a articulação de aproximadamente quarenta e cinco 

acordos, memorandos, convênios, protocolos e atos institucionais, durante o período de 

2003 a 2014 (Quadro 2), expandindo-se, portanto, aos governos sucessores de Dilma 

Rousseff (2010-2014) no Brasil e Cristina Fernández de Kirchner (2008-2015) na 

Argentina. Como exemplo de diversificação das pautas podemos apontar a criação do 

Mecanismo Permanente Conjunto em Temas Educacionais (2006), que permitiu no âmbito 

da pós-graduação a articulação de convênios e financiamentos66 a projetos bilaterais de 

cooperação acadêmica – com a realização de missões de estudo de pesquisadores docentes 

e a articulação discente de projetos comuns de mestrado, doutorado e pós-doutorado –, e a 

criação do Protocolo de Cooperação da Saúde sobre Medicamentos (2005) com o objetivo 

de desenvolver programas de trabalho, P&D e produção de insumos para medicamentos 

denominados estratégicos, estabelecidos no âmbito da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ)-Brasil e da Administracíon Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 

“Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS)-Argentina (OLIVEIRA SILVA, 2015). 

Embora tenha sido consolidada positivamente a agenda diplomática voltada a âmbitos 

políticos, culturais e sociais, a questão comercial e econômica continua sendo ponto sensível 

para a relação bilateral, como fica evidente com as medidas protecionistas tomadas por Kirchner 

em 2004 e as fortes críticas à atuação da Petrobrás e de outras empresas brasileiras na 

Argentina (CANDEAS, 2005). Contudo, a partir da integração regional, Brasil e Argentina 

conseguem, conjuntamente com a Venezuela, o Paraguai e o Uruguai, derrotar o projeto 

estadunidense da ALCA durante a IV Cúpula das Américas realizada na cidade de Mar del 

                                                 

66 Foram criados três programas gerais: Capes/ MYCIT (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovacíon 

Productiva- Argentina), CAPG/BA (Programa de Centros Associados de Pós-Graduação) e CAPF (Programa de 

Centros Associados para o Fortalecimento da Pós-Graduação Brasil/Argentina), e um específico na área de 

ciências biológicas, denominado PROBITEC (Programa Binacional de Terapia Celular).  
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Plata (Argentina), em 2005. Este fato nos parece relevante para demostrar que Brasil e 

Argentina, soberanamente, fortaleceram sua relação bilateral com autonomia frente a 

influências dos agentes hegemônicos, especialmente dos EUA. 

 

Fonte: OLIVEIRA SILVA, 2015, p. 4976.  

 

Pelo até aqui exposto, podemos observar como se caracteriza o período que Arroyo (2010, 

p.66) denomina como segundo momento do Mercosul,  

Um segundo momento da integração do Cone Sul advém com as mudanças eleitorais 

nos governos nacionais, que se opõem às ideias e políticas neoliberais predominantes na 

década de 1990. Esse novo quadro político sul-americano traz uma outra leitura de 

integração regional, procurando posições mais autônomas em relação ao 

intervencionismo norte-americano e também em fóruns internacionais, como no caso da 

Organização Mundial do Comércio, e em algumas negociações com países emergentes, 

particularmente nos casos de diálogo bloco a bloco. Por sua vez, o Mercosul ganha uma 

nova centralidade nas políticas externas dos respectivos países, com intuito de construir 

uma aliança mais permanente nos marcos da política regional e internacional. 

Quadro 2: Acordos, ajustes, convênios e memorandos entre Brasil e Argentina (1920-2014) 

 

Quadro 9: Acordos, ajustes, convênios e memorandos entre Brasil e Argentina (1920-2014) 

 

Quadro 10: Acordos, ajustes, convênios e memorandos entre Brasil e Argentina (1920-2014) 

 

Quadro 11: Acordos, ajustes, convênios e memorandos entre Brasil e Argentina (1920-2014) 

 

Quadro 12: Acordos, ajustes, convênios e memorandos entre Brasil e Argentina (1920-2014) 

 

Quadro 13: Acordos, ajustes, convênios e memorandos entre Brasil e Argentina (1920-2014) 

 

Quadro 14: Acordos, ajustes, convênios e memorandos entre Brasil e Argentina (1920-2014) 

 

Quadro 15: Acordos, ajustes, convênios e memorandos entre Brasil e Argentina (1920-2014) 
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No plano regional são criados diferentes novos órgãos supranacionais, dos quais 

participam Brasil e Argentina: a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a Cúpula da 

América Latino e do Caribe (CALC) – atual Comunidade de Estados Latino-Americanos e 

Caribenhos (CELAC) –; ambos os organismos têm por objetivo propiciar uma integração nas 

esferas econômica, política, social e de produção de bases técnicas de integração dos 

territórios nacionais (incorporando a IIRSA ao COSIPLAN/UNASUL). Além disto, são 

criados na esfera financeira o Banco do Sul para fazer frente ao BID e BIRD e, na esfera da 

comunicação, a Telesur, uma iniciativa regional de propagação de notícias e outros conteúdos 

televisivos, regionalmente produzidos (ARROYO, 2010; 2015). 

Especialmente no escopo do Mercosul, cria-se uma engenharia institucional e 

administrativa a partir da Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul, com sede em 

Montevidéu e uma via parlamentária, com a fundação do Parlamento do Mercosul (2006) – tendo 

a Argentina, inclusive, realizado eleições diretas para a constituição de sua bancada em 2015. São 

também expandidas as pautas voltadas a questões sociais, de educação, de infraestrutura, de 

saúde, de direitos humanos – sendo incorporados o Instituto Social do Mercosul (IS) e o Instituto 

de Direitos de Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH) – e sobretudo para diminuir as 

assimetrias entre os países membros, é instituído o FOCEM, fundo para ampliar os 

financiamentos necessários para o desenvolvimento dos parceiros mais frágeis do bloco, a partir 

de remessas de investimentos de seus membros, especialmente Brasil e Argentina.  

Tem importante papel para articular esta nova fase do Mercosul a presidência pro-

tempore de Cristina Fernández de Kirchner, em 2008, e a continuidade das ações diplomáticas 

argentinas durante seus dois mandatos. Como já observado anteriormente, ao assumir a 

presidência ao final de 2007, a mandatária prossegue aprofundando as ações realizadas por 

seu predecessor. É, portanto, adotada pela diplomacia argentina uma nova postura que não 

rompe com o modelo empregado anteriormente mas buscava ampliar a atuação regional do 

país, com ampla proatividade em temas políticos, sociais e de integração produtiva.  

Deste modo, o Brasil ganha um novo status no corpo diplomático deste país e se estabelece 

uma “aliança inédita”, sendo assinado ainda no primeiro mês de mandato da presidenta, em 

dezembro de 2007, o Mecanismo de Cooperação e Coordenação Bilateral Brasil e Argentina 

(MICBA). O documento contempla quatro seções principais: a-) economia, produção, ciência e 

tecnologia; b-) energia transporte e infraestrutura; c-) defesa e segurança; d-) saúde, educação, 

desenvolvimento social, cultura e circulação de pessoas (OLIVEIRA SILVA, 2015).  

A mudança de governo do Brasil, de Lula para Dilma Rousseff em 2010, não altera os 

rumos da política externa brasileira e de sua relação com a Argentina. Durante a primeira visita 
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de Estado da governante brasileira a Buenos Aires, são incrementados aos acordos 

anteriormente organizados a Declaração para a Promoção da Igualdade de Gênero e a Proteção 

dos Direitos das Mulheres e o Plano de Cooperação Conjunta Para Fazer Avançar A 

Cooperação Bilateral na Área De Massificação do Acesso à Internet em Banda Larga (2011-

205). Em reunião bilateral realizada em 2011, por ocasião da visita de Estado da mandatária 

argentina ao Brasil, é realizado um balanço dos planos empreendidos até a presente data no 

âmbito do MICBA, sendo propostos ajustes complementários às parcerias já firmadas e uma 

avaliação das finalizadas, incluindo os planos na área de farmácia, controle de dengue, 

desenvolvimento de capacidades em áreas protegidas, auxílios diplomáticos, dentre outros. 

Contudo, mesmo com significativos avanços nas áreas social, política, cultural, de saúde 

e de educação, seguiram os entraves do ponto de vista econômico; sendo mais uma vez 

ampliadas as políticas de proteção argentina a sua indústria com a aplicação de licenças não 

automáticas a produtos brasileiros e regionais. Além disto, são adicionados, segundo Lamoso 

(2012), problemas referentes à instabilidade econômica interna pós-crise de 2008; a 

animosidade pelo forte ingresso de empresas brasileiras, com fusões ou aquisições de firmas 

argentinas – segundo a autora, não só a Argentina mostrou-se receosa com este fato, mas 

diversos países da região também –, e, finalmente, um amplo cenário de críticas dos setores 

conservadores e da mídia, tanto no Brasil como na Argentina, contrários às condições 

apresentadas não só no contexto bilateral mas no âmbito do Mercosul.  

 AS BASES TÉCNICAS: REALIDADES E PROJETOS DE INTEGRAÇÃO TERRITORIAL 

De acordo com Costa (2009), tem sido possível notar ao longo dos primeiros anos do 

século XXI mudanças no processo de integração regional a partir da incorporação dos seguintes 

elementos: a-) os fluxos de investimentos produtivos das grandes empresas privadas regionais 

e extra regionais; b-) os diversos empreendimentos de integração energética sob iniciativa dos 

governos e também de empresas; c-) os macroprojetos de integração física da região, 

estruturados e implementados à época da publicação pela IIRSA, implementada por FHC.  

Conforme analisado em seções anteriores, as bases técnicas tornaram-se centrais para o 

desenvolvimento das relações argentino-brasileiras, seja para delimitar pontos de cooperação, 

ou mesmo, de conflito. É sobretudo na fase de substituições de importações que se estruturam 

no território os primeiros projetos voltados à construção de bases de integração entre estes 

dois países, como, por exemplo, a construção e inauguração da primeira ponte internacional, 

ligando Uruguaiana a Paso de los Libres, em 1947. 
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Outro importante ponto que devemos mencionar é o surgimento do Fundo Financeiro 

para Desenvolvimento dos Países da Bacia do Prata (FONPLATA) na década de 1970. 

Como já observamos, o contexto no qual se estabeleceu a criação do organismo, entre a 

crise financeira internacional e as ditaduras militares que acometeram não só Brasil e 

Argentina, mas todos os signatários, levou a atuação do Fundo a ações pontuais e de pouco 

impacto para o financiamento de bases técnicas para a integração entre os países. Cabe 

observamos que o órgão segue em atividade, sendo tomadas em 2012 medidas para 

reorganização do Fundo, com o estabelecimento de uma Presidência Executiva, 

conjuntamente com um Diretório Executivo e um Conselho de Governadores compostos 

por membros indicados por cada país, com sede em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia).  

O Fonplata é, portanto, um primeiro indicativo para o surgimento de iniciativas 

supranacionais voltadas à produção de bases técnicas de integração regional; não obstante, é na 

articulação Brasil e Argentina que se pronunciam os vínculos necessários para a instauração 

dessas bases técnicas de integração territorial no Cone Sul. Costa (1999), considerando a 

dinâmica de fluxos para elaboração de macrorregiões continentais, denomina o Cone Sul como 

Macrorregião Meridional-Oriental; demostrando que, ao longo das décadas finais do século 

XX, foram constituídas neste subespaço as articulações meridionais para 

construção/recuperação de bases técnicas voltadas ao transporte, à produção de energia, à 

cooperação tecnológica-militar, bem como de equipamentos à escala fronteiriça, com adaptação 

legislativa tanto na escala da federação como dos governos locais municipais voltados a esta 

região. Muitas dessas articulações são levadas a cabo graças à aproximação argentino-brasileira 

e tendo como eixo central a constituição da Região Concentrada brasileira ligada/conectada às 

regiões de maior densidade econômica e populacional da Argentina. 

Destaque-se o papel das regiões de fronteira e dos agentes que atuam para a conformação 

das bases técnicas de integração territorial argentino-brasileira, bem como contribuem para as 

interações espaciais estabelecidas. Como explicita Rückert (2010, p. 3),  

O processo de reestruturação territorial do Brasil de Sudeste e Meridional e no Cone 

Sul centra-se nas mudanças ocorridas nas funções de fronteira e ações de 

cooperação/integração, com a implantação de infraestruturas estratégicas, atendendo 

a interesses de diversos atores multiescalares, na fronteira entre os Estados do Mato 

Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o leste do Paraguai, as 

províncias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos e o Uruguai. A região de fronteira 

Brasil-Argentina, Paraguai-Uruguai situa-se em uma região entendida como 

transfronteiriça [...]. Além do entendimento de múltiplos atores na construção da 

integração regional, é importante o papel das infraestruturas estratégicas do processo 

de integração como as redes físicas que transportam os fluxos de mercadoria [...].  
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Podemos, portanto, observar como importante infraestrutura para dinamizar a vida destas 

cidades, a partir dos fluxos de transporte de mercadorias que por elas transitam, a construção 

das pontes internacionais. A primeira, a ser construída foi a ponte entre Uruguaiana e Paso de 

los Libres, e, décadas mais tarde, as que ligam Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú, inaugurada por 

Alfonsín e Sarney em 1985, e São Borja e Santo Tomé, em 1996. As pontes, embora não sejam 

a única infraestrutura de conexão entre as cidades-gêmeas da fronteira argentino-brasileira 

(figura 2), são as principais ligações terrestres entre os dois países, sobretudo pelas novas 

dinâmicas de usos do território que suas instalações trazem a estas cidades: 

a) Conforme Carneiro Filho e Lang (2016), desde o estabelecimento da ponte Uruguaiana-

Paso de los Libres vivenciou-se uma crescente incorporação de serviços ligados ao 

transporte e à logística: oficinas, postos de serviços, áreas de descanso para caminhões, 

hotéis, unidades de associações sindicais ligadas ao transporte e, sobretudo, instalação 

dos portos secos; sendo um deles o terceiro maior do mundo (HUERTAS, 2015). O 

porto seco, administrado sob concessão da empresa Elog Logística, conta com área total 

de 127 m2 (sendo 6 m2de armazéns) e a realização de, em média, 700 desembaraços/dia 

de caminhões em um fluxo de 1,4 mil veículos entre entradas e saídas; cabe ressaltar que 

em seu interior há infraestrutura para transbordo entre as ferrovias argentinas e 

brasileiras, que possuem diferença de bitola (RASCOVAN, 2014).  

b) A instalação em São Borja-Santo Tomé do Centro Unificado de Fronteira (CUF) em 

1998, administrado pela argentina Mercovía S.A. Este local foi equipado com toda 

infraestrutura para realização conjunta de trâmites aduaneiros, em uma “centralização 

das atividades burocráticas, de fiscalização, de controle de cargas, pessoas e veículos 

[...]” (CARNEIRO FILHO; LANG, 2016, p. 7). Nele também estão presentes serviços 

voltados aos motoristas e caminhões, fazendo desnecessária a passagem pelo centro 

da cidade, fato que, segundo Dietz (2008), se mostrou negativo a escala local, porque 

seu “efeito-corredor”, ao diminuir a circulação no perímetro urbano, prejudica as 

atividades e os serviços que eram dinamizadas pelo fluxo de caminhões. 

c) O estabelecimento da Tríplice Fronteira (cidades trigêmeas Foz do Iguaçu-Puerto 

Iguazú-Ciudad del Este) como importante nódulo da rede territorial sul-

americana, a partir da instalação de bases técnicas, e também normativas, voltadas 

à integração das três fronteiras. Para Rückert (2010, p. 28), “a Tríplice Fronteira 

está posicionada em um núcleo logístico fundamental às políticas de integração 
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territorial do Mercosul pois compõe importante corredor de exportação-importação 

para os países do Cone Sul [...]”. 

 

Fonte: Rascovan, 2014, p. 214.  

 

É também fundamental à nossa análise abordar a relevância dos agentes locais e das 

empresas para os novos usos do território que se estabelecem na dinâmica transfronteiriça 

argentino-brasileira. Na esfera do poder público, são importantes as ações bilaterais entre as 

cidades-gêmeas, com elaboração de normativas comuns para preparação de planos diretores 

conjuntos, a gestão compartilhada da fronteira e também para realização de reivindicações, 

conjuntamente com a população e demais entidades da sociedade civil, em prol das bases 

técnicas de integração; caso dos movimentos pró-ponte realizados pelas cidades-gêmeas de 

Porto Mauá-Alba Posse, Porto Xavier-San Xavier, Itaqui-General Alvear (DIETZ, 2008). 

Quanto às empresas, é interessante notar a presença de operadores logísticos e de transporte 

que possuem filiais em ambos os lados da fronteira (ARROYO, 2005). Conforme demostra 

Huertas (2015), há 89 empresas brasileiras de transporte rodoviário de carga (ETC) com atuação 

na Argentina (13 filiais), no Chile (3), no Paraguai (3), no Uruguai (1), na Bolívia (1) e no Peru 

(1), dentre este conjunto de empresas, 61 possuem sede na região Sul do Brasil.  

Embora os atores na região de fronteira sejam de grande importância para o 

estabelecimento de novos usos do território no âmbito bilateral/“regional-continental”, eles 

também são fortemente influenciados por outras escalas, sobretudo no tocante à ação direta dos 

Figura 2: Pontos de fronteira alfandegados entre Brasil e Argentina (2014) 

 

Figura 5: Pontos de fronteira alfandegados entre Brasil e Argentina (2014) 

 

Figura 6: Pontos de fronteira alfandegados entre Brasil e Argentina (2014) 

 

Figura 7: Pontos de fronteira alfandegados entre Brasil e Argentina (2014) 

 

Figura 8: Pontos de fronteira alfandegados entre Brasil e Argentina (2014) 

 

Figura 9: Pontos de fronteira alfandegados entre Brasil e Argentina (2014) 

 

Figura 10: Pontos de fronteira alfandegados entre Brasil e Argentina (2014) 

 

Figura 11: Pontos de fronteira alfandegados entre Brasil e Argentina (2014) 
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Estados Nacionais. Neste sentido, temos, conjuntamente à vontade política de integração 

bilateral e das bases normativas dela decorrentes – tratados, acordos, memorandos, declarações 

–, uma importante base territorial, previamente constituída na articulação do eixo São Paulo- 

Córdoba- Rosário-Buenos Aires. Para Roseira (2011), este eixo, núcleo duro da integração sul-

americana, tem esta capacidade por vincular os vetores tecno-industriais de ambas as nações, 

ou seja, possibilitar interações espaciais entre a Região Concentrada brasileira e a Região 

Litoral e a dos pampas argentinos, subespaços de maior abrigo do meio técnico-científico-

informacional e dos modernos sistemas de engenharia para atender aos imperativos da fluidez 

e da porosidade territorial nesta nova fase de internacionalização do território.  

A assinatura do Tratado de Assunção em 1991,  realiza-se no âmbito da reestruturação 

dos Estados Nacionais na globalização, sob sustentação de um paradigma neoliberal;  neste 

contexto, como já mencionado, também se estabeleceram a organização das bases técnicas 

contidas nos territórios nacionais67, na incorporação dos conteúdos técnico-científicos-

informacionais para garantia de fluidez territorial, e dos vetores normativos e 

organizacionais para promoção de porosidade territorial para atender a incorporação de uma 

racionalidade hegemônica global de produção e circulação no território. Estes fatos 

evidenciam-se nas lógicas transfronteiriças apontadas, mas também na escala regional-

continental. De acordo com Roseira (2011, p. 88),  

[...] o aprofundamento das integrações políticas, econômicas e sociais no contexto da 

globalização torna a fluidez material e informacional uma condição ainda mais 

determinante dos espaços regionais [...]. Todavia, com a globalização a formação dos 

blocos econômicos impôs uma reordenação da circulação, trazendo uma forte 

característica, de extroversão aos espaços nacionais.  

Conforme ainda discorre o autor, ao contrário do que ocorre na União Europeia, que 

desde o pós-guerra vive a conformação regional com suplantação das forças centrípetas 

nacionais para um reordenamento de redes territoriais para relações continentais, a América 

do Sul passa por um longo período, como já observamos com Brasil e Argentina, de grande 

desarticulação regional. Em certo sentido, nota-se um atraso, se comparado à UE, em 

                                                 

67 No caso argentino a refuncionalização das bases técnicas engloba a reorganização e em grande medida 

desregulação (com criação de outras bases normativas) dos sistemas de movimento rodoviário, aeroviário, 

aquaviário e ferroviário. Também se reestruturam os sistemas de movimento informacionais, tanto para atender às 

demandas produtivas, com a criação de novos sistemas organizacionais, como às de informação banal (meios de 

comunicação etc.); e os sistemas de engenharia voltados à produção de energia hidroelétrica, petrolífera e nuclear 

(SILVEIRA, 2003). Para o caso brasileiro ocorre uma informatização do território, especialmente na denominada 

Região Concentrada, com a incorporação de sistemas de movimento informacionais, com ampla privatização das 

telecomunicações e a organização de instituições reguladoras das atividades. Já nos sistemas de movimento 

materiais, além da criação de uma agência reguladora (ANTT), há uma modernização das rodovias, ferroviais, 

aeroportos e portos, com a concessão à iniciativa privada (SANTOS; SILVEIRA, 2001; CONTEL, 2001; GOMES, 

C., 2011; ARROYO, 2001; PEREIRA, 2014).  
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relação à articulação da integração territorial, ou seja, das bases técnicas em nível regional, 

e uma inércia no contexto de cooperação entre Brasil e Argentina.  

Como nos alerta Rascovan (2014), há pouca preocupação com o tema da integração 

territorial – do ponto de vista dos sistemas de movimento – na agenda bilateral conduzida 

por Alfonsín e Sarney. Conforme demostra o autor, somente um dos protocolos firmados 

na Ata de Iguaçu mencionava indiretamente os temas relacionados aos transportes, 

especialmente os terrestres, propondo a simplificação e a adequação dos mecanismos de 

intercâmbio, assim como normas voltadas ao transporte internacional de passageiros e de 

cargas, principalmente relacionadas às condições do frete. 

Foi somente em 1990, no âmbito da ALADI, que se estabeleceu o primeiro marco 

normativo relativo a estes motes, na assinatura do Acordo sobre Transportes Internacional 

Terrestre entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Conforme 

pondera Arroyo (2005, p. 223), este acordo “[...] propicia regulamentação conjunta do 

transporte terrestre no Cone Sul, permitindo a garantia de regularidades de atendimento, 

bem como definições pertinentes a direitos e obrigações de usuários e transportadores [...]”.  

Contudo, mesmo com este aporte normativo e a posterior articulação do Mercosul; a 

temática de interconexão dos sistemas de movimento para transporte, bem como sobre a 

articulação de bases técnicas comuns de integração, segue sendo pouco abordada durante a 

primeira fase do bloco regional. Conforme argumenta Rascovan (2015), durante 1994 a 2011 

somente em nove ocasiões foram abordadas temáticas sobre o transporte nos organismos 

principais do bloco – no Grupo Mercado Comum e no Conselho do Mercado Comum. Entre 

1995 e 2000, verifica-se um período de trabalho mais intenso nestas temáticas, com a atuação 

do Subgrupo de Trabalho nº 05 Transporte e Infraestrutura e, posteriormente, com a 

organização do FOCEM. Nas palavras do autor (2014, p. 85-86),  

As escassas ocasiões que os principais órgãos do Mercosul trataram dos temas de 

transporte foram, mais que nada, sob baixa relevância política. O trabalho realizado esteve 

centrado na adaptação normativa do Mercosul ao proposto pelo Acordo sobre o Transporte 

Internacional da ALADI. Os assuntos de infraestrutura jamais foram tratados com as 

máximas instancias institucionais. As grandes obras de infraestrutura foram planejadas e 

financiadas no marco da IIRSA, deixando ao Mercosul, algumas obras menores realizadas 

através do FOCEM (tradução nossa). 68 

                                                 

68 “Las escasas ocasiones que los principales órganos del MERCOSUR trataron los temas de transporte fueron, 

más que nada, sobre de baja relevancia política. El trabajo realizado estuvo centrado en la adaptación de la 

normativa del MERCOSUR a los postulados del Acuerdo sobre el Transporte Internacional Terrestre de ALADI. 

Los asuntos de infraestructura jamás fueron tratados en las máximas instancias institucionales. Las grandes obras 

de infraestructura se planifican y financian en el marco de IIRSA, dejándole al MERCOSUR, algunas obras 

menores a través del FOCEM” (RASCOVAN, 2015, p.85-86).  
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Como apontado anteriormente, a política externa brasileira almejava reafirmar o 

Brasil como grande global trader. Neste sentido, buscando propor outras articulações 

multilaterais sul-americanas, no âmbito da ALCSA, o governo de Fernando Henrique 

Cardoso realizou, entre 31 de agosto e 1 de setembro de 2000, a 1ª Reunião de Presidentes 

da América do Sul, em Brasília. O objetivo do encontro foi a elaboração de propostas 

“pragmáticas” e efetivas para o continente sul-americano nas áreas de democracia; 

comércio; infraestrutura de integração; drogas ilícitas e delitos conexos; informação, 

conhecimento e tecnologia. Tais proposições iam de encontro às estratégias de 

planejamento interno do Brasil, realizadas na década de 1990, com a criação dos Eixos 

Nacionais de Desenvolvimento. Como explica Porto Gonçalves e Quental (2002, p.13), 

A criação destes Eixos de Integração tinha por principais objetivos: a construção de 

um sistema integrado de logística capaz de promover a competitividade dos 

produtos brasileiros; a incorporação de novas áreas do país à dinâmica do comércio 

global; e a consolidação da hegemonia política e econômica do Brasil na América 

do Sul. Assim, os Planos Plurianuais (PPA) do Governo Federal foram estabelecidos 

a partir da noção de Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, em 

programas como: Brasil em Ação (1996-1999), Avança Brasil (2000-2003) e Brasil 

de Todos (2004-2007), que tiveram como destaque obras de infraestrutura para 

integração física do país, como a recuperação e construção de rodovias, a construção 

de hidrovias, instalação de gasodutos, entre outros. 

Embora a infraestrutura não tenha sido pauta única da reunião, foi nesta área, em parte 

pelo grande interesse brasileiro, que a reunião formulou efetivos projetos institucionais, como 

é possível observar na ata da reunião, 

[...] um entendimento político sobre a importância de desenvolver uma visão regional 

– que incorpore e amplie as visões estritamente nacionais – na elaboração de planos 

para as áreas de infra-estrutura. Esse enfoque regional criará sinergias evidentes para 

o desenvolvimento da infra-estrutura física da América do Sul (grifo do autor)69.  

Estes termos levaram a apresentação de um plano para organização de uma Integração 

da Infraestrutura Regional da América do Sul (IIRSA), “com o objetivo central de avançar 

na modernização da infraestrutura regional com adoção de ações específicas para promover 

a integração e o desenvolvimento econômico e social” (CONSEJO SURAMERICANO DE 

INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO, 2017)70. A IIRSA concretizou-se a partir do 

estabelecimento do Plano de Ação 2000-2010, após uma reunião de Ministros de 

Transporte, Energia e Telecomunicações dos países sul-americanos, realizada em 

Montevidéu em dezembro de 2000.  

                                                 

69 Ver site da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI). Disponível em: 

<http://www.oei.es/historico/oeivirt/cimeira0.htm>. Acesso em: julho de 2017.  
70 “Con el objetivo central de avanzar en la modernización de la infraestructura regional y en la adopción de 

acciones específicas para promover su integración y desarrollo económico y social” (IIRSA, 2000). 
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O Plano de Ação contemplou projetos de desenvolvimento regional, concebidos 

através do programa de infraestrutura regional, em 10 eixos prioritários de integração e 

desenvolvimento. Estes eixos interligariam a América do Sul do Atlântico ao Pacífico 

através de estradas, hidrovias e ferrovias, redes de comunicação, portos, aeroportos e a 

construção de barragens hidrelétricas e integração energética, com a construção de 

gasodutos e oleodutos e de redes de distribuição de energia.  

Para Rascovan (2014), a criação da IIRSA acaba em certo sentido tirando forças da 

organização do Mercosul – que já sofria abalos desde a desvalorização do real em 1998 –, 

substituindo-o por uma estratégia geopolítica, impulsionada pelo Brasil, de incorporação do 

território sul-americanos a um modelo extrativo-exportador de matérias primas. Para isso, era 

necessária, entre outras iniciativas, uma ampla articulação das infraestruturas continentais em 

corredores bioceânicos para escoamento produtivo. Reafirma-se, deste modo, o neoliberalismo na 

região sul-americana, na articulação da IIRSA com a agenda “Un Nuevo Impulso a la Integración 

de la Infraestrutura Regional em América del Sur”, lançada pelo BID no ano 2000.  

No âmbito desta perspectiva neoliberal alguns efeitos puderam ser perceptíveis na 

organização das bases técnicas de integração argentino-brasileira, aos quais se incorporam 

algumas das bases e dos agentes tranfronteiriços anteriormente citados, que ratificam a 

preponderância dos fluxos rodoviários de comércio entre ambos os países, bem como a 

reorganização do sistema de movimento ferroviário regional, a partir das privatizações. 

Neste contexto destaca-se a atuação da empresa brasileira América Latina Logística (ALL). 

Conforme Rascovan (2014, p. 175),  

No contexto definido tanto pela reforma neoliberal do Estado, como pelos avanços 

institucionais do processo de integração regional, emerge [...] a empresa de 

capitais brasileiros América Latina Logística (ALL). Entre os anos de 1997 a 2013 

[esta empresa] controlou a maior rede ferroviária privada de toda a história da 

América do Sul, conectando desde São Paulo e Porto Alegre até Buenos Aires e 

Mendoza. A aquisição ao final da década de 1990 dos ramais sul da Rede 

Ferroviária Federal no Brasil, entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul; e as ferrovias Buenos Aires al Pacifico (ex linha San Martín) e 

Mesopotámico (ex linha General Urquiza) no território argentino, permitiu a esta 

empresa consolidar uma rede de mais de 21.000 km. (tradução nossa)71   

                                                 

71 “En un marco contextual definido tanto por la reforma neoliberal del Estado, como por los avances 

institucionales en el proceso de integración regional, emerge […] la empresa de capitales brasileños América 

Latina Logística (ALL). Entre los años 1997 y 2013 controló la mayor red ferroviaria privada en toda la historia 

de América del Sur, conectando desde San Pablo y Porto Alegre hasta Buenos Aires y Mendoza. La adquisición 

a fines de la década de 1990 de los ramales de la Red Ferroviaria Federal Malha Sul en Brasil en los estados de 

Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul; y de los ferrocarriles Buenos Aires al Pacifico (ex línea General 

San Martín) y Mesopotámico (ex línea General Urquiza) en territorio argentino, le permitió a esta empresa 

consolidar una red de más de 21.000 km” (RASCOVAN, 2015, p. 175). 
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A criação da União Sul-Americana de Nações (UNASUL) em 23 de maio de 2008, como já 

observado, faz parte de um novo momento da integração sul-americana, onde são deixadas de lado as 

políticas neoliberais para a inclusão de pautas voltadas à soberania dos povos. É neste contexto que 

surge o COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento). Este órgão foi 

criado para articular todos os projetos que abordavam o desenvolvimento através da geração de 

infraestrutura, como a IIRSA e os tratados bilaterais entre os Estados-Parte que compõem a 

Unasul. Sendo assim, a IIRSA atrelada ao COSIPLAN (COSIPLAN/IIRSA) ganha novos 

contornos, com a delimitação de um novo Plano de Ação Estratégico 2012-2022. De acordo 

com o artigo cinco do Regulamento do COSIPLAN (2006), são suas funções: 

1. Elaborar o planejamento para a integração física regional da América do Sul; 2. 

Atualizar, avaliar e monitorar a execução da Carteira de Projetos de Infraestrutura 

para a integração física regional; 3. Desenvolver e aplicar metodologias para o 

enriquecimento da Carteira de Projetos, atendendo aos critérios de desenvolvimento 

social e econômico sustentáveis, preservando o meio-ambiente e o equilíbrio dos 

ecossistemas; 4. Atualizar, reformular e dar prosseguimento a Agenda de 

Implementação Consensual; 5. Manter intercâmbio permanente de informação e 

colaboração com o Comitê Coordenador; 6. Apresentar ao Comitê Coordenador suas 

contribuições para o Plano de Ação e o Plano de Trabalho Anual; 7. Apresentar ao 

Conselho correspondente um relatório de atividades realizadas [...]. (tradução nossa)72 

Segundo Souza (2015), a incorporação da IIRSA ao COSIPLAN resultou em poucas 

mudanças na maneira de conduzir os projetos de infraestrutura, isto porque foram preservados 

os procedimentos metodológicos anteriormente aplicados na adoção de Eixos de Integração e 

Desenvolvimento. O Cone Sul, neste sentido, segue como parte de três eixos: Capricórnio, 

Hidrovia Paraguai-Paraná e Mercosul-Chile. Com relação ao último, são, portanto, mantidas 

obras em sete pontos principais: um gasoduto (Nordeste Argentino), uma ponte (Ponte 

Internacional Jaguarão/BR-Rio Branco/URU), uma interligação multimodal (Laguna 

Merín/URU-Lagoa dos Patos/BR), uma ferrovia com adequação de bitola (Corredor 

Montevidéu-Cacequi/BR); um posto aduaneiro (Posto de Fronteira Cristo Redentor entre Chile 

e Argentina) e um túnel (Túnel Binacional Água Negra entre Chile e Argentina).  

Além destas, em fase de licitação ou construção (SOUZA,2015), também são criados cinco 

diferentes grupos de trabalho para estabelecer projetos de infraestrutura; para o referido eixo 

                                                 

72 “1. Elaborar la planificación para la integración física regional de América del Sur; 2. Actualizar, evaluar y 

monitorear la ejecución de la Cartera de Proyectos de Infraestructura para la integración física regional; 

3.Desarrollar y aplicar metodologías para enriquecer la Cartera de Proyectos, atendiendo criterios de desarrollo 

social y económico sustentables, preservando el ambiente y el equilibrio de los ecosistemas; 4. Actualizar, 

reformular y dar seguimiento a la Agenda de Implementación Consensuada; 5. Mantener permanente intercambio 

de información y colaboración con el Comité Coordinador; 6. Presentar al Comité Coordinador sus aportes para 

el Plan de Acción y el Plan de Trabajo Anual; 7. Presentar al Consejo correspondiente el informe de actividades 

realizadas; 8. Las demás funciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y las que adicionalmente le 

asigne el Consejo” (COSIPLAN, 2006).  
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destacamos o G1, que comtempla o eixo Belo Horizonte-Fronteira Argentina/Brasil-Buenos 

Aires e tem como proposta essencial a duplicação da Ruta 14 (Argentina) entre Paso de Los Libres 

e Galeguaychú, importante rota do comércio entre Brasil, Argentina e Uruguai, e o grupo G2, 

relativo ao eixo Porto Alegre- Fronteira Argentina/Uruguai-Buenos Aires, que possui como 

principal plano a Adequação do Corredor Rio Branco-Montevidéu-Colônia-Nueva Palmira73. 

Embora os projetos estejam bem avançados, pouco foi feito desde a fundação do IIRSA 

até 2015; isto porque, a partir da incorporação da IIRSA ao COSIPLAN, uma forma alternativa 

de financiamento das obras é buscada a fim de diminuir a presença de instituições financeiras 

como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o CAF (Corporação Andina de 

Fomento) e o FONPLATA. Nesta conjuntura, assume importante papel o BNDES. Como já 

exposto, a partir da eleição do presidente Lula, o BNDES passa a financiar projetos de empresas 

brasileiras no exterior, bem como realizar empréstimos para obras de infraestrutura a países 

vizinhos, viabilizando uma forma alternativa de financiamento. Outra ação determinante do 

governo brasileiro para a integração territorial sul-americana é realizada através dos PAC 1 e 

2, que contemplam importantes obras de infraestruturas para dinamizar o crescimento 

econômico brasileiro, influenciando os sistemas de engenharia interligados aos países vizinhos, 

a exemplo da ponte de Laguna/SC inaugurada em 2015 pela presidenta Dilma Rousseff, 

importante fixo para impulsionar os fluxos entre São Paulo e Buenos Aires. 

Para Paloschi (2011), embora sejam positivas as iniciativas brasileiras bem como de 

outros países para custeio e execução das obras de integração territorial (incluindo-se também 

o Mercosul/FOCEM), elas estão sujeitas às intempéries internas de cada país-membro, sejam 

políticas ou econômicas e às dificuldades técnicas das obras, aos atrasos /dos cronogramas 

devido aos debates de priorização, à importância dos fatores de integração na agenda de cada 

governo nacional (como o rechaço do Congresso Argentino à construção da ponte entre Colônia 

do Sacramento e Buenos Aires) e principalmente à dificuldade de atrair investimentos de 

maneira a reforçar a soberania sul-americana.  

 AS EMPRESAS: NOVAS OPORTUNIDADES COM O MERCADO AMPLIADO 

O contexto de crise econômica latino-americana na década de 1980, chamada de 

Década Perdida, fez ruir a base das políticas desenvolvimentistas de substituição de 

                                                 

73 Conforme Souza (2015), também estão contemplados nestes grupos adequações portuárias, duplicações de 

rodovias no Brasil e no Uruguai, ampliação dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos e a construção das pontes 

entre Brasil e Argentina nas cidades gêmeas.  
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importações e, consequentemente, a busca por autossuficiência produtiva levada a cabo 

pelos governos brasileiro e em certo modo pelo argentino, uma vez que o governo de 

Alfonsín procurou, embora sem sucesso, diminuir os impactos das políticas neoliberais 

causados pela Ditadura Militar ao país (FLEURY; FLEURY, 2012).  

Este contexto de estagnação gerou um duplo movimento no processo de 

internacionalização das empresas, até então observado em ambos os países. Por um lado, 

houve um recuo das atividades no exterior, com fechamento de filiais e subsidiárias, ou 

mesmo com a venda destas empresas a ativos estrangeiros, tanto de suas filiais 

internacionais como de suas unidades administrativas – notadamente, aquelas que 

utilizavam maquinário “obsoleto” ou fortemente dependentes das iniciativas 

governamentais. Por outro, o favorecimento e crescimento das empresas baseadas em 

recursos naturais e em capital (aço, alumínio, petróleo, papel e obras de engenharia), que , 

reestruturadas do ponto de vista das estratégias de atuação, se beneficiam pelas políticas de 

atração de moeda estrangeira que se fomentavam.  

Em concordância ao exposto, para o contexto empresarial argentino, Kosacoff e Ramos 

(2010, p. 686) argumentam, 

Articuladas pelas mudanças da fronteira tecnológica internacional e de volatilidade e 

incertezas econômicas locais, foram sendo gestadas modificações substanciais em nível 

institucional, setorial, microeconômico e de inserção comercial. O processo de abertura 

econômica, gradualmente, foi aprofundado um padrão de especialização caracterizado 

pelo predomínio de atividades intensivas em recursos naturais e em capital, com escasso 

peso do fator trabalho na função de produção e nas quais os agentes de maior tamanho 

exercem um papel central (tradução nossa).74  

Com respeito às estratégias dos empresários brasileiros nesta fase, Sposito e Santos (2012, 

p. 227-228) identificam:  

i) exportações condicionadas por vantagens comparativas; ii) ação estrategicamente 

planejada; iii) continuidade nas exportações; iv) criação de gerências, departamentos 

e diretorias de comércio exterior; v) criação de serviços pós-venda para atender o 

mercado externo a partir da base doméstica; vi) estratégias mais complexas de ação 

internacional, através de implantação de unidades de produção e /ou aquisição de 

plantas em outros países, e formação de alianças; vii) número crescente de empresas 

exportadoras de bens e serviços em vários segmentos; viii) expansão internacional 

como estratégia de crescimento [...] estas estratégias não se resumiram apenas à 

exportação, senão também à abertura de escritórios comerciais, de depósitos e de 

subsidiárias de vendas e assistência técnica, além de plantas industriais. Os bancos 

também desempenharam um papel importante, especialmente o Banco do Brasil, o 

                                                 

74 “Articuladas por los cambios en la frontera tecnológica internacional y la volatilidad e incertidumbre 

económica local, se fueron gestando modificaciones sustantivas a nivel institucional, sectorial, microeconómico 

y de inserción comercial. El proceso de apertura económica, gradualmente, fue profundizando un patrón de 

especialización caracterizado por el predominio de actividades intensivas en recursos naturales y en capital, con 

escaso peso del factor trabajo en la función de producción y en las que los agentes económicos de mayor tamaño 

ejercen un papel central” (KOSACOFF; RAMOS, 2010, p. 686). 
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Banespa e o Banco Real, que se internacionalizaram para apoiar as estratégias 

internacionais das empresas [...]. 

Como vimos anteriormente, estas mudanças de atuação das empresas brasileiras e 

argentinas estão diretamente relacionadas à globalização e à forma como neste processo se 

configuram suas estratégias internacionais, à presença dos capitais internacionais e à 

reestruturação dos Estados Nacionais – com a incorporação de matizes neoliberais em suas 

formas de organização do território. Nesta nova fase de internacionalização os territórios 

nacionais tornam-se espaços da economia internacional (SANTOS, 2008 [1996]), 

favorecendo tanto os capitais internacionais como os grandes grupos nacionais.  

Na Argentina a adoção do Plan de Conversibilidad e de demais políticas de dolarização 

econômica adotadas no governo Menem modificaram as regras do jogo em que vinham 

competindo as empresas argentinas (SORAINES, 2015). Ao lado do forte ingresso de capitais 

internacionais, sobretudo na aquisição de empresas públicas, são consolidados os grandes 

conglomerados empresarias internos, que se especializaram nos setores mais dinâmicos da 

economia nacional, enquanto as pequenas e médias que se destacavam no país entram em 

declínio. Neste sentido, Kosacoff e Ramos (2010, p.70) argumentam, 

A construção de novos modelos organizacionais resultou em uma condição imprescindível 

para o desenvolvimento dos IED. Verificou-se uma profunda transformação das antigas 

estruturas familiares das empresas, rumo a modelos de organização com maior grau de 

profissionalização e complexificação. O ponto de partida para estes processos de 

reorganização administrativa esteve amplamente ligado à redefinição das áreas de 

especialização das atividades, buscando aproveitar as capacidades acumuladas, superar 

limitações e posicionar-se no novo cenário competitivo (tradução nossa).75 

Nesta perspectiva, conforme assinala Ochoa (2010), podemos verificar um duplo 

movimento empresarial na Argentina. De um lado, amplia-se a presença do capital internacional 

na chamada “estrangeirização da economia argentina”76, inclusive com aquisição ou fusão de 

empresas privadas; e por outro lado se consolidam, tanto no plano interno como no externo, os 

grandes grupos nacionais argentinos. A atuação internacional das empresas argentinas na década 

                                                 

75 “La construcción de nuevos modelos organizativos resultó una condición imprescindible para el desarrollo de 

las IED. Se verificó una profunda transformación de las antiguas estructuras familiares de las empresas, hacia 

modelos de organización con un mayor grado de profesionalidad y complejidad. El punto de partida de los 

procesos de reingeniería generalmente estuvo en la redefinición de las áreas de especialización, buscando 

aprovechar las capacidades acumuladas, superar las limitaciones y posicionarse en el nuevo escenario 

competitivo” (KOSACOFF; RAMOS, 2010, p. 70). 
76 São adquiridas por empresas estrangeiras as seguintes companhias argentinas: a-) do setor automotivo a Macri-

Sevel pela Fiat e a Peugeot; Antelo CIADEA pela Renault; b-) em alimentação e bebidas a Terrabusi, Bagley, 

Stani, Fargo, Pulenta, Santa Ana, La Salteña; c-) no setor de higiene, Llauró, Federal; d-) em papel e cartão, 

Celulosa Argentina, Zucamor e Alto Paraná; e-) em química e petroquímica, Petroquímica Bahía Blanca e Atanor; 

f-) em redes de supermercado, Norte, Disco, Tanti e Musimundo; g-) em petróleo, Astra, EG, Pluspetrol e a estatal 

YPF; h-) em bancos, Río (hoje Santander Río), Quilmes, Crédito Argentino, Roberts e Francés (atualmente BBVA 

Francés) (OCHOA, 2010). 
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de 1990 é apontada como exemplo para mostrar a ampliação dos fluxos de IED emergentes, 

sobretudo das chamadas “Multilatinas”, termo amplamente utilizado para explicar o aumento 

considerável da inserção dos capitais locais no contexto mundial (figura 3) (GOMES, K., 2011).  

 

Fonte: Gomes, K., 2011, p.19 

 

A ampla participação de grupos argentinos no contexto mundial, neste momento, tem, 

ademais de um aproveitamento das vantagens de mercado, íntima relação com a inserção da 

Argentina no Mercado Comum do Sul-Mercosul. Nas palavras de Soraires (2015, p. 51), 

Os países limítrofes foram os principais destinos dos investimentos, favorecidos pelo 

surgimento do Mercosul, com o qual se continuou a tendência das ondas anteriores [de 

IED argentino]. A única diferença radica no fato de que nas etapas anteriores os 

investimentos se voltavam aos países de menor desenvolvimento, enquanto que nesta nova 

etapa o Brasil tornou-se o principal destino [das empresas argentinas]; (tradução nossa)77.  

Impacto semelhante ou ainda maior teve o Mercosul para as empresas brasileiras, 

bloco que segundo Fleury e Fleury (2012) traz ao empresário brasileiro uma mentalidade 

global, por meio da oportunidade de experimentação do mercado internacional no contexto 

regional. Este argumento vai de encontro ao proposto por Arroyo (1997; 2010) ao analisar 

                                                 

77 “Los países limítrofes fueron el principal destino de las inversiones, favorecidos por el surgimiento del 

MERCOSUR, con lo cual se continuó con la tendencia de las olas anteriores. La única diferencia radicó en que en 

las etapas anteriores las inversiones se radicaban en países de menor desarrollo relativo, mientras que en este caso 

Brasil fue el principal destinatario” (SORAIRES, 2015, p. 51). 

Figura 3: Fluxo de saída de IED de empresas latino-americanas (1970-2008) 

 

Figura 12: Fluxo de saída de IED de empresas latino-americanas (1970-2008) 

 

Figura 13: Fluxo de saída de IED de empresas latino-americanas (1970-2008) 

 

Figura 14: Fluxo de saída de IED de empresas latino-americanas (1970-2008) 

 

Figura 15: Fluxo de saída de IED de empresas latino-americanas (1970-2008) 

 

Figura 16: Fluxo de saída de IED de empresas latino-americanas (1970-2008) 

 

Figura 17: Fluxo de saída de IED de empresas latino-americanas (1970-2008) 

 

Figura 18: Fluxo de saída de IED de empresas latino-americanas (1970-2008) 
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a oportunidade que as empresas argentinas e brasileiras possuem nesta nova fase da 

economia-mundo. Segundo a autora, as empresas incorporam e internalizam em suas 

normas o externo e se aproveitam da flexibilidade normativa dos Estados Nacionais, 

formando os blocos regionais, para impulsar sua presença internacional. São, portanto, 

realizadas no campo empresarial, relações contratuais além das fronteiras, associações 

empresariais como fusões, joint ventures etc. Como constata a autora (2010, p. 70),  

[...] as empresas reorganizam o processo de produção e circulação ampliando suas 

relações, sejam de concorrência ou de cooperação, com outras empresas, aproveitando 

assim a tendência de um sistema mercantil aberto sobre bases territoriais cada vez 

mais fluidas. Desse modo, aprofunda-se a internalização do externo no ambiente de 

negócios. O externo definido a partir da escala nacional, a partir do próprio país 

tomado como um todo, como um horizonte cada vez mais próximo a projeção das 

empresas. Dessa maneira, o externo se transforma em uma oportunidade e, portanto, 

começa a se internalizar [...] a ampliação deste espaço [– o bloco regional –] começa 

a gerar uma série de respostas por parte dos agentes privados na identificação de 

sócios e concorrentes, de oportunidade de negócios.  

Conforme Cavusgil, Knight e Risenberger (2010, p. 181), “a internacionalização com 

países vizinhos e familiares também provê a empresa com as habilidades e a confiança para 

negociar com os mercados fora do bloco”; neste sentido, o Mercosul também se constitui 

como oportunidade para “experimentação” internacional das empresas argentinas e 

brasileiras. De acordo com documento da Confederação Nacional da Indústria (2010), o 

ciclo de investimentos externos brasileiros se caracteriza, nos anos de 1990, por uma 

internacionalização conectada com a dinâmica dos processos de regionalização.  

Como anteriormente considerado, o governo brasileiro também adota, embora com menor 

intensidade que a Argentina, políticas neoliberais de desregulação da economia, com claro 

abandono de uma política industrial. Costumava-se dizer nos bastidores do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, segundo Fleury e Fleury (2010), que a melhor política industrial 

é a não política industrial. Neste sentido, Sposito e Santos (2012) salientam que houve, no plano 

das indústrias, um intenso processo de reestruturação patrimonial, mediante a transferência de 

empresas produtoras de consumos duráveis, de bens de capital e de bens não duráveis ao capital 

estrangeiro. Nas palavras dos autores (p. 236-237), 

O avanço da economia brasileira, em função da abertura econômica indiscriminada, da maior 

facilidade às importações e da maior entrada de empresas estrangeiras, culminou numa 

elevação significativa do setor externo na economia, envolvendo as trocas comerciais e os 

fluxos de investimento externo direto. Diante disto as empresas brasileiras adotaram uma 

estratégia de inserção internacional mais agressiva [...] [cujas características] podem ser 

resumidas: i) internacionalização como diretriz estratégica; ii) visão de longo prazo e 

diversificação das estratégias de internacionalização; iii) adaptação do produto às 

especificidades de cada mercado onde atua muitas vezes como produtor local; iv) criação de 

diretoria internacional, com responsabilidade de administrar relações entre subsidiárias; v) 

instalação de subsidiárias que se encarregam de marketing e da assistência pós-venda no 

mercado local; vi) aquisição de plantas no exterior por empresas não exportadoras (no 
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tradeable goods) em estratégias de internacionalização multidomésticas; vii) ampliação da 

presença internacional com a participação de empresas de diferentes portes e setores.  

As ações das empresas para se instalarem no exterior com diferentes tipos de investimento 

produtivo do tipo IED – filiais/subsidiárias – foram incentivadas, defende a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) (2010), graças a apreciação cambiária com a implementação do 

Plano Real, de 1994. Este quadro, porém, em pouco tempo se desfaz, e há uma forte retomada 

por parte do empresariado das estratégias de exportações, facilitadas pela desvalorização da 

moeda brasileira em 1998. Esta ação brasileira teve forte impacto para a economia argentina, 

contribuindo, embora não como único fator, para aprofundar o contexto de desequilíbrio 

econômico que levariam o país ao default em 2001. 

A partir deste momento as trajetórias da internacionalização das empresas argentinas e 

brasileiras se distanciam. A crise argentina de 2001, ao mesmo tempo que atinge negativamente 

boa parte do empresariado argentino que se consolidava no exterior, oferece ao empresariado 

brasileiro, em parte beneficiado pela reconversão de suas estratégias com a desvalorização do 

real de 1998, a oportunidade de expandir ou mesmo iniciar seus investimentos externos na 

Argentina (Figura 4). Conforme corrobora Gomes, K. (2008, p. 47),  

Não surpreende, portanto, que os estudos sobre a dinâmica dos investimentos 

realizados pelas empresas brasileiras na Argentina permitam visualizar dois 

momentos claramente distintos: um primeiro período, anterior à desvalorização da 

moeda argentina em 2001, caracterizado pelo predomínio de pequenas e variadas 

operações com maior ênfase dos investimentos do tipo greenfield; e um segundo 

momento, posterior à quebra da paridade peso dólar, no qual o ingresso das empresas 

brasileiras ocorre por meio de grandes aquisições de unidades produtivas, tanto de 

empresas locais como de filiais transnacionais, seguido pelos investimentos em 

ampliação da capacidade instalada. 

Evidencia-se, portanto, uma relevante dinâmica de internacionalização das empresas 

brasileiras para a Argentina e argentinas para o Brasil, não somente a partir do Mercosul, 

mas, como já observamos, construída desde o final do século XIX quando se deram os 

primeiros passos de inserção no exterior das empresas de ambos os países, a exemplo dos 

pioneiros percursos de empresas argentinas ou mesmo daqueles movimentos 

“desbravadores” do Barão de Mauá. Contudo, a partir da superação entre Brasil e Argentina 

de um momento de conflito para uma integração de fato em 1980, acontecem os maiores 

movimentos empresariais de um país ao outro, mas não se pode esquecer que esta 

internacionalização também se configura como parte do contexto de globalização.  

No encadeamento de cooperação entre Argentina e Brasil promovido pelos presidentes 

Alfonsín e Sarney, na ocasião da assinatura do PICAB, são estabelecidas as primeiras convenções 

para organizar uma integração produtiva, tendo como um dos focos a criação de empresas 
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binacionais. Assim sendo, em 1990 é elaborado o Estatuto das Empresas Binacionais argentino-

brasileiras. Esta normativa possibilita uma “dupla-nacionalidade” àquelas empresas que possuírem, 

ao menos, 80% de seu capital social de origem na Argentina ou no Brasil, garantindo seu controle 

real e efetivo, e que no mínimo outros 30% desta fatia pertença a um destes países. Com referência 

ao Estatuto, Cozzi (1999, p. 1) analisa,  

[...] um estatuto aplicável às empresas binacionais como um mecanismo de estímulo 

para a sua constituição, entendendo-se que deste modo se outorgava um marco 

concreto para assegurar a integração e a cooperação entre empresas públicas e 

privadas dos dois países. Este instrumento é um primeiro avanço à ideia de um 

mercado comum, indo além da formação de uma zona de livre comércio ou união 

aduaneira (tradução nossa).78 

 

     

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central da República Argentina 

 

Podemos observar a partir deste momento algumas iniciativas de binacionalização com o 

uso da estratégia de joint venture, formato incentivado pela normativa de regulação; por exemplo: 

a parceria da empresa Klabin do Brasil com a Celulosa Argentina; a parceria da brasileira Gerdau 

com a Siper Aceros; da Agrale com a argentina Deutz e das empresas Bagó, IMPSA e Adecoagro, 

da Argentina, com empresas brasileiras. Todavia, mesmo com estas parcerias formadas, a 

                                                 

78 “[…] un estatuto aplicable a las empresas binacionales como un mecanismo de estímulo para la constitución de 

las mismas, entendiéndose que de ese modo se otorgaba un marco concreto de aseguramiento de la integración y 

cooperación entre empresas públicas y privadas de los dos países. Este instrumento es un primer avance hacia la 

idea de un mercado común y no tan sólo una zona de libre comercio o una unión aduanera” (COZZI, 1999, p. 1). 

Figura 4: Investimentos externos brasileiros na Argentina em milhões de dólares (2004-

2013) 

 

Figura 19: Investimentos externos brasileiros na Argentina em milhões de dólares (2004-

2013) 

 

Figura 20: Investimentos externos brasileiros na Argentina em milhões de dólares (2004-

2013) 

 

Figura 21: Investimentos externos brasileiros na Argentina em milhões de dólares (2004-

2013) 

 

Figura 22: Investimentos externos brasileiros na Argentina em milhões de dólares (2004-

2013) 

 

Figura 23: Investimentos externos brasileiros na Argentina em milhões de dólares (2004-

2013) 

 

Figura 24: Investimentos externos brasileiros na Argentina em milhões de dólares (2004-

2013) 

 

Figura 25: Investimentos externos brasileiros na Argentina em milhões de dólares (2004-

2013) 
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normativa não surtiu o efeito esperado e muitas delas acabaram, com a aquisição do capital de 

uma parte pelo da outra, ou pelo rompimento dos contratos, sobretudo, pós-crise de 2001. 

É importante observar que o Mercosul não se constitui como oportunidade somente para 

expansão das escalas de atuação destas firmas; sua criação também significou um maior 

ensejo para otimizar o comércio intrafirma e a especialização interunidades das grandes 

companhias multinacionais, na escala dos países que compõem o bloco, principalmente das 

duas maiores economias, Brasil e Argentina. Isto porque, ao mesmo tempo em que se libera 

com mais facilidade os fluxos comerciais e de investimento, são pensadas algumas 

normativas, tanto no contexto do bloco, mas também no âmbito bilateral, para tentar produzir 

uma maior integração produtiva, tendo como foco as empresas automotivas.  

Nesta perspectiva, Castaño (2015) demostra que nos últimos 25 anos houve diferentes 

momentos de negociação entre Argentina e Brasil, e também na esfera do Mercosul (e ALADI), 

de uma série de normativas de fomento ao comércio intrafirma, nas diferentes etapas que 

constituem o circuito espacial de produção automotivo. São estes acordos: Acuerdo de Alcance 

Parcial de Complementación Económica (ALADI nº 14/90), Acordo sobre Política Automotiva 

Comum Argentina-Brasil (PAM/2000)79,  Acordo sobre a Política Automotiva do Mercosul 

(2000/2006) e mais recentemente o FOCEM-Auto80 (2008).  

Embora o autor esclareça sobre as dificuldades para se estabelecer um livre comércio neste 

circuito, é possível observar, em publicação produzida pela ALADI (2012) sobre a evolução do 

comércio intraindustrial no bloco, dois importantes impactos. Em primeiro lugar, a força que 

Brasil e Argentina possuem como dinamizadores da complementação produtiva no âmbito do 

continente latino-americano, concentrando 60% do comércio intraindustrial entre os países que 

compõem a ALADI; e, em segundo lugar, a força do setor automotivo no âmbito do comércio 

bilateral intraindustrial argentino-brasileiro, onde 60% do intercâmbio se concentra na 

importação-exportação de veículos automotivos de passeio, 18% em caminhões e 17% em 

autopeças. O menor nível de intercâmbio deste último produto corrobora para demostrar, como 

advertido por Castaño (2015), o favorecimento das grandes empresas automotivas internacionais 

e nacionais (no caso dos veículos de grande porte), em detrimento das pequenas e médias 

empresas produtoras de autopeças. O governo de Cristina Kirchner (2008-2013) procurou 

remediar esta situação com diferentes programas nacionais para o desenvolvimento do setor, a 

exemplo do Programa para el Fortalecimiento del Sector Autopartista Argentino (2012). 

                                                 

79 Acuerdo sobre la Política Automotriz Común (PAC).  
80 Projetos de Adensamento e Complementação Automotiva no Âmbito do Mercosul, chamados de FOCEM-Auto/ 

FOCEM-Automotriz. 
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A partir dos anos 2000, o estoque de IED dos países latino-americanos apresenta um 

exponencial crescimento (Quadro 3), fruto de uma “onda de internacionalização” dos países 

do Terceiro Mundo. Apesar disso, a Argentina e o Brasil percorrem diferentes caminhos 

neste contexto. Enquanto a Argentina apresenta um quadro de estagnação dos seus 

investimentos, saindo da segunda posição de maior investidor internacional da região, em 

grande parte pelo impacto causado pela crise de 2001, o Brasil se afirma como o principal 

emissor de IED latino-americano. Segundo dados de 2015 da UCTAD-ONU81, o IED 

enviado deste país ao exterior, ocupava em 1995 a fatia de 5,7% do PIB nacional, em 

contrapartida, em 2014 corresponde a um pouco mais de 13%. Contribui para a análise deste 

quadro, o constatado por Gomes, K. (2011, p. 43),  

Na Argentina, a política de privatização e de abertura aos capitais estrangeiros resultou não 

somente num movimento de desnacionalização das empresas locais como numa violenta 

desindustrialização do parque produtivo nacional [...] [O país] não apenas sofreu a 

desnacionalização de grande parte dos setores industriais como também perdeu capacidade 

de investimento e desapareceu enquanto realizadora de investimentos externos. De forma 

contrária, no Brasil, a abertura da economia levou as principais firmas a adotarem uma 

estratégia defensiva e de sobrevivência no mercado interno, por meio de investimentos na 

estrutura de produção. Nesse período, os movimentos iniciais de internacionalização 

produtiva tiveram como objetivo contornar os riscos advindos da maior concorrência no 

mercado doméstico e dos ajustes macroeconômicos em realização no país naquele período. 

Por conta disso, [...], ao longo dos anos de 1990 e 2000, ao contrário da Argentina, o Brasil 

conseguiu manter e até aprofundar o padrão de internacionalização que havia caracterizado 

a dinâmica das empresas nacionais nos anos anteriores. 

O início do século XXI caracteriza-se, assim, pela forte expansão da internacionalização das 

empresas brasileiras. Os investimentos são realizados tanto por aqueles grandes grupos nacionais 

“tradicionais” (Quadro 4), que já vinham se consolidando tanto no plano interno como no externo, 

com constante apoio do governo para suas ações, como por novos atores, pequenos e médios 

empresários, grandes grupos não familiares, born globals e startups, utilizando diferentes 

estratégias de internacionalização, como os tradicionais IED, ou outras formas mais recentes.  

Contudo é importante observarmos, conforme Veiga e Rios (2014), que apesar do 

crescimento dos investimentos brasileiros nas primeiras décadas deste século ser surpreendente, 

ele não deve ser encarado como estável ou como uma tendência a uma consolidação. Isto porque 

o processo de internacionalização de empresas brasileiras é bastante volátil, com grande 

sensibilidade frente às conjunturas econômicas internacionais e aos fatores domésticos, 

especialmente quanto ao apoio governamental e aos financiamentos internamente realizados.  

 

                                                 

81 Cabe ponderar, também por meio das estatísticas do órgão, que a participação estrangeria na economia brasileira, 

por meio das multinacionais, apresentou importante crescimento. Com base nos dados de estoque de IED, em 1995 

estas empresas participavam de um total de 6,1% do PIB, passando para um pouco mais de 32% em 2014. 
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 Fonte: Soraines, 2015, p. 18.  

 

Para a CNI (2010), o crescimento recente do processo de internacionalização de empresas 

brasileiras se deve à melhoria da posição financeira das empresas brasileiras, à apreciação da 

moeda nacional passado o quadro de crise de 1998 e à adoção de estratégias de acumulação de 

ativos por parte de grandes global players, a Vale e a Petrobrás. Entretanto, diversos autores 

consideram como fundamental para este recente processo de aumento da presença dos capitais 

brasileiros no exterior o fomento do governo federal durante os mandatos de Lula (2003-2010) 

e, na continuidade, de Dilma Rousseff (2010-2014), notadamente as políticas de empréstimos 

e capitalização realizadas no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e a 

ênfase em uma política externa “ativa e altiva”, onde as relações Sul-Sul assumem a 

centralidade de suas ações. Como podemos observar em Silva, D. (2010, p. 1),  

Na última década, foi possível perceber um movimento crescente de empresas 

brasileiras que começaram a se consolidar nos mercados internacionais através de 

amplos projetos de internacionalização. O governo brasileiro, mais especificamente o 

governo do presidente Lula (2002-2010), tem criado e promovido um ambiente 

propício para que empresas nacionais brasileiras venham ter sucesso como grandes 

Quadro 3: Estoque de IED no exterior por países selecionados, em milhões de dólares (2000-2010) 

 

Quadro 16: Estoque de IED no exterior por países selecionados, em milhões de dólares (2000-2010) 

 

Quadro 17: Estoque de IED no exterior por países selecionados, em milhões de dólares (2000-2010) 

 

Quadro 18: Estoque de IED no exterior por países selecionados, em milhões de dólares (2000-2010) 

 

Quadro 19: Estoque de IED no exterior por países selecionados, em milhões de dólares (2000-2010) 

 

Quadro 20: Estoque de IED no exterior por países selecionados, em milhões de dólares (2000-2010) 

 

Quadro 21: Estoque de IED no exterior por países selecionados, em milhões de dólares (2000-2010) 

 

Quadro 22: Estoque de IED no exterior por países selecionados, em milhões de dólares (2000-2010) 
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multinacionais. Este apoio estatal tem sido guiado basicamente por duas linhas 

mestras: a política externa do governo Lula e o papel do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 

 Fonte: Ranking FDC de Multinacionais Brasileiras, p. 5, 2008.  

 

Como mencionamos anteriormente, na esfera da política externa o governo Lula adota 

uma postura mais pró-ativa frente ao contexto internacional, buscando tornar o Brasil um 

“global trader”; para isto, desenvolveu-se uma visão de quais políticas promovidas pelo MRE 

devem fortalecer a economia do país e reforçar seu poder de competição tanto no mercado 

mundial como na economia doméstica. Para tal fim, tornaram-se fundamentais a cooperação 

Sul-Sul e a aproximação dos países sul-americanos (POLEZI, 2014; GUIMARÃES, 2016). 

Esta nova postura se irradia também ao BNDES, que altera substancialmente a forma de 

Quadro 4: Ranking das principais multinacionais de capital brasileiro (2008) 

 

Quadro 23: Ranking das principais multinacionais de capital brasileiro (2008) 

 

Quadro 24: Ranking das principais multinacionais de capital brasileiro (2008) 

 

Quadro 25: Ranking das principais multinacionais de capital brasileiro (2008) 

 

Quadro 26: Ranking das principais multinacionais de capital brasileiro (2008) 

 

Quadro 27: Ranking das principais multinacionais de capital brasileiro (2008) 

 

Quadro 28: Ranking das principais multinacionais de capital brasileiro (2008) 

 

Quadro 29: Ranking das principais multinacionais de capital brasileiro (2008) 
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realização dos fomentos, empréstimos e financiamentos às empresas, procurando favorecer aos 

investimentos de empresas brasileiras no exterior. Segundo Alem e Cavalcanti (2005, p. 69), 

Essas diretrizes tinham por objetivo orientar a criação de uma linha capaz de estimular a 

inserção e o fortalecimento de empresas brasileiras no mercado internacional, pelo apoio 

à implantação de investimentos ou projetos a serem realizados no exterior, promovendo o 

incremento das exportações brasileiras. Em seguida, foi feita uma alteração no Estatuto do 

Banco, em que se passou a permitir o apoio a empreendimentos no exterior, desde que 

estes resultassem no estímulo à exportação de produtos domésticos. 

Para atingir o objetivo de promover a internacionalização de empresas brasileiras, que 

privilegiem principalmente o contexto de integração sul-americana, o BNDES organiza uma 

série de programas especiais de fomento, destacando-se: 

i. BNDES Exim – programa criado para oferecer linhas de crédito para exportação de bens 

e serviços do Brasil que permitam o investimento em obras de infraestrutura (hidroelétricas, 

gasodutos, ferrovias etc.) em outros países da América do Sul, a fim de criar dinamismo 

regional. Neste sentido podemos ressaltar os investimentos realizados na Argentina, 

como as obras de construção e ampliação de um gasoduto realizado pela Odebrecht e 

Confab (com financiamento aproximado de 1,9 bilhões de dólares), a construção do 

aqueduto do Chaco em um investimento de US$ 180 milhões (empresas CNO, Techint, 

OAS e ISOLUX) e a exportação de aeronaves BEM 190 fabricadas pela Embraer, 

adquiridas pelas Aerolíneas Argentinas/Austral (operação de US$ 646 milhões).  

ii. BNDESPar – programa concebido para ir além de empréstimos, caracterizando-se pela 

ação de participação acionária da instituição, visando a capitalização de empreendimentos 

controlados por grupos privados, por meio da compra de ações das empresas. Dentre suas 

atuações de maior destaque está o auxílio a JBS/ Friboi para a aquisição da Swift Argentina, 

com o apoio do BNDES, em uma operação da ordem de US$ 200 milhões. 

Além do fomento à internacionalização das grandes empresas brasileiras, pode ser 

verificada no campo de atuação do Ministério de Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC) importante intervenção estatal para ajudar as operações de firmas 

de pequeno e médio porte no exterior, através da implementação de iniciativas e políticas 

organizadas em torno de diversas agências de incentivo, como a APEX. Nas palavras do próprio 

Ministério no Termo de Referência a Internacionalização (2009, p. 22),  

Na perspectiva do governo, o momento é oportuno para identificar os pontos em que 

é possível avançar e sugerir modificações de curto prazo nas políticas e ações já 

existentes. Temas mais complexos que exigem um amadurecimento maior, como os 

acordos para proteção de investimentos, os acordos para evitar a bitributação e 

alterações mais significativas no marco regulatório também serão contemplados, mas 

numa agenda de longo prazo que permita o adequado tratamento. 
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Dentre as ações de internacionalização de empresas presentes no âmbito da APEX/ Brasil 

(Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), destaca-se o projeto Franchising 

Brasil, realizado em parceria com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Lançado em 2006, 

o projeto tem por objetivo apoiar e incentivar a internacionalização das redes de franquias 

brasileiras. Segundo informação do sítio eletrônico do programa, nestes dez primeiros anos foram 

realizadas visitas e missões em mais de 40 países, gerando a exportação de 106 marcas brasileiras 

ao exterior. Observando o Ranking de Multinacionais Brasileiras, elaborado pela Fundação Dom 

Cabral em 2015 (Figura 5), percebemos que a Argentina é o país preferencial para a abertura não 

só da primeira franquia internacional das empresas que adotam esta estratégia, mas também se 

caracteriza como o principal destino das empresas brasileiras na América Latina, bem como uma 

das áreas preferenciais dos fluxos de IED originados no país (Tabela 1). 

 

Fonte: Ranking FDC, 2015, p. 50 (sem escala).  

 

A fim de caracterizar os investimentos brasileiros presentes na Argentina, Bianco, 

Moldovan e Porta (2008) elaboraram uma classificação dos tipos empresariais ali presentes com 

base nos distintos objetivos estratégicos que cada um destes agentes busca desenvolver no 

Figura 5: Principais destinos das multinacionais brasileiras (2015) 

 

Figura 26: Principais destinos das multinacionais brasileiras (2015) 

 

Figura 27: Principais destinos das multinacionais brasileiras (2015) 

 

Figura 28: Principais destinos das multinacionais brasileiras (2015) 

 

Figura 29: Principais destinos das multinacionais brasileiras (2015) 

 

Figura 30: Principais destinos das multinacionais brasileiras (2015) 

 

Figura 31: Principais destinos das multinacionais brasileiras (2015) 

 

Figura 32: Principais destinos das multinacionais brasileiras (2015) 
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território do país vizinho: 1-) empresas globais, que consideram a Argentina apenas como um 

ponto de sua topologia mundial; 2-)  empresas que podem ser denominadas regionais, que visam 

exclusivamente se estabelecer nos mercados vizinhos latino-americanos; 3-) empresas que 

procuram complementação produtiva no país vizinho, atuando pela lógica do mercado 

ampliado, privilegiando, portanto, os países do Mercosul. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil82.  
 

Quanto às atividades econômicas destas firmas, os principais investimentos brasileiros na 

Argentina se realizam justamente no circuito espacial da produção automotiva (Figura 6), 

correspondendo, assim, aos mais intensos fluxos de comércio intrafirma e conjuntamente aos 

maiores fluxos de investimento externo direto (aproximadamente 30% do total); fato que 

                                                 

82 Optamos por separar os centros financeiros Offshore, conhecidos popularmente como Paraísos Fiscais, por 

entendermos que estes dados não revelam o país de origem das holdings ali presentes. 

Tabela 1: Brasil. Principais destinos dos fluxos de IED, em milhões de dólares (2007-2014) 

 

Tabela 1: Brasil. Principais destinos dos fluxos de IED, em milhões de dólares (2007-2014) 

 

Tabela 2: Brasil. Principais destinos dos fluxos de IED, em milhões de dólares (2007-2014) 

 

Tabela 3: Brasil. Principais destinos dos fluxos de IED, em milhões de dólares (2007-2014) 

 

Tabela 4: Brasil. Principais destinos dos fluxos de IED, em milhões de dólares (2007-2014) 

 

Tabela 5: Brasil. Principais destinos dos fluxos de IED, em milhões de dólares (2007-2014) 

 

Tabela 6: Brasil. Principais destinos dos fluxos de IED, em milhões de dólares (2007-2014) 

 

Tabela 7: Brasil. Principais destinos dos fluxos de IED, em milhões de dólares (2007-2014) 
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reforça a importância desta indústria para a integração produtiva Brasil-Argentina. Há também 

relevante participação da indústria de alimentos, do setor financeiro, da indústria química e 

metalurgia e de transporte. Cabe observarmos que estão mensurados somente os fluxos 

correspondentes aos investimentos realizados pela adoção de estratégias de IED, a saber, fusões 

e aquisições, joint venture e investimentos greenfield (abertura de filiais e subsidiárias).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Milani, C. et. al., 2014, p. 88.  

 

Para Actis (2012), um dos motivos para o forte ingresso de capitais brasileiros na 

Argentina refere-se às assimetrias entre Brasil e Argentina, que são as grandes fomentadoras 

de sua intensa penetração no mercado argentino e os convertem em um de seus principais 

investidores externos, junto aos Estados Unidos e a Espanha, investidores tradicionais da 

economia argentina (Figura 7). As empresas brasileiras recorrem, sobretudo, às estratégias de 

fusões e aquisições, aproveitando-se dos quadros de falência ou endividamento empresarial 

argentino, que foram se sustentando ao longo dos anos iniciais deste século, sob influência 

do contexto de quebra do país na crise de 2001.  

Enquanto o Brasil corresponde a um total de 7,4% do percentual de IED ingressado na 

Argentina, no período de 2010 a 2013, equivalente a um total de U$$ 24,785 milhões de dólares; 

a Argentina, por sua vez, possui um percentual de apenas 0,4% do total de IED ingressado no 

Figura 6: Principais setores de investimentos brasileiros na 

Argentina via estratégias de IED (2011) 

 

Figura 33: Principais setores de investimentos brasileiros na 

Argentina via estratégias de IED (2011) 

 

Figura 34: Principais setores de investimentos brasileiros na 

Argentina via estratégias de IED (2011) 

 

Figura 35: Principais setores de investimentos brasileiros na 

Argentina via estratégias de IED (2011) 

 

Figura 36: Principais setores de investimentos brasileiros na 

Argentina via estratégias de IED (2011) 

 

Figura 37: Principais setores de investimentos brasileiros na 

Argentina via estratégias de IED (2011) 

 

Figura 38: Principais setores de investimentos brasileiros na 

Argentina via estratégias de IED (2011) 

 

Figura 39: Principais setores de investimentos brasileiros na 

Argentina via estratégias de IED (2011) 
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Brasil no mesmo período, realizando investimentos correspondentes a um total de US$ 7,697 

milhões de dólares, ocupando a 26ª posição. Estão na dianteira do ingresso de investimentos no 

Brasil a Holanda (Países Baixos), os Estados Unidos e a Espanha (Figura 8), que representam 

conjuntamente 65% do total aplicado. Chama a atenção a ocupação de praticamente as mesmas 

posições destes países no IED invertido na Argentina (54% do total).  

 

   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaboração própria com base em dados disponibilizados pelo Banco Central da República Argentina. 

 

Cabe, portanto, realizarmos algumas considerações sobre o caminho tomado pelas 

empresas argentinas a partir do contexto da crise de 2001 com estagnação dos investimentos 

diretos argentinos rumo ao exterior. O primeiro ponto importante a observar, no qual o 

Brasil ganha importante destaque, é a ampliação do contexto de desnacionalização dos 

principais circuitos espaciais da produção que se organizam no território argentino.  Isto 

ocorre porque, com a queda do padrão de paridade entre peso e dólar, as empresas 

argentinas, que já vinham apresentado dificuldades desde meados dos anos de 1990 – fatores 

como a falta de recursos humanos capacitado, a baixa incorporação de P&D, a falta de 

fomento e incentivos por parte do governo nacional e provincial e uma especialização 

Figura 7: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados na Argentina 

(2010-2015) 

 

Figura 40: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados na Argentina 

(2010-2015) 

 

Figura 41: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados na Argentina 

(2010-2015) 

 

Figura 42: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados na Argentina 

(2010-2015) 

 

Figura 43: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados na Argentina 

(2010-2015) 

 

Figura 44: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados na Argentina 

(2010-2015) 

 

Figura 45: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados na Argentina 

(2010-2015) 

 

Figura 46: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados na Argentina 

(2010-2015) 
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produtiva em setores de baixo valor agregado, com pouca competitividade frente ao 

contexto global –, sofrem amplo processo de endividamento, que acarretaram venda de 

ativos, venda completa das empresas, enceramento de atividades no exterior (KOSACOFF; 

RAMOS, 2010; SANTOS E SPOSITO, 2012; SORAINES, 2015).  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil.  

 

Kosacoff e Ramos (2010) chegam a afirmar que a Argentina vive um processo de 

desindustrialização, com retorno às atividades agropecuárias e agroexportadoras, a partir 

das ações de grandes empresas deste setor, sobretudo os grupos El Tejar e Los Grobo, 

ambos voltados à produção de soja e trigo, tanto no país como no exterior. Soraires (2015, 

p. 56) neste sentido argumenta, 

[...] a maioria dos investimentos no exterior foi dirigida principalmente aos setores de 

metais básicos, alimentos, produtos farmacêuticos e produção agropecuária, tendo 

como principais motivações para a internacionalização a procura por novos mercados, 

ou bens, e a preservação dos mercados já existentes. Alguns buscaram ganhar 

eficiência através de economias de escala e/ou diversificação de riscos. Por outro lado, 

outro grupo de empresas fundamentou seus investimentos em vantagens competitivas 

da empresa, tais como os custos favoráveis, o grau de qualificação de recursos 

humanos ou a conformação de estandartes de qualidade internacional. No que se 

refere à distribuição geográfica dos investimentos, se mantém a tendência histórica, 

Figura 8: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados no Brasil 

(2010-2015) 

 

Figura 47: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados no Brasil 

(2010-2015) 

 

Figura 48: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados no Brasil 

(2010-2015) 

 

Figura 49: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados no Brasil 

(2010-2015) 

 

Figura 50: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados no Brasil 

(2010-2015) 

 

Figura 51: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados no Brasil 

(2010-2015) 

 

Figura 52: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados no Brasil 

(2010-2015) 

 

Figura 53: Origem dos capitais dos Investimentos Externos Diretos (IED) ingressados no Brasil 

(2010-2015) 
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já que mais de 60% destes foram radicados em países da América do Sul, 

principalmente Brasil e Uruguai (tradução nossa).83  

Neste segmento, podemos, com base em Kosacoff e Ramos (2010), observar a 

seguinte categorização do padrão de internacionalização das empresas argentinas: 1-) 

Empresas com foco global – casos do grupo Techint na área de tubulações e da reestatizada 

YPF, e em uma segunda ordem da IMPSA; 2-) Empresas com foco na América Latina – 

projetos energéticos da IMPSA, Arcor – atualmente a maior produtora de guloseimas do 

continente –, da Techint – na área de chapas planas – e dos grupos farmacêuticos Bagó e 

Rommers; 3-) Empresas com foco exclusivo no Mercosul – representadas pelas empresas 

Bemberg, FV-Ferrum, Pérez Companc, Cooperativa Sancor e  SOCMA.  

No Primer Ranking de las 19 Empresas Multinacionales Argentinas (Quadro 5), 

elaborado em 2008 pela então Fumdación ProsperAr, nota-se a existência de poucas empresas 

argentinas com consolidada atuação internacional, destacando-se se as ligadas ao circuito 

espacial produtivo de alimentos, do setor agropecuário e, diferentemente do contexto do Brasil, 

grupos econômicos, como Havanna, Grupo Plastar, Grupo Assa e Bio Sidus.  

Dois importantes fatores diferenciam do processo de internacionalização das empresas 

argentinas em relação as brasileiras.  O primeiro refere-se à participação de empresas ligadas 

ao setor de serviços, com forte uso do sistema de franquias, como a Havanna. Como já 

analisado, os serviços ganham destaque na Argentina, todavia, seu aprofundamento ocorre no 

pós-crise pelo traslado das atividades produtivas a este setor. O segundo está relacionado a 

presença cada vez maior de empresas ligadas à tecnologia da informação e ao comércio 

eletrônico, isto é, startups e e-commerce, sendo centrais para este processo de 

internacionalização. Sobre isso, é importante observar o postulado por Soraires (2015, p. 28),  

Este último setor, o de tecnologia da informação, conta com uma participação 

crescente dentro do universo de empresas argentinas que realizam investimentos no 

exterior. Companhias como Mercado Livre, Despegar [Decolar.com], ou a mais 

mencionada Globant, formam parte de uma nova geração de empresas multinacionais 

originadas na Argentina, que se converteram em referencias regionais nos negócios 

mundiais ligados à tecnologia [...] (tradução nossa).84 

                                                 

83 “[…] la mayoría de las inversiones en el exterior fueron dirigidas principalmente hacia los sectores de metales 

básicos, alimentos, productos farmacéuticos y producción agropecuaria. En cuanto a las motivaciones para la 

internacionalización, el principal factor fue la búsqueda de nuevos mercados, o bien, la preservación de los 

mercados existentes. Algunos buscaron ganar eficiencia a través de economías de escala y/o diversificando 

riesgos. En tanto, otro grupo de empresas fundamentó el proceso inversor en las ventajas competitivas de la 

empresa, tales como costos favorables, el grado de calificación de los recursos humanos, o la conformidad con 

los estándares de calidad internacionales. En lo que refiere a la distribución geográfica de las inversiones, se 

mantiene la tendencia histórica, ya que más del 60% de las mismas fueron radicadas en países de América del 

Sur, principalmente en Brasil y Uruguay” (SORAIRES, 2015, p. 56). 
84 “Este último sector, el de las tecnologías de la información, cuentan con una creciente participación dentro del 

universo de empresas argentinas con inversiones externas. Compañías como Mercado Libre, Despegar, o la ya 
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     Fonte: Primer Ranking de las 19 Empresas Multinacionais Argentinas, 2008. 

 

Para Ochoa (2010), a adoção de estratégias de internacionalização por parte das pequenas 

e médias empresas é um reflexo do quadro de volatilidade econômica que se estabelece na 

Argentina. De acordo com o autor, embora a crise de 2001 tenha sido superada, foi criada no 

empresariado argentino uma percepção, muitas vezes infundada, de que a qualquer momento 

conjunturas desfavoráveis poderiam novamente colocar em risco suas atividades. Neste sentido 

a internacionalização se estabelece como um dos caminhos possíveis para garantir, mais do que 

lucratividade e competitividade, as condições de sobrevivência em caso de dificuldades do 

mercado interno, através de alianças estratégicas com empresas de outros países e de novas 

oportunidades para instalações de escritórios e lojas.  

Ochoa (2010) ainda considera que este fluxo de empresas argentinas neste início de século 

decorre unicamente da vontade dos empresários locais, isto porque não houve por parte do 

Estado Nacional a conformação de políticas de fomento à internacionalização de empresas. Mas 

                                                 

nombrada Globant forman parte de una nueva generación de empresas multinacionales originadas en Argentina, que 

se han convertido en referentes regionales en los negocios del mundo de la tecnología […]” (SORAIRES, 2015, p. 28). 

Quadro 5: Ranking das principais multinacionais de capital argentino (2008) 

 

Quadro 30: Ranking das principais multinacionais de capital argentino 

 

Quadro 31: Ranking das principais multinacionais de capital argentino 

 

Quadro 32: Ranking das principais multinacionais de capital argentino 

 

Quadro 33: Ranking das principais multinacionais de capital argentino 

 

Quadro 34: Ranking das principais multinacionais de capital argentino 

 

Quadro 35: Ranking das principais multinacionais de capital argentino 

 

Quadro 36: Ranking das principais multinacionais de capital argentino 
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o autor enfatiza a importância para estas firmas das políticas efetivadas pelas gestões de Néstor 

e Cristina Kirchner para a reestruturação e a consolidação da produção interna da Argentina.  

Neste mesmo segmento Soraires (2015, p. 38) argumenta,  

Na Argentina, durante a primeira década do século XXI, viveu exitosa implementação de 

uma política para reverter a situação da indústria. Mas não houve medidas diretamente 

dirigidas à promoção de IED das empresas argentinas. De acordo com o argumentado por 

Kosacoff (2015) “houve um retrocesso nos últimos anos. O governo apostou pura e 

exclusivamente em uma política de fomento ao consumo, que é muito importante [...]. 

Mas quando se chega a uma situação de plena utilização dos recursos produtivos, o simples 

fomento ao consumo não leva a um processo de investimentos. [...] Tem faltado uma 

política de fortalecimento da oferta, cujos instrumentos são simples e muito utilizados em 

diversos países do mundo para favorecer os investimentos, a inovação, a capitalização de 

recursos humanos, para a geração de infraestrutura, de condições de financiamento que 

permitam uma adequada relação do processo de poupança e investimentos”. A Argentina, 

neste sentido, careceu de políticas especificas de incentivo aos investimentos no exterior, 

assim como se destaca a ausência de um banco nacional dedicado ao financiamento deste 

tipo de atividades (tradução nossa).85 

No entanto, de acordo com Crivelli (2016)86, em 2010, penúltimo ano da primeira gestão 

de Cristina Kirchner (2008-2011), ocorreu uma reestruturação da forma como se pensava a 

política para a internacionalização de empresas no âmbito do governo nacional. A instituição 

Fundación ProsperAr – realizadora do ranking de empresas –, que funcionava desde 2003 

como uma agência de investimentos autárquica, descentralizada e com uma lógica privada de 

gerenciamento, foi incorporada ao Ministério de Relaciones Exteriores y Culto para compor 

a recém-criada Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial. Segundo 

o entrevistado, a ação tomada pelo governo argentino, sob forte influência do “modelo 

brasileiro”, buscou desenvolver no seio da política externa uma lógica econômica de incentivo 

à internacionalização e ao comércio exterior das empresas argentinas, especialmente as 

pequenas e médias, procurando descentralizar as operações da Cidade de Buenos Aires e da 

Grande Buenos Aires com o propósito de levar a “Cancillería al interior del país”. 

                                                 

85 “[…] en la Argentina, durante la primera década del siglo XXI, se implementaron exitosamente políticas que 

tendían a revertir la situación de la industria. Pero no hubo medidas directamente dirigidas a la promoción de 

emisión de IED de las empresas argentinas. De acuerdo a lo planteado por Kosacoff (2015) ‘ha habido un 

retroceso en los últimos años. El gobierno ha apostado pura y exclusivamente a una política de fomento del 

consumo, lo cual es muy importante. (…) Pero cuando se llega a una situación de plena utilización de los recursos 

productivos, el simple fomento del consumo no arrastra al proceso de inversiones. (…) Ha faltado una política de 

fortalecimiento de la oferta, cuyos instrumentos son muy sencillos y utilizados en muchos países del mundo 

favorecer la inversión, favorecer la innovación, favorecer la capacitación de los recursos humanos, generar 

condiciones de infraestructura, generar esquemas de financiamiento que permitan una adecuada relación del 

proceso de ahorro e inversión’. La Argentina, en ese sentido, careció de políticas específicas de incentivo de las 

inversiones en el exterior, así como destaca la ausencia de un banco nacional dedicado al financiamiento de este 

tipo de actividades” (SORAIRES, 2015, p. 38). 
86 Diretor da Dirección de Proyectos de Inversión e Internacionalización Productiva (DPIP) ligada ao Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto da República Argentina (gestão Cristina Fernández de Kirchner, 2012-2015) em 

entrevista realizada em novembro de 2016 na cidade de Buenos Aires-Argentina. 
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Dentre os projetos levados a cabo pela chancelaria argentina naquele momento, destaca-se a 

criação, no interior da Dirección de Proyectos de Inversión e Internacionalización Productiva 

(DPIP), do Banco de Proyectos de Inversiones Productiva (BAPIP) (Figura 9), com o objetivo de 

auxiliar os empresários a desenvolver planos simples de investimentos no exterior, para depois 

serem apresentados nos postos estabelecidos em cada embaixada argentina, efetivando seu ingresso 

nos programas de financiamento específicos de cada país. Além deste projeto, a DPIP também 

buscou desenvolver parcerias no exterior para as empresas argentinas, participando como 

mediadora em feiras, reuniões de negócios e realizando intercâmbio com agências internacionais 

ligadas aos governos dos terceiros países. Em relação aos principais destinos para os investimentos, 

Crivelli (2016) aponta a importância da América Latina como local preferencial para o 

desenvolvimento dos projetos, sobretudo pela importância da “similaridade”, tendo pelo Brasil 

grande interesse por parte dos pequenos e médios produtores, que almejavam maiores 

oportunidades de exportação, e pelos microempreendedores de startups. 

Ao observarmos o índice de regionalidade das empresas argentinas, ainda no âmbito 

do ranking elaborado em 2008 (Quadro 6), podemos aferir os principais destinos das 

dezenove empresas multinacionais argentinas levantadas no estudo. Constata-se a 

preferência por uma internacionalização que prioriza os países do continente sul-americano, 

sendo o destino predominante de dezesseis empresas, excetuando-se os Grupos Techint, 

Plastar e Bio Sidus que atuam sobretudo nos Estados Unidos da América. 

O Brasil constitui-se importante destino para as empresas argentinas. Conforme 

verifica-se no Primer Ranking de las 19 Empresas Multinacionales Argentinas, dezesseis 

destas firmas estão localizadas em território brasileiro; destacando-se as que operam nos 

circuitos espaciais da produção agropecuária, especialmente ligados à soja, e em as 

atividades industriais e em serviços (Figura 10). Contudo, as estatísticas que consideram os 

índices de IED, como é o caso dos Rankings, dados da UCTDAD e do Banco Central, não 

contemplam as principais estratégias de internacionalização das empresas argentinas, 

realizadas pelas empresas empreendedoras em tecnologia e franquias. 
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      Fonte: Apresentação Banco de Proyectos de Inversiones Productiva (BAPIP), 201587 

Fonte: Primer Ranking de las 19 Empresas Multinacionales Argentinas, 2008 

                                                 

87 Material cedido por Agustín Crivelli (ver rodapé 34). 

 

Figura 9: Projetos de investimentos argentinos realizados via BAPIP (2015) 

 

Figura 54: Localização da origem dos projetos de investimentos argentinos realizados via BAPIP e 

setores contemplados (2015) 

 

Figura 55: Localização da origem dos projetos de investimentos argentinos realizados via BAPIP e 

setores contemplados (2015) 

 

Figura 56: Localização da origem dos projetos de investimentos argentinos realizados via BAPIP e 

setores contemplados (2015) 

 

Figura 57: Localização da origem dos projetos de investimentos argentinos realizados via BAPIP e 

setores contemplados (2015) 

 

Figura 58: Localização da origem dos projetos de investimentos argentinos realizados via BAPIP e 

setores contemplados (2015) 

 

Figura 59: Localização da origem dos projetos de investimentos argentinos realizados via BAPIP e 

setores contemplados (2015) 

 

Figura 60: Localização da origem dos projetos de investimentos argentinos realizados via BAPIP e 

setores contemplados (2015) Quadro 6: Índice de regionalizadas das multinacionais de capital argentino (2008) 

 

Quadro 37: Índice de regionalizadas das multinacionais de capital argentino (2008) 

 

Quadro 38: Índice de regionalizadas das multinacionais de capital argentino (2008) 

 

Quadro 39: Índice de regionalizadas das multinacionais de capital argentino (2008) 
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Para Actis (2012), um ponto importante para explicar o Brasil como um dos principais 

destinos das empresas argentinas, nas primeiras décadas do século XXI, é o fato do governo 

argentino percebê-lo como importante sócio para o estabelecimento do país no plano 

internacional, não em relação à questão econômica, mas também política e social. Fortalece-se, 

assim, a integração regional sul-americana em pautas nacionais-desenvolvimentistas também 

voltadas à justiça social e à soberania dos povos. Com relação especificamente ao que se refere 

às empresas, o autor demostra que, durante o período em que coexistiram o governo de Lula 

com o de Néstor Kirchner e o primeiro mandato de Cristina Kirchner, houve uma forte ênfase 

na reativação dos projetos de integração produtiva. Este movimento acontece inicialmente 

graças à inserção de capitais brasileiros nas empresas argentinas e em projetos de 

investimento de grande porte, como o organizado, por exemplo, pela Mineradora brasileira 

Vale, no Rio Colorado na Província de Mendoza. 

 

  Fonte: Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central do Brasil, 2010.  

 

Actis (2012) destaca também a recuperação em nível bilateral, e a partir de ambos os 

países no Mercosul, de mecanismos para incentivar a integração produtiva por meio de 

formação de cadeias de valor, com fomento a alianças estratégicas, acordos de cooperação e 

integração de inovações tecnológicas, de gestão e de produção. Neste sentido, o autor apresenta 

alguns eventos que revelam o movimento acima descrito (2012, p.21), 

Uma série de ações corroboram para tal fato. Em primeiro lugar, a presença de Lula 

acompanhado de uma comitiva de 264 empresários, em um encontro denominado 

“Argentina-Brasil: uma aliança produtiva chave”, realizada em agosto de 2008 em 

Figura 10: Principais setores de IED argentinos realizados no Brasil (2010) 

 

Figura 61: Principais setores de IED argentinos realizados no Brasil (2010) 

 

Figura 62: Principais setores de IED argentinos realizados no Brasil (2010) 

 

Figura 63: Principais setores de IED argentinos realizados no Brasil (2010) 
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Buenos Aires, que contou com a presença da mandataria argentina, de seus principais 

funcionários e dos empresários locais, dias depois do curto-circuito da Rodada de 

Doha. Nesta ocasião [da reunião em Buenos Aires], a principal temática tratada foi a 

possibilidade de alicerçar a integração produtiva, que também foi, embora em menor 

medida, acompanhada pelo governo de Buenos Aires, que valorizou e acompanhou 

os processos de investimentos de capitais argentinos no Brasil. A presidenta argentina 

Cristina Fernández de Kirchner viajou a Recife para acompanhar o empresário 

Pescarmona, presidente da IMPSA, para a inauguração de uma planta de energia 

eólica com peças produzidas em Mendoza [Ar], financiada pelo BNDES. Nesta 

ocasião a presidenta voltou a mencionara integração produtiva dando ênfase nas 

potencialidades que oferece o mercado brasileiro para os investimentos das empresas 

argentinas. Em seguida, em março de 2009, Cristina Fernández participou junto com 

seu chanceler [Jorge Taiana] e os empresários da UIA [Unión Industrial Argentina] 

em outro seminário de negócios binacionais realizado na cidade de São Paulo. Na 

ocasião, Taiana expressou ante 600 empresários brasileiros que “a intenção de seu 

país era mostrar a potencialidade e a riqueza argentina” (tradução nossa).88 

Em 2010, os efeitos da crise econômica mundial de 2008 que se propaga em ambos os 

países, embora com forças distintas, faz com que essa integração produtiva que se desenhava, 

inclusive com o anúncio da retomada por muitas empresas de joint ventures binacionais, 

começa lentamente a ruir. Este cenário ocorreuem parte pelo fato do governo argentino não 

renovar as licenças automáticas às exportações brasileiras, causando um mal-estar no comércio 

bilateral que prontamente contaminou o contexto dos investimentos empresariais. 

Nesta conjuntura fica estagnada a tentativa de produção de um Mecanismo Bilateral 

de Integração Produtiva (ACTIS, 2012), graças ao surgimento de diversos episódios de 

divergência, a saber:  

i- Mudança de normativas por parte dos governos provinciais e federal da Argentina em 

relação às questões ambientas, afetando especialmente a Vale;  

ii- A redefinição da política argentina voltada aos hidrocarbonetos, resultando em disputas da 

Petrobrás com o governo da província de Neuquén, na Patagônia; 

                                                 

88 “Una serie de hechos corroboran lo dicho. En primer lugar, la presencia de Lula acompañando a una comitiva 

de 264 empresarios, en un encuentro denominado ‘Argentina- Brasil: Una alianza productiva clave’, desarrollado 

en agosto de 2008 en Buenos Aires y que contó con la presencia de la mandataria argentina, de sus principales 

funcionarios y de empresarios locales, días después del cortocircuito por la Ronda Doha. En la misma, la 

principal temática tratada fue la posibilidad de afianzar la integración productiva también y en menor medida, 

desde Buenos Aires se valoró y acompañó el proceso de inversiones de capitales argentinos a Brasil. La 

Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner viajó a Recife para acompañar al empresario Pescarmona, 

presidente del conglomerado IMPSA, para la inauguración de una planta de energía eólica, financiada por el 

BNDES, que ensambla piezas elaboradas en Mendoza. En la misma la Presidenta volvió a loar la integración 

productiva haciendo hincapié en las potencialidades que ofrece el mercado brasileño para inversiones de 

empresas argentinas. Seguidamente, en marzo de 2009, Cristina Fernández participó junto con su Canciller y 

empresarios de la UIA en otro seminario de negocios binacional realizado en la ciudad de San Pablo. Taiana 

expresó ante más de 600 empresarios brasileños ‘que la intención de su país era mostrar la potencialidad y la 

riqueza argentina’” (ACTIS, 2012, p. 21). 
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iii- O endurecimento das políticas brasileiras de licitações a favor do empresariado 

brasileiro, sobretudo as relativas ás oportunidades de construção das obras de 

infraestrutura da Copa do Mundo realizada no país em 2014, excluindo qualquer 

possibilidade de participação das construtoras argentinas; 

iv- A aplicação por parte do governo argentino, a partir de 2012, de um conjunto de medidas 

para fomentar a produção interna no país, por meio da exigência de declaração 

juramentada de importações, de mudanças na normativa para o setor bancário e da 

expropriação da empresa petrolífera YPF, alterando as dinâmicas produtivas deste 

circuito no território argentino. 

Estes fatos amalgamados produzem um resultado de queda de investimentos externos de 

um país para o outro (Figuras 11 e 12). Por parte dos empresários brasileiros, vários 

desinvestimentos foram anunciados, alguns concretizados ao longo destes últimos três anos e 

outros não; os principais deles foram a suspensão total das operações da Vale na Argentina e as 

negociações para venda de todos os ativos da Petrobrás Argentina, iniciadas em janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaboração própria com base em dados do Banco Central da República Argentina 

 

Por parte da Argentina, não são produzidas estatísticas pelo governo federal sobre a 

saída de IED argentino e seus destinos principais. Por essa razão, utilizamos como 

estimativa os dados oferecidos pelo Banco Central brasileiro sobre a entrada de capitais 

Figura 11: Ingresso de IED de origem argentina no Brasil (2010-2013) 

 

Figura 64: Ingresso de IED de origem argentina no Brasil 

 

Figura 65: Ingresso de IED de origem argentina no Brasil 

 

Figura 66: Ingresso de IED de origem argentina no Brasil 
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estrangeiros no país. Em razão da mudança da metodologia de contabilização feita pelo 

Banco Central, não foi possível construir uma série histórica com dados de IED, tanto de 

saídas do Brasil para a Argentina como de entrada no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil.  

 

A partir do quadro apresentado, cabe portanto aprofundar na identificação das 

empresas argentinas presentes no Brasil e no sentido contrário, brasileiras presentes no 

território argentino, com o intuito de apontar as estratégias utilizadas pelo empresariado 

para internacionalização de suas produções ou negócios a nível bilateral e mundial. De igual 

maneira, apontar os usos do território decorrentes  em ambas formações socioespaciais, 

reforçando a tese de que Brasil e Argentina constituem-se como importantes países para as 

topologias internacionais empreendidas por suas empresas, seja como ponto inicial para 

“teste” de investimentos internacionais, ou como principal mercado para expansão e 

manutenção da suas escalas de atuação.   

 

 

 

 

Figura 12: Ingresso de IED de origem brasileira na Argentina (2010-2013) 

 

Figura 67:Ingresso de IED de origem brasileira na Argentina (2010-2013) 

 

Figura 68:Ingresso de IED de origem brasileira na Argentina (2010-2013) 

 

Figura 69:Ingresso de IED de origem brasileira na Argentina (2010-2013) 
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PARTE II: AS EMPRESAS NA DINÂMICA TERRITORIAL 

ARGENTINO-BRASILEIRA À LUZ DAS ESTRATÉGIAS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO (2010-2015) 
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Na primeira parte pudemos identificar as empresas nacionais como um dos agentes centrais 

para compreendermos a dinâmica territorial argentino-brasileira. Detectamos, que a atuação destas 

empresas nacionais além das fronteiras se realiza historicamente junto ao processo de 

internacionalização dos territórios nacionais e que seus movimentos estão intimamente ligados com 

a atuação dos seus Estados de origem. Assim sendo, a organização de bases técnicas para integração 

territorial, interna e regional (continental) e a organização de bases normativas, sejam econômicas 

ou políticas, produzem novas possibilidades de uso do território para as firmas. Conforme corrobora 

Arroyo (2001, p. 48), 

[...] a história dos Estados modernos está associada à expansão do capitalismo e, 

portanto, a um tipo particular de mercado. As empresas privadas, agentes centrais 

desse mercado, desenham, conforme sua força e poder, diferentes tipos de estratégias 

para melhor aproveitar sua relação com o Estado e o território. Esses Estados têm sido, 

desde sua origem e em diferentes graus, funcionais para o processo de acumulação 

privada do capital, favorecendo certos grupos em detrimento de outros 

Consideramos a internacionalização de empresas como um processo complexo, que 

envolve a um só tempo fatores macroeconômicos, microeconômicos e locacionais (SPOSITO 

e SANTOS, 2012). A partir do aprofundamento da internacionalização do território e da 

seletividade espacial- possíveis graças a maior fluidez de capitais-, os fatores citados tornam-

se participes uma nova regulação, onde coexistem três níveis: a-) a microeconomia das 

empresas; b-) a macroeconomia das nações; c-) a economia mundial (ARROYO, 1997). Nesta 

perspectiva, para compreender os atuais usos do território realizados pelas firmas argentinas 

e brasileiras no âmbito bilateral é necessário realizarmos uma análise mais detida da lógica 

territorial de atuação da empresa.  

Para Cavusgil, Knignt e Risenberg (2010), a organização de um mercado global estimula 

e facilita a busca das empresas -multinacionais ou de outros portes-, por atividades de negócios 

internacionais e por expansão além das fronteiras. Não obstante, conforme nos alerta Arroyo 

(1997) a globalização configura a internacionalização mais como uma imposição do que uma 

possibilidade de expansão as empresas, isto porque se desenvolve no âmbito do processo 

produtivo uma série de complexidades que as obrigam a adotar estratégias a escala 

internacional. Conforme contribui a autora (1997, p. 52),  

[...] antes a estratégia internacional de uma empresa era uma coleção de estratégias 

nacionais, sendo o espaço nacional a base privilegiada de acumulação e, portanto, aquilo 

que principalmente influía na determinação da competitividade. Hoje, pelo contrário, 

essas empresas estão organizadas e coordenadas tendo como referência o mundo todo, 

isto é, os pontos ou áreas em que compra ou vende. A competitividade além de incluir 

os atributos inerentes aos lugares e às empresas, depende das diferenças nas legislações 

nacionais, as medidas de apoio governamental referentes a produção, investimentos, 

subsídios à pesquisa e ao desenvolvimento, etc. Enfim, vantagens competitivas medidas 

em escala planetária, puxadas pelo processo de globalização.  
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Revelam-se os modos de regulação do período técnico-científico-informacional, 

realizados pelas normas técnicas, pelas normas políticas- que consistem nas relações de conflito 

e cooperação entre mercado e Estado para o comando dos sistemas de engenharia89- e pelas 

normas organizativas90. Segundo Silveira (1997, p.37),  

Em face de objetos endurecidos e eficazes, as formas de contratação e as condições 

organizacionais do trabalho mudam para aproveitar ao máximo as virtualidades técnicas. 

Fala-se então de flexibilidade para nomear um conjunto de novas formas de organização 

que buscam criar um âmbito de fluidez nas relações entre as firmas, destas com os 

consumidores e com a força de trabalho, sempre mediadas pelos objetos técnicos [...]. Mas 

esta flexibilidade de ação, contida virtualmente nas normas, que é uma forma de fluidez, 

acaba impondo ações aos agentes não hegemônicos. Daí consideramos uma rigidez com 

a cara oculta de flexibilidade. 

Para Santos (2008 [1994]) as formas organizativas são dados essenciais para explicar a 

rentabilidade e o poder das firmas; poder que não se constitui somente como econômico -dado 

exclusivamente pela maior ou menor capacidade de combinar os fatores de produção 

disponíveis, do ponto de vista técnico-, mas também como político, realizado na força em que 

este agente tem nos dias atuais de modificar as regras do jogo econômico em função de suas 

atividades e interesses. Conforme observa o autor (2008 [1994], p. 59), 

Referimo-nos, entre outros dados, à sua maior capacidade de utilização de fatores 

produtivos que estão fora do âmbito da própria firma, à força de criar, a seu serviço, 

esses fatores externos, decisivos quanto ao montante dos lucros e à rapidez com que 

regressam, isto é, a velocidade da acumulação, verdadeiro barômetro das 

possibilidades de competição e ampliação do próprio mercado.  

São empregados pelas empresas novos métodos organizacionais e contratuais, 

apresentados por Silveira (1997) como normas empresariais, como por exemplo a 

reorganização da produção em modelos como o just in time e o kanban, possíveis de realizarem-

se graças aos avanços técnicos empregados na produção, nos transportes e nas comunicações, 

configurando uma organização horizontal da firma em substituição as formas rígidas verticais.  

Para Sposito e Santos (2012) as mudanças tecnológicas, produtivas e organizacionais 

serviram de catalizadores para a intensificação do processo de internacionalização da produção; 

neste sentido, baseados em Milton Santos, os autores observam que a dissociação e a automação 

das diferentes etapas do processo produtivo (produção propriamente dita, circulação, distribuição 

e consumo) ampliaram a necessidade de uma maior complementação entre os lugares, entre os 

circuitos produtivos e entre os fluxos, que variam de acordo a força das firmas, com o produto, 

com as formas produtivas, com a configuração territorial pré-existente e com a política.   

                                                 

89 A exemplo da flexibilidade normativa adotada pelo Brasil e Argentina a partir dos anos de 1990.   
90 As normas organizativas são as responsáveis pela regulação das formas de utilização dos novos objetos técnicos 

no processo do trabalho (SILVEIRA, 1997).  
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Deste modo, a internacionalização dos circuitos espaciais produtivos (ARROYO, 

2001), é uma das expressões da ampliação da internacionalização do território. Conforme 

alvitrado por Moraes (1985, p. 24),  

existem articulações entre produção local e consumo mundial, entre produção e 

consumo local, financiados por investimentos externos, entre produção e consumo 

mundiais, etc. Existem circuitos extremante dispersos, e outros altamente 

concentrados espacialmente. 

A dissociação das atividades produtivas se estabelece como um dos novos paradigmas 

para as empresas na globalização. Segundo Chesnais (1996) são impostas novas combinações 

entre os investimentos internacionais, o comércio e a cooperação internacional interempresas 

coligadas, para assegurar a expansão e a racionalização das ações empresariais no exterior; 

sendo, portanto, substituídas as estratégias internacionais do passado como as exportações e as 

estratégias multidomésticas- assentadas na produção e venda ao exterior-, por novas estratégias 

que combinam uma série de atividades transfronteiriças, como exportações e suprimentos 

externos, investimentos estrangeiros e alianças estratégicas . Nas palavras do autor (p. 27) “as 

empresas que adotam estas estratégias podem tirar proveito de um alto grau de coordenação, da 

diversificação de operações e de sua implantação local”.  

Arroyo (1997, p.123) aponta a distinção de dois tipos de investimento, que fundamentam 

diferentes estratégias de internacionalização das empresas, 

a-) a internacionalização sem investimento direto, que corresponde à fase de exportação 

sem implantação estável ou permanente no exterior, acordos de licença, franquias e 

contratos de gestão; b-) a internacionalização com investimento direto que significa 

implantação física no exterior com a criação de subsidiárias comerciais, subsidiárias de 

produção mistas, joint ventures. [...] cada uma destas estratégias [...] pode (ou não) 

implicar parceiras, alianças, acordos nas mais variadas formas [...] (grifo nosso). 

Inspirados em Chesnais e baseados na prerrogativa de que cada forma de organização 

internacional abrange um determinado período histórico com seus contextos políticos e 

econômicos, Sposito e Santos (2012) assinalam três formas de investimento: 1.  Investimentos 

em portfólio- comuns no início do século XX- que buscavam rápido retorno pela aquisição de 

títulos públicos e privados; 2. Investimento estrangeiro direto (IED) - praticado intensamente 

a partir dos anos 1950- que visa o controle acionário durável, sob formas de aquisições, fusões, 

joint ventures ou investimentos novos; 3. Novas formas de investimento (NFI) - comuns a 

partir da década de 1970- que permitem às empresas controlar suas contrapartes em outros 

países, por meio de acordos de licença, assistência técnica, da terceirização e de franchising. 

Já Cavusgil, Knight e Risenberger (2010) apresentam três diferentes formas de analisar as  

estratégias internacionais: formas contratuais, que consistem na busca pela empresa de um 
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parceiro estratégico, por meio de contrato explícito, sobretudo franchising e licenciamentos; 

investimentos colaborativos, conformada pelas alianças estratégicas, que podem ser 

organizadas sem ou com participação acionária (joint venture) ou por projetos, como consórcios; 

tradicionais participações acionárias, caracterizada por fusões e aquisições e IED greenfield. 

As estratégias de atuação no exterior realizadas pelas empresas revelam-se como um 

caminho possível para compreender as dinâmicas atuais dos investimentos das firmas argentinas 

e brasileiras e da importância que a dinâmica territorial bilateral assume para estes agentes. Deste 

modo, buscamos elaborar um quadro geral91 das empresas argentinas e brasileiras que se 

localizam em ambos países, para depois identificamos as estratégias por elas utilizadas.  

Para o ano de 2015 observamos um total de 63 empresas argentinas com operações no 

território brasileiro e de 86 empresas brasileiras na Argentina (tabela 2), lembrando que nos detemos 

especificamente nas empresas que realizam investimentos produtivos, excluindo-se as empresas 

que operam apenas com a exportação de produtos ao território vizinho.  

Sistematizamos as estratégias de internacionalização das empresas argentinas e 

brasileiras em dois grupos principais, a saber:  

1. Investimentos Externos Diretos (IED) - caracterizados pelas fusões e 

aquisições, pela abertura de filiais, subsidiárias e investimentos tipo greenfield 

e pelas joint venture;  

2. Novas Formas de Investimento - caracterizadas pela concessão de licenças de 

produtos, pela utilização das franquias (franchising) como modalidade de 

internacionalização e pelas empresas startups e de e-commerce.  

Podemos observar para o conjunto total de empresas argentinas com atuação no Brasil 

a utilização de estratégias de internacionalização ligadas ao grupo de IED por 35 empresas, 

correspondendo a 56% das firmas analisadas; enquanto para o Brasil as 64 empresas que 

ingressaram na Argentina por estratégias agregadas a este conjunto correspondem a 74% do 

total (Figura 13). Com relação às estratégias de internacionalização ligadas as NFI 

observamos seu uso por 26 empresas brasileiras, equivalentes a 26% do total e por 27 

empresas argentinas, correspondentes a 44% do total de empresas. 

                                                 

91  Os dados apresentados e citados a partir da tabela 2 (excetuando os referenciados por outras fontes) foram coletados a partir das 

informações obtidas para composição do banco de dados próprio para esta pesquisa de mestrado; explicitamos a metodologia 

utilizada e as fontes principais nos procedimentos metodológicos apresentados na introdução e no Apêndice metodológico A.   
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Tabela 2: Total de empresas argentinas e brasileiras por estratégia de internacionalização (2015) 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

  Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 
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Franquias e Licenças 18 7 

 

Startups e E-commerce 10 14 

Total de Empresas 63 86 

Figura 13: Percentual de empresas argentinas e brasileiras por grupo principal de estratégias de 

internacionalização (2015) 

 

Figura 70: Percentual de empresas argentinas e brasileiras por grupo principal de estratégias de 

internacionalização (2015) 

 

Figura 71: Percentual de empresas argentinas e brasileiras por grupo principal de estratégias de 

internacionalização (2015) 

 

Figura 72: Percentual de empresas argentinas e brasileiras por grupo principal de estratégias de 

internacionalização (2015) 
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Neste sentido, demostram-se que as empresas argentinas e brasileiras ingressam nos 

territórios de um ou do outro país a partir da aplicação de uma gama de estratégias de 

internacionalização (Figura 14). Sobressai para ambos os países a abertura de filiais subsidiárias 

e investimentos do tipo greenfield, que equivalem para a Argentina e para o Brasil, um total de 

38% e 46% especificamente; já o ingresso via fusão e aquisição se realiza por 26% das empresas 

brasileiras frente a 16% do total das empresas argentinas; com relação às joint venture observa-

se o uso desta estratégia por 5% das empresas tanto argentinas como pelas brasileiras.  

A adoção de franquias e licenças pelas empresas argentinas é de grande destaque, equivalendo 

a 28% das empresas ingressantes no Brasil, para este último estas estratégias são empregadas por 

apenas 8% do total analisado. Por último, a adoção da estratégia de internacionalização via startups e 

dos e-commerce é realizada por 16% das empresas de ambos os países.  

 

    Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 

Para estudar os usos do território do Brasil e da Argentina pelas empresas originárias de 

um país rumo ao outro, apresentamos nos capítulos que se seguem uma análise detalhada das 

estratégias de ingresso no território vizinho por elas empregadas; no terceiro capítulo 

examinamos o conjunto de empresas com ingresso via IED, já no quarto capítulo, analisamos 

as empresas que se internacionalizam via NFI. Contudo, antes de prosseguirmos é necessário 

Figura 14: Porcentagem de empresas argentinas e brasileiras segundo estratégias de internacionalização 

(2015) 

 

Figura 73:Porcetagem de empresas argentinas e brasileiras segundo estratégias de internacionalização (2015) 

 

Figura 74:Porcetagem de empresas argentinas e brasileiras segundo estratégias de internacionalização (2015) 

 

Figura 75:Porcetagem de empresas argentinas e brasileiras segundo estratégias de internacionalização (2015) 
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traçarmos um panorama geral de como atualmente tem se configurado a presença das empresas 

argentinas no Brasil e das empresas brasileiras na Argentina; para tal fim partimos de uma 

análise agregada dos dados primários coletados e sistematizados para esta pesquisa.  

Uma primeira pergunta possível de respondermos é em quais circuitos espaciais da produção 

estas companhias atuam; neste sentido, buscamos classificar e observar as atividades produtivas 

principais para o conjunto total das empresas analisadas. As empresas argentinas presentes 

atualmente no Brasil pertencem em sua maioria ao setor de comércios e serviços, correspondendo 

a um total de 66%, seguidas das indústrias, com 26%, da agricultura com 6% e da Construção Civil 

que corresponde a apenas 3% das empresas (Figura 15). Os investimentos brasileiros no país 

vizinho também apresentam importante participação do setor de comércio e serviços que 

representam 55% do total das empresas; porém, diferentemente da Argentina, há um peso maior da 

atividade industrial sendo internacionalizada, correspondendo a 39% das firmas encontradas, 

seguidos de construção civil com 5% e da agricultura com apenas 1%.  

 

   Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 

A realização de investimentos no exterior tanto pelas empresas argentinas como pelas 

brasileiras tem acompanhado o movimento da internacionalização de empresas na 

Figura 15: Empresas brasileiras e argentinas segundo grande setor IBGE (2015) 

 

Figura 76:Empresas brasileiras e argentinas segundo grande setor IBGE (2015) 

 

Figura 77:Empresas brasileiras e argentinas segundo grande setor IBGE (2015) 

 

Figura 78:Empresas brasileiras e argentinas segundo grande setor IBGE (2015) 
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globalização, já que neste período tem se observado expressivo aumento da participação de 

multinacionais ligadas às atividades de serviços.  Para Dicken (2010) o crescimento deste 

setor reforça a dissociação do comércio intrafirma e intraempresarial, ou seja, das trocas 

realizadas no âmbito das próprias empresas e entre empresas, que as levam a adquirir uma 

outra forma de organização com ampliação de suas escalas de atuação a nível mundial. Como 

expõe o próprio autor (2010, p. 37), 

A natureza do processo de coordenação dentro da rede de produção de uma ETN 

depende, em parte, do local onde a empresa define o limite entre as funções que ela 

internaliza (isto é, executa internamente) e as que ela externaliza (ou seja, terceiriza 

para outras empresas). Teoricamente, em um extremo, a rede de produção total da 

ETN pode ser internalizada dentro da empresa como um sistema integrado 

verticalmente cruzando as fronteiras nacionais [...] transações internalizadas [...]. No 

extremo oposto, cada função pode ser executada por empresas distintas [...] em uma 

série de transações externalizadas (grifo do autor).  

É desta internalização praticada pelas empresas que os serviços ganham forte impulso na 

evolução recente dos investimentos externos, fator que para Ominami (1987) torna ainda mais 

diferenciada a atual divisão internacional do trabalho. O crescimento da internacionalização do setor 

terciário se dá pelo aumento das atividades em finanças (bancos, seguros, leasing), mas também em 

serviços de alimentação, bens de produção, marketing, gestão, bem como pelos processos de 

privatização das empresas públicas (ARROYO, 2010). A forte presença do comércio e dos serviços 

das empresas argentinas no Brasil também revela aspectos macroeconômicos desta formação 

socioespacial, que viveu sobretudo nos anos de 1990, um desmonte significativo de seu parque 

industrial, bem como uma grande “desnacionalização” de sua economia.  

Ao agregarmos os dados em grandes setores escapam detalhes que poderiam ajudar a 

compreender os circuitos espaciais produtivos que vem participando da dinâmica bilateral 

argentino-brasileira e os usos dos territórios nacionais realizados por estes agentes ao outro lado da 

fronteira; isto porque os agregados em unidades maiores de atividade não permitem observar as 

características que definem a qual circuito produtivo pertencem estas atividades econômicas. Por 

estas limitações metodológicas, buscamos desagregar a escala de análise utilizando a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), organizada pelo IBGE (Figura 16).   

Deste modo, observamos que tanto para o Brasil como para a Argentina há grande peso na 

internacionalização das empresas ligadas a informação e comunicação, o que demostra que este 

processo de ida ao exterior atualmente se realiza em grande consonância com o processo de 

globalização, já que a informação e comunicação ganham destaque como parte da configuração 

do meio-técnico-científico-informacional. Cabe questionar quais são as estratégias de 
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internacionalização utilizadas por estas empresas, buscando revelar nelas a importância do avanço 

da ciência e da informação, ponto ao qual responderemos nas próximas unidades.  

  

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

Na Argentina ganha importância à internacionalização dos serviços ligados aos setores 

de educação, artes, cultura e esportes e principalmente as atividades ligadas ao alojamento e 

alimentação e ao transporte, armazenamento e correio.  Já para as empresas brasileiras, há 

grande destaque para as atividades ligadas às finanças com presença significativa dos bancos 

Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, atuando na Argentina segundo variadas estratégias de 

internacionalização. Ainda sobre estas últimas, também sobressai a realização de atividades 

ligadas à administração de empresas, as indústrias de transformação e especialmente, a 

construção civil- empresas que reforçam, conforme já observamos, os impactos da atividade 

governamental no fornecimento de programas de financiamento e fomento a 

internacionalização das empresas brasileiras, especialmente no período de 2003 a 2015.  

Cabe sublinhar a manutenção do posto do Brasil ou da Argentina como alvo inicial de 

internacionalização das empresas de ambos os países (figura 17). Ou seja, mesmo passados 

vinte e cinco anos da Assinatura do Tratado de Assunção e da formação do Mercosul,  

constatamos para 40% das empresas argentinas o Brasil como destino prioritário para a 

Figura 16: Empresas brasileiras e argentinas classificadas com base na Seção CNAE 2.0 (2015) 

 

Figura 79:Empresas brasileiras e argentinas classificadas com base na Seção CNAE 2.0 (2015) 

 

Figura 80:Empresas brasileiras e argentinas classificadas com base na Seção CNAE 2.0 (2015) 

 

Figura 81:Empresas brasileiras e argentinas classificadas com base na Seção CNAE 2.0 (2015) 
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primeira internacionalização; também é possível notarmos que aproximadamente 11% das 

empresas analisadas realizam investimentos no Brasil em simultaneidade a outros países 

latino-americanos. Outra informação importante constatada é que 33% das firmas argentinas 

analisadas tem como ponto inicial de suas incursões no exterior outros países vizinhos que 

não são o Brasil. Importante notar ao agregarmos os dois dados (empresas com primeira 

internacionalização no Brasil e empresas que primeiro se estabelecem em outros países da 

América Latina, que não seja no Brasil), que 73% das empresas argentinas tem na América 

Latina seus principais pontos de ação internacional; apenas 15% das empresas buscam 

estabelecer como ponto inicial no exterior outros continentes.  

   Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 

Para o ano de 2015, mais da metade das empresas argentinas (52%) estão localizadas apenas 

no âmbito da América Latina, o qual se inclui o Brasil; importante destacarmos que nenhuma 

empresa investigada se localiza fora do âmbito regional, isto porque no espectro de análise apenas 

incluímos as empresas que atuam no Brasil (Figura 18). Deste modo, 46% das firmas argentinas 

analisadas também estão presentes via internacionalização em outros continentes e apenas 2% 

delas realizam apenas exportações no âmbito extrarregional. Do conjunto de empresas observado 

Figura 17: Empresas argentinas e brasileiras destino da primeira internacionalização (2015) 

 

Figura 82:Empresas argentinas e brasileiras destino da primeira internacionalização (2015) 

 

Figura 83:Empresas argentinas e brasileiras destino da primeira internacionalização (2015) 

 

Figura 84:Empresas argentinas e brasileiras destino da primeira internacionalização (2015) 
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apenas três delas atuam exclusivamente no Brasil (incluindo-se neste caso as exportações a outros 

lugares), referentes a empresas com internacionalização recente.   

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

Para as empresas brasileiras à Argentina tem importância ainda maior como ponto 

inicial para realização de investimentos no exterior, correspondendo a 65% das empresas 

analisadas; maior impacto observamos se agregarmos a esta porcentagem os 7% dos 

investimentos realizados simultaneamente na Argentina e em outro país da região, que 

compreendem um total de 72%. Revela-se deste modo que a relação bilateral é historicamente 

um dos pilares para a internacionalização das empresas brasileiras.  

Já a realização de investimentos em outros países da América Latina é pouco expressiva, 

sobretudo se comparada com as empresas argentinas, correspondendo a apenas 13% dos 

primeiros investimentos realizados por empresas brasileiras no exterior; os demais 15% das 

firmas realizaram este movimento de internacionalização em âmbitos extrarregionais.  

Atualmente os investimentos de empresas brasileiras no exterior se realizam em grande 

medida com a inclusão de operações extrarregionais (Figura 18); ou seja, 53% do conjunto 

pesquisado têm realizado investimentos para além do limite latino-americano; dado que reforça 

o anteriormente exposto referente ao aumento significativo da presença de empresas brasileiras 

Figura 18: Empresas argentinas e brasileiras localização dos atuais investimentos realizados no exterior (2015) 
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a nível mundial, sobretudo no início deste século. Já 39% das empresas analisadas tem o âmbito 

continental como único destino de investimentos externos, enquanto somente 8% das 

companhias com investimentos nos países vizinhos tem realizado exportações a outros 

continentes. Apenas três empresas brasileiras realizam operações exclusivamente na Argentina.  

 Notamos, por conseguinte, que tanto para as empresas argentinas como para as 

brasileiras, a região demostra-se como importante destino para os investimentos no exterior, 

com grande destaque ao eixo argentino-brasileiro, sobretudo como ponto inicial da 

internacionalização destas companhias. Reforça-se neste sentido o proposto por Peter Dicken 

(2010), que constata para o período da globalização, um avigoro das redes de produção com 

enfoque regional, devido ao fato das firmas, em especial as de grande porte, notarem na 

proximidade geográfica as melhores opções para suplementar sua competitividade e, 

consequentemente, ampliar seus lucros. Argumento também anunciado por Arroyo (2001), ao 

demostrar que o reforço da porosidade territorial, advindo dos acordos regionais e de suas 

relações de comércio intrafirma, contribui para o aumento dos fluxos de investimento 

empresariais entre os países signatários.  

Deste modo podemos observar que embora historicamente haja um movimento 

bilateral de empresas, é a partir da cooperação argentino-brasileira que de fato o externo se 

internaliza para estes agentes; e que atualmente o território do país vizinho ainda se 

estabelece como possibilidade para as firmas internacionalizarem-se.  
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CAPÍTULO 3: CONTINUANDO UMA TRAJETÓRIA: A PRESENÇA DOS 

INVESTIMENTOS EXTERNOS DIRETOS (IED) 

O Investimento Externo Direto (IED) – em algumas traduções Investimento Direto 

Estrangeiro- é a forma de internacionalização mais utilizada de ingresso no exterior, 

amplamente utilizada pelas empresas com ampla consolidação em seus territórios nacionais de 

origem. Segundo Chesnais (1996), embora seja apontada uma forte ocorrência de IED após a 

década de 1950, este investimento vem cumprindo um importante papel na determinação das 

especializações comercias desde o surgimento dos primeiros movimentos de 

internacionalização. Nesta conjuntura também se inserem as empresas brasileiras, e sobretudo 

argentinas, ainda no século XIX.  

Devido as suas características históricas e a complexas, os IED vem sendo analisados por 

uma multiplicidade de interpretações, definições e subdivisões, no qual agregam-se 

constantemente, atualizações e novas proposições.  Em Peter Dicken (2010, p. 56-57) podemos 

encontrar a seguinte definição deste tipo de investimento,  

Investimento direto é aquele feito por uma empresa em outra, com o objetivo de obter 

um grau de controle sobre as operações dessa empresa. Investimento direto “externo” 

é simplesmente um investimento direto através das fronteiras nacionais, ou seja, 

quando uma empresa de um país compra um investimento de controle em uma 

empresa de outro país, ou quando uma empresa estabelece uma filial ou subsidiária 

em outro país. É diferente do investimento “em carteira”, situação em que as empresas 

compram ações/participações em outras empresas unicamente por motivos 

financeiros [...]. O IDE é apenas uma medida -ainda que muito importante- de 

atividades de ETN. Não engloba os métodos cada vez mais diversificados pelos quais 

as empresas organizam suas redes de produção[...]. 

Cavusgil, Knight e Risenberger (2010) expressam que o IED é a estratégia de entrada 

mais avançada e complexa que existe, abarcando um alto nível de controle da empresa de suas 

operações no exterior, envolvendo desde atividades de produção a atividades de serviços 

internas às empresas, como as divisões de marketing. Nesta perspectiva, Andreff (2000) 

assegura que se trata de um investimento de longa duração, visando estabelecer relações 

econômicas complexas com o exterior.   

O investimento estrangeiro direto se revela em seis dimensões principais: 

comprometimento maior de recursos; necessidade do estabelecimento de operações no local 

de destino; alcance de eficiência em escala global; envolvimento em riscos e incertezas 

substanciais; necessidade de conhecimento das variáveis culturais e sociais do país de destino 

e uma dimensão mais recente, a necessidade de tornar-se socialmente responsável 

(CAVUSGIL, KNIGHT E RISENBERGER, 2010). 
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Embora tradicionalmente empregado pelo setor industrial, atualmente o IED tem sido 

adotado como modalidade de internacionalização pelo setor de serviços, graças a já citada 

externalização do setor e a sua diversificação (ANDREFF, 2000; DICKEN, 2010). Para 

Chesnais (1996) há dois motivos centrais para os usos de IED no setor terciário: a-) a 

necessidade de proximidade e contato direto com os clientes para comercialização dos serviços, 

facilitada pela entrada por investimentos diretos; b-) o processo de desregularão e privatização 

das empresas estatais de serviços, como por exemplo, as empresas de telecomunicações, ou os 

serviços de transporte urbano, realizados tanto no Brasil como na Argentina na década de 1990.  

Outra importante faceta do IED, ligada também aos serviços, é o amplo uso desta no setor 

financeiro, como consequência direta do papel que assume o dinheiro na liberalização e 

desregulamentação características do período técnico-científico (CHESNAIS, 1996). Estes 

investimentos são praticados por bancos seja por meio das aquisições, ou pela abertura de filiais, 

mas, principalmente pela emergência dos serviços de seguros e das casas de títulos e ações.  

Por englobar três diferentes características de inserção, com diferenças no conteúdo da 

participação acionária, pode-se dizer que o IED possui três dimensões de natureza da 

propriedade; são elas (CAVUSGIL, KNIGHT E RISENBERGER 2010):  

a) Investimento integral- aquisição, onde o investidor detém 100% dos ativos, 

assumindo por completo o controle e a gestão das operações da empresa; 

b) Investimento com participação acionária joint venture- caracterizada por uma 

partilha de ativos, podendo ser de igual fatia ou de presença majoritária ou 

minoritária, gestando uma nova empresa; 

c) Investimento vertical ou horizontal- o primeiro sendo caracterizado por uma 

empresa que possui múltiplas etapas de um circuito de produção, para produzir, 

vender ou distribuir, e a segunda caracterizada por um acordo onde uma 

determinada empresa possui uma única função dentro das etapas de um circuito 

produtivo. Processo que pode ser composto tanto por aquisição / fusão de uma 

única divisão ou por realização de investimentos completamente inéditos.  

Neste capítulo analisaremos as empresas argentinas e brasileiras que utilizam para 

ingresso no território de um ou de outro as estratégias de internacionalização via IED 

divididas em três grupos principais: fusão e aquisição; filiais, subsidiárias e investimentos 

greenfield e finalmente, joint venture.  
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 FUSÕES E AQUISIÇÕES: CARACTERÍSTICA GERAIS 

De acordo com Dicken (2010) as fusões a as aquisições (F&A) são o método mais comum 

de entrada em novos mercados, tanto para produtos como para a busca de novos âmbitos 

geográficos. Nas palavras do próprio autor (p.136),  

Este método oferece a atração de uma empresa já em funcionamento em comparação 

ao método mais difícil e possivelmente mais arriscado de começar do zero em um 

ambiente desconhecido. A atividade de F&A internacional tende a ocorrer em ondas: 

houve uma grande onda de atividades no final dos anos 1990, seguida por uma forte 

queda entre 2000 e 2003. A partir de então subiu de novo: em 2004, a fusão e a 

aquisição internacional aumentou em 28%.  

Por esta característica que facilita o ingresso a terceiros mercados, e, portanto, mais 

simples de manejo, as F&A são geralmente a primeira estratégia de internacionalização adotas 

uma empresa, excluindo-se as estratégias de exportações e importações.  

A aquisição é a compra de uma empresa já existente por meio da obtenção de 100% dos 

seus ativos; é, portanto, a estratégia mais segura para ingresso em mercados desconhecidos, ou 

mesmo, de eliminação de concorrentes, pela compra de 100% de suas atividades. Já a fusão não 

se constitui por um controle completo de uma empresa, mas de um complexo arranjo entre duas 

empresas, que juntas formam uma empresa ainda maior, o que em alguns casos pode levar à 

formação de monopólio. Podemos apontar como exemplo conhecido de fusão entre empresas 

na América do Sul, a união das companhias aéreas Tam, brasileira, e Lan, chilena, que juntas, 

tornaram-se a Latam Airlines Group, após a conclusão da fusão em 2012.  

Ainda conforme Cavusgil, Knight e Risenberger (2010), esta operação é realizada por 

empresas similares em tamanho e em tecnologia e assim como nas associações joint venture, 

podem incluir cada uma destas corporações em um maior processo de aprendizagem e partilha 

de recursos entre parceiros, em um aumento das economias de escala, em uma redução de custos 

pela eliminação das atividades duplicadas e a ampliação da gama de serviços ou produtos 

oferecidos para venda, o que caracteriza maior poder de ação nos mercados. Diferentemente 

dos processos de fusão em um mesmo mercado nacional, as fusões internacionais podem 

enfrentar maiores desafios que o método de aquisição, isto porque as barreiras culturais, 

normativas e métodos operacionais, podem se diferenciar significativamente.  

 O ingresso de empresas brasileiras na Argentina via fusões e aquisições 

Como observamos anteriormente, o avanço das empresas brasileiras no exterior aumenta de 

maneira significativa a partir do final dos anos de 1980, contudo, é somente no contexto de ampla 
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desregulação financeira dos anos de 1990 que estes agentes começam a adotar como forma de 

internacionalizar-se as fusões, e sobretudo, as aquisições de pequenas e médias empresas em 

distintas partes do mundo. Em levantamento realizado por Sposito e Santos (2012), observamos na 

década de 1990 a realização de vinte e três operações de compras de empresas no exterior, por parte 

do empresariado brasileiro, sobretudo, por aqueles grupos privados consolidados, como Odebrecht, 

Brahma (hoje AmBev), Duratex, Sadia (hoje Brasil Foods), Cutrale, Santista, Gerdau, etc. e 

também da então empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce e da Petrobrás. 

Debruçando nossa análise sobre os primeiros anos do presente século, podemos observar 

a manutenção do ritmo de aquisições no exterior por parte das empresas brasileiras (Figura 19), 

porém, estabelecidas em dois diferentes e novos pilares; o primeiro refere-se a inclusão naquele 

grupo tradicional de grandes empresas de origem familiar de novos grupos nacionais que 

rapidamente se expandem e tornam-se detentores de grandes capitais internacionais, alguns 

exemplos são as empresas JBS/Friboi, a Weg, a Lupatech e a Artecola. O segundo, ocorre 

graças ao papel que assume o governo brasileiro, em especial nas gestões de Luíz Inácio Lula 

da Silva (2003-2010), na organização de programas voltados para o financiamento, concessão 

de créditos e incentivos à internacionalização das empresas nacionais, em que se destacam os 

já observados programas desenvolvidos pelo BNDES.  

 

 

Fonte: GOMES, K. 2008, p.44. 

 

Figura 19: Panorama das fusões e aquisições no Brasil (2003-2009) 
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Embora as operações de aquisição de empresas brasileiras venham crescendo 

exponencialmente, elas não superaram as operações de venda de empresas de capital 

nacional a capitais estrangeiros operantes no país, ainda que em termo de valores, a partir 

de dados da UNCTAD, as operações de compra tenham custado mais que as operações de 

vendas de ativos (Tabela 3); conforme a instituição, no período 2012-2014 há um 

predomínio das vendas frente às compras. 

 

Tabela 3: Operações de fusões e aquisições brasileiras- 

em milhões de dólares (2005-2015) 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da UNCTAD-ONU 

  

Podemos verificar, para vinte e uma firmas (Quadro 7), a importância da Argentina 

como principal destino do primeiro investimento no exterior por empresas que realizam fusão 

ou aquisição (Figura 20).  O início das operações destas empresas na Argentina se realizou 

entre os anos de 1992 a 2014, em concordância com ritmo das fusões e, sobretudo, aquisições, 

realizadas pelo conjunto das firmas brasileiras. Deste modo, constatamos, no universo 

analisado, que 38% das empresas ingressaram no país vizinho na década de 1990, enquanto 

que 62% delas introduziram-se a partir dos anos 2000.  

Podemos inferir algumas considerações a partir do que já expusemos no capítulo dois, a 

primeira refere-se a importância que a conformação do Mercosul demostra como um 

fomentador da internalização do externo por parte destas empresas na década de 1990 

(ARROYO, 1997), por isto a Argentina constitui-se em lócus preferencial para o primeiro 

investimento externo realizado por empresas brasileiras. A segunda observação possível para 

compreender o aumento das fusões e aquisições brasileiras na Argentina nas primeiras décadas 

do século XXI, se realiza a partir do default de 2001, momento no qual o empresariado 

Ano Vendas Compras 

2005-2007 4 799 10 637 

2012 17 316 7 401 

2013 9 996 2 956 

2014 14 204 -2 449 

2015 1 643 - 2 212 
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brasileiro ao invés de acompanhar a tendência de desinvestir ou desconfiar do quadro crítico 

em que se inseria a economia argentina, tomou-a como momento oportuno para avançar no 

exterior com a compra de empresas. A este aumento podemos também agregar as já citadas 

políticas de incentivo à internacionalização das empresas realizadas pelo governo brasileiro no 

período de 2003 a 2015, a partir dos financiamentos disponibilizados às empresas para 

realização de grandes aquisições no exterior.  

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

As fusões e aquisições tornaram-se duas vias diferentes de acesso das empresas brasileiras 

ao mercado argentino, isto porque as fusões constituintes do universo analisado não se 

realizaram entre empresas argentinas e brasileiras, mas entre empresas brasileiras e empresas 

de terceiros países que já operavam na Argentina, como é o caso da já citada operação da 

empresa Tam com a chilena Lan. Sem considerar este caso, as outras vinte empresas analisadas 

realizaram operações de aquisições completas das empresas argentinas, isto é, de 100% de seus 

ativos, adquirindo toda a organização administrativa da empresa e todos os pontos de sua 

topologia estabelecidos no território argentino e no exterior, como escritórios, fábricas, filiais, 

subsidiárias internacionais, centros de distribuição, áreas de produção, etc. 

 
 

Figura 20: Local de início das operações internacionais das empresas brasileiras via fusões e aquisições 

(2015) 
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Quadro 7: Empresas brasileiras na Argentina por ingresso via fusões ou aquisições (2015) 
 

 

Empresa 

Ano de 

Ingresso na 

Argentina 

Setor Ramo Principal 
Demais 

investimentos 

Algar (TECH) 2014 
Comércio/ 

Serviços 

Atividades dos serviços de 

tecnologia da informação 
Sim 

Contax 2010 
Comércio/ 

Serviços 
Telecomunicações Não 

TAM (LATAM) 2012 
Comércio/ 

Serviços 
Transporte Aéreo Sim 

Camargo Correa 2007 
Construção 

Civil 
Obras de Infraestrutura Sim 

JBS/Friboi 2005 Indústria 
Abate e fabricação de produtos de 

carne 
Sim 

AMBEV 2002 Indústria Fabricação de Bebidas Sim 

Vulcabrás/Azaleia 2003 Indústria Fabricação de Calçados Sim 

Marcopolo 1998 Indústria Fabricação de caminhões e ônibus Não 

Klabin 1997 Indústria 
Fabricação de celulose, papel e 

produtos de Papel 
Sim 

Suzano 2000 Indústria 
Fabricação de celulose, papel e 

produtos de Papel 
Não 

InterCement (Camargo 

Côrrea) 
2005 Indústria Fabricação de Cimento Sim 

Votorantim 2007 Indústria 
Fabricação de Cimento e 

Siderurgia 
Sim 

Lupatech S.A. 1992 Indústria 

Fabricação de máquinas e 

equipamentos para a prospecção e 

extração de petróleo 

Não 

Weg 1994 Indústria 
Fabricação de peças e assessórios 

para veículos automotores 
Não 

Sabó 1992 Indústria 
Fabricação de peças e assessórios 

para veículos automotores 
Sim 

Brasil Foods 2011 Indústria 
Fabricação de produtos 

alimentícios 
Não 

Duas Rodas 1996 Indústria 
Fabricação de produtos 

alimentícios 
Sim 
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Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

Destacam-se para estes casos de aquisições a compra de grandes empresas argentinas, 

com destaque inclusive no mercado internacional, como é o caso da compra das Alpargatas 

SP, filial fundada pela Alpargatas Argentina no Brasil no começo do século XX, das 

operações completas da “empresa mãe”, passando neste sentido a controlar todas as ações e 

as operações na Argentina. A empresa hoje Alpargatas S.A, que pertencia desde os anos 2000 

à empreiteira brasileira Camargo Correa, é adquirida em 2015 pelo grupo J&F dona do 

frigorífico JBS, em uma operação de R$ 2,66 bilhões. 

Outro caso destacável refere-se à empresa AMBEV, nascida nos anos 2000 a partir da 

operação de fusão entre a cervejaria carioca Brahma e a ex-concorrente paulista Antarctica, 

tornando-se a companhia líder na produção de cervejas com atuação no mercado brasileiro; 

nesta operação associativa, a companhia à época passou a contar com quarenta e oito 

unidades produtivas no Brasil, quatro unidades no exterior, localizadas na Argentina, na 

Venezuela e Uruguai, e conta atualmente com um patrimônio líquido superior a 41,4 bilhões 

de reais, em uma estrutura de mais de 30 mil acionistas.  

Ainda sobre a Ambev cabe considerar que sua inserção na Argentina se realizou 

inicialmente pelo investimento fabril que pertencia à companhia Brahma, localizada na 

cidade de Luján. Soma-se a está companhia a compra das operações brasileiras da empresa 

Buenos Aires Embotelladora (BAESA) ainda em meados dos anos 1990; esta empresa era 

responsável pela distribuição e produção, por meio de licença, das marcas da companhia 

americana Pepsico em todo o continente sul-americano.  

Apesar deste contexto, é somente em 2002 que se pode observar um ingresso 

importante da empresa de bebidas no mercado argentino, primeiramente a partir de uma 

aliança estratégica para produção, distribuição e licença de marcas, com a companhia 

argentina Quinsa, responsável pela consolidada Cervecería y Maltería Quilmes. Essa 

aliança culmina após problemas financeiros da cervejaria argentina, na aquisição total dos 

capitais por parte da AmBev em 2007, levando a empresa a alcançar o patamar de maior 

Eurofarma 2009 Indústria 
Fabricação de produtos 

farmacêuticos 
Não 

Gerdau 1998 Indústria 
Fabricação de produtos minerais 

não-metálicos 
Sim 

Santista (Camargo 

Côrrea) 
1995 Indústria Fabricação de produtos têxteis Não 

Alpargatas (Grupo J&F) 2007 Indústria Fabricação de Calçados Sim 
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produtora de cerveja do continente sul-americano, já que a Quilmes tinha uma sólida 

infraestrutura de atuação no exterior. Hoje a AmBev pertence majoritariamente à belga 

InBev embora toda a estrutura administrativa e operacional da empresa ainda pertença aos 

acionistas brasileiros (BIANCO, MOLDOVAN E PORTA, 2008).  

Cabe realizarmos algumas considerações sobre os circuitos espaciais produtivos nos quais se 

inserem as empresas brasileiras a partir das operações de fusão e aquisição na Argentina (Quadro 7). 

Esclarecemos que, metodologicamente, a distinção das atividades segue o detalhamento dos ramos 

produtivos classificados conforme a classe e subclasse da CNAE 2.0.  

A indústria se revela como setor principal para realização de aquisições, isto porque 

oferece às empresas brasileiras, oportunidades para expansão além-fronteiras. Neste 

sentido, observamos nesta fatia de 77% das firmas que realizam fusão ou aquisição, uma 

diversidade de circuitos espaciais envolvidos, nos quais as empresas brasileiras têm se 

destacado como grandes produtores mundiais, caso da indústria de alimentos, bebidas, 

calçados, têxtil, atividades de abates, etc., - empresas como as já citadas Alpargatas e 

Ambev, mas também Brasil Foods, JBS, Vulcabrás, etc. 

 Também estão no território argentino as grandes papeleiras brasileiras Klabin e Suzano 

e os grupos produtores de cimento, InterCement (do grupo Camargo Correa) e Votorantim; 

cabe destacar que boa parte destas empresas possui diversificação das estratégias de atuação na 

Argentina. Também podemos verificar que 18% das empresas analisadas estão inseridas nas 

atividades ligadas ao comércio ou serviços e 5% à construção civil.  

Observamos para o caso brasileiro que a estratégia de internacionalização via fusão e 

aquisição se realiza especialmente pelo grande empresariado nacional, com um mercado 

consumidor consolidado nacionalmente e que buscou na Argentina novos espaços para 

acumulação. Contudo, atualmente, a  maioria destas empresas, isto é, 64% do universo analisado, 

além de operarem no país vizinho também realizaram investimentos produtivos complexos  em 

diferentes continentes; os outros 27% analisado atuam apenas a nível intrarregional, com a 

Argentina e um ou mais mercados da América Latina,  sendo que  9% delas também realizam 

para além âmbito regional, exportações para terceiros países (Figura 21). 
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Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

3.1.1.1. A JBS: uma brasileira no controle de uma tradicional atividade 

econômica da Argentina 

Conforme advertimos anteriormente, no atual período da internacionalização do território 

as finanças assumem papel central. Uma das formas encontradas para manifestação deste 

fenômeno é a sua incorporação nos circuitos econômicos produtivos, por meio de diversos 

mecanismos de controle. Conforme Verdi e Aoun (2009), uma possível forma de imbricação 

do capital financeiro na atividade produtiva se realiza por meio de novos modelos de 

organização e de interação interfirmas, adotados para driblar um contexto de grandes incertezas 

quanto aos mercados e aos riscos. Deste modo, estes agentes se organizam em um novo estilo 

de governança, com a busca de ativos, tecnologia e know-how; tendo na internacionalização um 

caminho necessário para a expansão. Nas palavras das autoras (2009, p.108),  

As empresas, pertencentes aos grandes grupos econômicos internacionais, geralmente 

organizam-se em grades redes, garantindo uma estrutura menos hierarquizada e cada 

vez mais estendida em nível mundial. As transformações organizacionais dos grupos, 

bem como suas estratégias de relações com os demais, incentivadas pela necessidade 

de valorização do capital financeiro, ocorrem mediante o desenvolvimento de todo 

um processo de desregulação dos mercados nacionais. Este processo comporta um 

conjunto de normas tomadas em nível dos territórios.  

Figura 21: Regiões de atuação das empresas brasileiras que realizaram fusão e aquisições na Argentina (2015) 
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As ações tomadas pelo Estado brasileiro nos anos de 1990 levaram a uma ampla 

desregulação da economia nacional, equipando o território para usos cada vez mais 

internacionalizados e para sua financeirização. Conforme demostram Verdi e Aoun (2009), 

diversas ações foram tomadas institucionalmente para proporcionar as condições favoráveis 

à competitividade, ao financiamento e à sustentabilidade do processo de acumulação de 

capitais; dentre elas, a criação da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) 

em 1998 e a criação do “Novo Mercado” no ano 2000, ambos desenvolvidos sob domínio da 

Bolsa de São Paulo (Bovespa, hoje BM&F Bovespa/B3).  

Nabarro (2016) apresenta o citado Novo Mercado como um âmbito diferenciado de 

negociação criado internamente na bolsa para atender a investidores de ativos com maior 

proteção a acionistas minoritários, minimizando a assimetria de informações e o investimento 

em sua governança corporativa. Conforme o autor (p.128,129),  

[...] o Novo Mercado é um segmento especial de listagem, que firmou-se como seção 

destinada a negociação de empresas que adotem práticas de governança corporativa 

adicionais às exigidas pela legislação brasileira, divulgando informações de maneira 

transparente e abrangente. As práticas para aderir a esse segmento incluem a 

composição exclusiva por ações ordinárias com direito a voto, a composição do 

conselho de administração por pelo menos cinco membros, 20% deles independentes, 

a disponibilização de relatórios financeiros anuais em padrão internacional, a 

divulgação mensal das negociações com valores mobiliários, e a manutenção de, no 

mínimo, 25% das ações em circulação (free float).  

Para Aoun e Verdi (2009) estes eventos ademais de possibilitarem a intensificação de 

fluxos e de investimentos de capitais estrangeiros no Brasil, foram essenciais para atraírem o 

agronegócio nacional às práticas financeiras, sobretudo com a abertura de capitais, que embora 

tardiamente realizadas, se manifestaram nas atividades ligadas aos biocombustíveis e às 

empresas voltadas à produção de carnes, incentivando sua diversificação e expansão da 

capacidade produtiva e sua internacionalização por meio de aquisições e alianças estratégicas.  

Contudo, conforme apontado por Santos, L. (2012), para além do lançamento de bônus 

no mercado financeiro internacional, a internacionalização das empresas brasileiras 

pertencentes ao circuito produtivo frigorifico, especialmente JBS/Friboi e Mafrig, não se 

realizaria sem as injeções de capitais via participação acionária- e via financiamentos- 

realizados pelo BNDES. Tratou-se de um momento diferente de aportes governamentais às 

empresas nacionais e a sua internacionalização que, ao contrário de desregular a economia sem 

a aplicação de nenhuma política industrial como a dos anos 1990, buscou estabelecer uma 

política pública para incentivar as empresas brasileiras a constituírem-se “como poderosas e 

operar em escala global para que o Brasil seja efetivamente competitivo no cenário mundial” 

(MANTEGA, 2005, p. 13); isto é, grandes empresas internacionais naquelas áreas em que o 
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Brasil já apresentava vantagens competitivas, mas que poderiam obter ganhos de escalas, 

aumento de produtividade e novas tecnologias (COLETTI; FRANCULINO; MOTA, 2016).  

Como já observamos o governo do presidente Lula da Silva buscou estabelecer duas 

linhas mestras para promover a internacionalização das empresas nacionais, uma via 

política externa com centralidade das relações sul-sul e a outra via BNDES, com o 

oferecimento de diferentes programas de fomento, dentre eles o apontado no capítulo dois, 

BNDESPar. Antes de especificarmos as ações tomadas por estes programas que 

beneficiaram a internacionalização dos frigoríficos e especialmente a empresa JBS/Friboi, 

observemos as palavras do presidente do BNDES à época, Guido Mantega (2005, p. 07), 

quanto à função do Banco de Desenvolvimento,  

 

[...] fica claro por que o BNDES desempenha um papel central no atual ciclo de 

desenvolvimento do Brasil. Em primeiro lugar, devido à sua fonte de recursos, é capaz 

de oferecer um funding adequado para operações de longo prazo. Em segundo lugar, 

é capaz de oferecer financiamento a uma taxa de juro mais favorável, viabilizando 

projetos que, apesar de proporcionarem um alto retorno para a economia como um 

todo, não seriam realizados somente com base na comparação entre a sua taxa interna 

de retorno e as taxas de juro de mercado. Por fim, como principal banco público de 

financiamento de longo prazo, o BNDES é a instituição com maior conhecimento e 

capacidade para promover a coordenação de investimentos privados de alta sinergia 

entre si e com grandes benefícios para toda a economia. 

Guido Mantega esclarece, no texto anteriormente citado, publicado na Revista do 

BNDES em 2005, as frentes principais de atuação do banco para fomentar os 

investimentos de empresas privadas nacionais: 1-) investimentos em infra-estrutura;2-) 

investimentos em máquinas e equipamentos; 3-) promoção de exportações; 4-) política 

industrial e tecnológica; 5-) investimentos sociais; 6-) apoio às micro, pequenas e médias 

empresas; 6-) incentivo ao desenvolvimento regional e integração nacional; 7-) 

desenvolvimento do mercado de capitais; 8-) fortalecimento e internacionalização das 

empresas brasileiras e 9-) integração sul-americana.  

O BNDESPar para além de empréstimos se caracteriza, como observamos, pela 

participação acionária da instituição, visando a capitalização de empreendimentos 

controlados por grupos privados, por meio da compra de ações das empresas. Seu objetivo 

desta forma é o crescimento e o fortalecimento de empresas brasileiras nos diversos setores 

da economia, incentivando práticas de governança coorporativa e estimulando o mercado de 

capitais nacionais. Segundo Polezi (2014, p. 116),  

[...] entre os anos de 2005 e 2011, o BNDES proveu R$ 12,7 bilhões em projetos de 

internacionalização, que envolvem aquisições, joint ventures, projetos novos 

(greenfield investments) e expansões através de 18 empresas em 23 operações. Dentre 

as empresa que receberam investimentos, podemos citar o caso da Friboi, que recebeu 

US$ 80 milhões iniciais e mais R$ 4,5 bilhões através do BNDES Participações 

(sendo que o próprio banco comprou parte das ações da empresa, tornando-se dela 
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acionista); cabe lembrar ainda que R$ 65,4 milhões foram emprestados para a WEG, 

viabilizando a compra de uma fábrica na Índia; e por fim, foi também significativo o 

desembolso do BNDES para algumas aquisições da Eurofarma na América do Sul nos 

anos de 2009 e 2010.  

Analisando o conjunto de empresas beneficiadas tanto pelo financiamento como via 

BNDESPar, observamos grande incidência das empresas realizadoras de atividades frigoríficas 

com projetos voltados a aquisições de empresas em diferentes países e regiões; conforme nos 

demonstra Oliveira, A. F. (2015, p. 85) “da totalidade, o grupo JBS foi beneficiado com 

aproximadamente 40% dos investimentos, e o grupo Mafrig com 31% [...]”.  

Esta cooperação entre Estado e empresa se realiza beneficamente para os dois lados, 

de um lado, o estado brasileiro via políticas públicas ganha estrategicamente participação 

nas empresas privadas brasileiras e em suas ações internacionais e, por outro, as empresas 

por dois motivos principais: ascensão ao mercado internacional com ganho de escala,  

inovação e tecnologia, graças aos financiamentos e aos demais programas para a aquisições 

de empresas já consolidadas; entrada em terceiros mercados até então impossibilitados pela 

exportação devido as barreiras impostas à carne brasileira (ROCHA, 2011). Como afirmam 

Stal, Sereia e Silva, R. (2010, p.140), 

A estratégia utilizada pelas empresas brasileiras para ter acesso aos principais 

mercados do mundo tem sido a aquisição de indústrias em países produtores que não 

enfrentam resistência para exportação (Uruguai, Argentina, Austrália), e nos grandes 

mercados consumidores (Estados Unidos e Europa). Com isso, as empresas aceleram 

o processo de aproximação com o consumidor, adquirindo uma marca já conhecida, 

ao mesmo tempo em que abrem espaço para importar, por meio destas empresas, os 

produtos processados em território brasileiro. Os problemas sanitários impedem a 

exportação de carne in natura para os maiores importadores, justamente aqueles que 

remuneram melhor a carne. Assim, as empresas frigoríficas brasileiras encontram na 

Argentina um ambiente propício para negócios. Inicialmente, a JBS compra a Swift 

Armour, e a Marfrig compra a Breeders and Packers. 

A Argentina torna-se local preferencial para os investimentos brasileiros, via 

aquisições, realizados pelos grandes frigoríficos brasileiros, isto porque ademais de uma 

política externa e macroeconômica que privilegiem as relações sul-sul e que tenha nela a 

parceira principal, ela também possua as vantagens competitivas necessárias para estes 

agentes tornarem-se os  líderes do circuito espacial da produção de carnes e seus derivados; 

isto porque, como vimos anteriormente, esta formação socioespacial é historicamente locus 

de uma atividade frigorifica e agropastoril bem estruturada e de qualidade mundialmente 

reconhecida.  Deste modo, as empresas brasileiras são parte do capital internacional que 

ingressa com força nas tradicionais atividades econômicas argentinas nos anos 2000.  

É importante destacar que ademais da compra da Argentine Breeders na Packers, em 

2006, a empresa Marfrig também adquiriu neste país as empresas Mirab, Best Beef e 
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Quickfood; contudo, como parte de um processo de reestruturação da empresa em 2007, foram 

desfeitas praticamente 100% das aquisições realizadas em território argentino. A Quickfood 

passou em 2012 para o controle da empresa brasileira BrasilFoods (BRF) por troca de ativos; esta 

última também possui no país vizinho o controle das empresas Avex, Dánica, Eclipse Holding 

Cooperatief UA e as marcas Vieníssima, GoodMark, Manty, Delícia, Hamond, Tes Cruces e 

Wilson, licenciadas do Grupo Molinos Río de la Plata (COLETTI, FRANCULINO, MOTA, 2016).  

A JBS/ Friboi, empresa pertencente à atividade de abate e fabricação de carnes 

processadas, foi fundada em meados dos anos de 1950 como um pequeno açougue na cidade 

de Anápolis em Goiás, por José Batista Sobrinho; visando um produto de melhor qualidade 

para seus clientes, o empresário se torna um marchante (profissional de abate de gado) e 

prontamente expande seus negócios para a recém-inaugurada capital federal, culminando na 

abertura de alguns abatedouros, transformados em frigoríficos no final da década de 1960. 

Embora o grupo não seja caracterizado como um tradicional grupo familiar e gerido pelos 

empresários da família (FLEURY e FLEURY, 2012). 

A expansão do grupo começa no final da década de 1980, a partir de aquisições do 

Frigorífico Mouran, um dos maiores do país, pertencentes à empresa norte-americana SB 

Holdings e de sua primeira unidade internacional, em Buenos Aires. É, porém, em 2005 que 

a empresa de fato se internacionaliza pela compra da Swift Armour S.A, a maior produtora 

e exportadora de carne bovina da Argentina, que contava na época com unidades industriais 

localizadas nas intermediações da cidade de Rosário, província de Santa Fé e em um dos 

maiores e mais importantes polos industriais do país, localizado na cidade de Pilar, 

Província de Buenos Aires; a empresa argentina, que conta também com uma sede na cidade 

de San Isidro, ao norte da capital Buenos Aires, controlava desde 2006 a empresa produtora 

de carnes nobres (chamadas Premium) Cabãna Las Lilas. O apoio do BNDES para esta 

compra deu-se por financiamento de R$ 187,464 milhões de reais (OLIVEIRA, 2015). 

A empresa também adquiriu na Argentina a empresa CEPA com fábricas em Venado 

Tuerto província de Santa Fé e Pontevedra localizada na Província de Buenos Aires, no ano 

seguinte mais duas unidades desta empresa também localizadas na província bonaerense, 

localizadas Berazategui e Zárate (especializada em produção de embalagens) e finalmente, em 

2008, a empresa Colonia Caroya localizada na Província de Córdoba. Segundo o jornal 
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argentino El Cronista92, das oito plantas localizadas na Argentina, apenas uma fábrica, um 

centro de distribuição e um curtume estavam em funcionamento em 201793.  

Conforme Oliveira (2015), a subisidiária da JBS/Friboi na Argentina está dedicada às 

atividades de processamento de bovinos e a industrialização de carnes, conservas, etc, 

comercializadas com marcas próprias e de terceiros, especialmente os produtos com as 

bandeiras Swift, Cabãna Las Lilás, Armour e Plate. As empresas adquiridas na Argentina 

passaram a fazer parte das operações da empresa denominadas JBS MERCOSUL, que incluem 

atividades realizadas no Uruguai, Paraguai e algumas subsidiárias adquiridas no mercado 

brasileiro, já que a empresa seguiu realizando operações de compra de frigoríficos e empresas 

de diferentes portes no país originário, entre as que se destaca a compra da Seara, mas também 

em companhias para diversificação das atividades, como ocorreu com a compra da empresa 

Alpargatas S.A, em 2015 que anteriormente pertencia ao grupo Camargo Corrêa.  

No quadro oito podemos observar a grande expansão das aquisições do grupo JBS/Friboi 

no exterior a partir dos anos 2005. Conforme Oliveira (2015) a empresa possuía em 2014 mais 

de 60 unidades produtivas no Brasil, oito na Argentina, uma no Uruguai, Porto Rico e China, 

duas no Paraguai, três no México, quinze na Austrália, cinco na Itália, e mais de cinquenta 

unidades nos Estados Unidos, país em que a empresa conta com mais de 55 mil trabalhadores, 

seguidos do Brasil com 45 mil e Austrália com 6.995. Estes três últimos países respondem a 

maior parte da produção da companhia, décima maior multinacional brasileira conforme o 

Ranking de Multinacionais Brasileiras elaborado pela FDC (2015), com faturamento anual 

superior aos U$$ 30 bilhões, maior produtora mundial de carne bovina e em processamento de 

couro e a terceira maior produtora de carne suína (STAL, SEREIA E SILVA. R, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

92Disponível in: https://www.cronista.com/negocios/Que-es-JBS-los-negocios-en-el-pais-de-la-empresa-que-

comprometio-a-Temer-20170519-0031.html (acessado em setembro de 2017).  
93 A empresa anunciou no início do segundo semestre de 2017 a venda de todos os ativos da subsidiária JBS 

Mercosul, ao qual pertencia além da Argentina as operações realizadas no Paraguai e Uruguai ao frigorífico 

brasileiro Minerva. A empresa Alpargatas S.A também foi alienada neste mesmo ano. 
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Fonte:  OLIVEIRA, A. (2015, p. 88) 

 

 O ingresso de empresas argentinas no Brasil via fusões e aquisições 

A abertura e desregulação econômica que vivenciou a Argentina na década de 1990 

possibilita às grandes empresas deste país um grande crescimento internacional, isto porque 

produziu gradualmente no âmbito interno uma especialização das atividades produtivas 

desenvolvidas por estes grandes agentes, entre os quais se destacavam as atividades 

intensivas em recursos naturais e em capital (KOSACOFF E RAMOS, 2010).  

Este momento de grande expansão internacional das empresas argentinas é tido como 

uma referência para indicar a maior participação das empresas de países emergentes da 

multinacionalização; tendo como principal estratégia de internacionalização o uso de fusões 

e aquisições. Dentre as empresas argentinas destacam-se Arcor, Techint, Bagó, Socma, 

Pérez Companc, YPF, etc., que realizaram algumas aquisições de médias empresas na 

América Latina, na Europa, especialmente na Itália, nos EUA e em alguns países asiáticos. 

Cabe ressaltar que algumas destas companhias que se internacionalizaram por fusões e 

aquisições na década de 1990, realizaram a venda de 100% dos seus ativos devido às condições 

Quadro 8: Aquisições da empresa JBS no exterior (2015) 
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macroeconômicas argentinas de 2001. Alguns grupos venderam somente suas operações no 

exterior, outros foram completamente adquiridos, inclusive pelo capital brasileiro, como é o caso 

da Pérez Companc, com operações adquiridas pela Petrobrás em 200294.  

Embora a forte presença de capitais estrangeiros seja uma marca do mercado argentino, 

todavia algumas empresas seguem realizando estratégias de fusão e aquisição como formas de 

internacionalização ao longo das primeiras décadas do século XXI (Figura 22). Analisando dados 

da UCTAD ONU observamos para os investimentos externos argentinos via fusão e aquisição 

(Tabela 4), a existência de valores negativos nas vendas de 2013 e 2014; variáveis que indicam 

provavelmente os desinvestimentos que aconteceram no país em razão da expropriação por parte 

do governo nacional da YPF em operação anunciada em 2012 e concretizada nos anos posteriores, 

sobretudo com a retirada de ativos da espanhola Repsol. 

 

Figura 22- Panorama das fusões e aquisições na Argentina (2003-2009) 

 

Fonte:  GOMES, K. (2012, p. 44). 

 

O grupo Techint (Compagnia Tecnica Internacionale) que ingressou no Brasil sobretudo a 

partir da compra de empresas nacionais e estrangeiras que operavam no país, pode ser considerado 

como o maior exemplo de internacionalização de uma grande empresa de origem argentina, 

                                                 

94  A estatal brasileira deixou de operar na Argentina no ano de 2016 
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fundada em 1945 pelo empresário italiano Agostino Rocca para atuar na área de grandes projetos 

de infraestrutura que envolvia sistemas de dutos. Segundo Fleury e Fleury (2012) a visão 

internacional está incorporada na empresa desde sua fundação, realizando sua primeira operação 

no exterior um ano após sua fundação em 1946 no Uruguai e com a construção um sistema de 

tubulação de grande diâmetro ligando o Brasil e a Argentina.  

 

Tabela 4: Operações de fusões e aquisições argentinas-  

em milhões de dólares (2005-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da UNCTAD-ONU 

 

É, porém, entre as décadas de 1970 e 1980 que  a empresa ganha contornos 

multinacionais, a partir de realização de pesados investimentos de capital e na mudança da 

estrutura de atuação para uma integração vertical na produção de aço, realizando grandiosas 

obras em instalações petroquímicas, projetos de infraestrutura em aço, como pontes, portos, 

túneis, suporte à instalação de energia a gás natural com a confecção de grandes gasodutos (hoje 

se configurando como a principal construtora mundial do setor) e finalmente, trabalhando na 

instalação de usinas nucleares e plataformas petrolíferas.  

Conforme Fleury e Fleury (2012) a Techint é atualmente uma das maiores empresas 

da América Latina, e é, conforme observamos no ranking de principais multinacionais da 

Argentina apresentado no capítulo anterior (Quadro 5), a principal empresa multinacional 

de origem neste país; sendo líder global na produção de tubos e um dos principais produtores 

de chapas planas. A companhia tem mais de 100 filiais e 50.000 colaboradores em todo o 

planeta e possui mais cinco subsidiárias com forte atuação internacional, três delas também 

presentes no Brasil, a Tenaris, a Terniun e a Takraf Tenova.   

Ano Vendas Compras 

2005-2007 577 151 

2012 343 2754 

2013 -76 99 

2014 -5334 46 

2015 -350 509 
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A Techint ingressou definitivamente no Brasil a partir da aquisição em 1993, da 

Confab e da filial desta empresa a Siderca em 1999; a Tenaris-Confab nome atual da 

empresa, é a maior produtora de tubos do Brasil, utilizando o país como plataforma de 

exportação para mais de 70% de sua produção; a companhia, portanto tem no Brasil uma 

complexa topologia, formada a partir de distintas estratégias de internacionalização, que 

vão ademais das fusões e aquisições pela realização de joint ventures.  

Além da Techint, mais seis empresas ingressaram no Brasil por meio de aquisições e 

fusões, Arcor, Corporación América (que também está presente por meio de concessões e joint 

venture), Los Grobo, Mastellone S.A e desde dezembro de 2015, a reestatizada YPF (Quadro 

9). Para as empresas argentinas que realizam operações de fusão e aquisição no Brasil 

predominam daqueles circuitos produtivos ligados à atividade industrial com cinco empresas, 

com destaque para o circuito espacial da produção de alimentos, de produção de minerais não-

metálicos pela já citada companhia Techint e por suas subsidiárias. Há também uma empresa 

do setor agropecuário, pertencente ao circuito espacial da produção de cereais, trigo e soja e 

duas empresas de atividades ligadas ao comércios e serviços, onde se destaca Corporación 

América ligada as atividades de transporte aéreo que que atualmente controla mais de quinze 

aeroportos ao redor do mundo, sendo dois deles no Brasil (Natal e Brasília).  

Embora a década de 1990 tenha sido relevante para os investimentos argentinos via fusões 

e aquisições, apenas duas empresas que atualmente se encontram no Brasil são provenientes 

deste momento de forte internacionalização das firmas provenientes da Argentina (Quadro 9); 

agrega-se também o investimento realizado pela Arcor ainda no começo dos anos de 1980.  

A internacionalização da Arcor ajuda a revelar que os processos de fusão e aquisição 

das empresas latino-americanas, neste caso argentinas, são realizados sobretudo por grandes 

líderes de seus respectivos circuitos espaciais produtivos, já que a companhia citada é 

reconhecida como uma das maiores produtoras de guloseimas do mundo, ademais da Techint 

e da empresa Los Grobo, atualmente uma das grandes empresas produtoras de cereais do 

planeta. As razões apontadas como causadoras deste fato são a consolidação destes grupos 

em na formação socioespacial argentina, mas também no âmbito regional, possibilitando-as 

ou a adquirir vantagens competitivas via inovações/parcerias desenvolvidas nos países de 

destino, ou a uma tendência de oligolpolização da economia, via aquisições, de seus 

concorrentes regionais, caso novamente da Techint.  
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Quadro 9- Empresas argentinas no Brasil por ingresso via fusões ou aquisições (2015) 

Empresa 

Ano de 

Ingresso 

no Brasil 

Setor Ramo Principal 
Demais 

investimentos 

Los Grobo 2003 Agropecuária 

Moagem, fabricação de produtos 

amiláceos e de alimentos para 

animais 

Sim 

Corporación America 2011 
Comércio/ 

Serviços 

Atividades auxiliares de transporte 

aéreo 
Sim 

Globant 2012 
Comércio/ 

Serviços 

Atividades dos serviços da 

tecnologia de informação 
Não 

Arcor 1981 Indústria Fabricação de produtos alimentícios Sim 

Mastellone S. A (La 

Serenisima) 
1994 Indústria Fabricação de produtos alimentícios Não 

Tenaris Confab (Techint) 2001 Indústria 
Fabricação de produtos minerais 

não-metálicos 
Sim 

Tarkraf Tenova (Techint) 2007 Indústria 
Fabricação de produtos minerais 

não-metálicos 
Sim 

YPF 1998 Indústria Extração de petróleo e gás Não 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

O Brasil ocupa a principal posição (Figura 23) de destino inicial dos investimentos externos de 

empresas argentinas via fusões e aquisições, com 62% das empresas analisadas, em seguida estão os 

demais países da América Latina, escolhidos por 25% das empresas, já os demais destinos são 

escolhidos por 13% do conjunto analisado.   

No tocante à atual localização dos investimentos argentinos realizados pelas empresas que 

ingressaram no Brasil via fusões ou aquisições, comprovamos presença semelhante ao caminho 

perseguido pelas empresas brasileiras, já que 63% das firmas de origem na Argentina estão presentes 

ademais do âmbito continental latino-americano em demais partes do globo, já 37% das empresas 

tem atuado exclusivamente no âmbito intrarregional (Figura 24). Diferentemente do caso brasileiro, 

as empresas argentinas por nós analisadas não realizam apenas exportações em outras partes do 

mundo, mas realizam uma internacionalização mais complexa, com abertura por exemplo de centros 

de distribuição das suas produções por diferentes partes, ou mesmo ampla gama de escritórios 

regionais, como exemplo da Arcor; tendo esta empresas sido emblemática em várias das variáveis 
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que analisamos, debruçaremos nossa análise especificamente sobre sua organização e sua topologia 

no Brasil e no mundo.  

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

 

      Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 

Figura 23: Local de início das operações internacionais de empresas argentinas via fusões e 

aquisições (2015) 

Figura 24: Regiões de atuação das empresas argentinas que realizaram fusão e aquisições no Brasil 

(2015) 
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3.1.2.1. A Arcor: a internacionalização rumo ao Cone Sul 

Conforme expusemos, a globalização levou às empresas a necessidade de uma 

reestruturação produtiva ao incorporar mudanças tecnológicas, organizacionais e comercias, 

bem como ao expandir suas escalas de atuação para além dos níveis locais e nacionais, a partir 

da internacionalização (MARTINELLI JR, 1999).  

A estas lógicas não escapam as empresas pertencentes ao circuito espacial da produção de 

alimentos e bebidas, especialmente aquelas voltadas ao consumo final, que adotam, não só como 

forma de manutenção dos já realizados ingressos no exterior, mas como forma de sobrevivência 

em um mercado cada vez mais marcado pela concorrência global, reestruturações que perpassam 

por duas frentes principais: a-) a reestruturação da firma em seus conteúdos internos, isto é, 

organização da produção, gestão, emprego de inovações tecnológicas, de “criação”, de marketing 

e até mesmo as formas de contratação de mão-de-obra; b-) a aquelas tendências colocadas pelo 

meio-técnico-científico informacional para reorganização do grupo enquanto empresa rede e não 

mais enquanto emprego de um sistema verticalizado (BOMTEMPO, 2011).  

Denise Bomtempo (2011) lista, dentre as formas concorrenciais necessárias para a 

reestruturação produtiva das empresas do circuito espacial de alimentos e bebidas, uma forte 

aptidão à realização de fusões e aquisições, que permite aos empresários, um menor tempo para 

adaptação à formação socioespacial ao qual a empresa pretende se inserir ou mesmo expandir-

se. Para este debate, especificamente para análise das atividades que envolvam o fabrico de 

alimentos e bebidas, Martinelli Jr (1999, p. 101, 102) contribui,  

Primeiro, no plano mais amplo do desenvolvimento capitalista, diz respeito ao uso de 

novos instrumentos financeiros (mais flexíveis e mais criativos), que possibilitou a 

ampliação de recursos monetários nas operações de F&A tanto em volume como em 

valor, notadamente nos EUA, onde o mercado acionário é um dos mais desenvolvidos. 

Constata-se nessa economia a importante atuação especulativa de empresas 

financeiras especializadas em comprar empresas por meio de tomadas acionárias 

(takeovers), com frequência hostis, e a posterior venda separada de suas divisões de 

atividades. Segundo fator, no plano microeconômico, diz respeito ao movimento de 

reestruturação industrial das empresas alimentares, cujos condicionantes se articulam 

à globalização da concorrência e à consolidação dos mercados regionais, 

especialmente pela formação dos blocos geoeconômicos que amplia o espaço e 

intensifica a rivalidade concorrencial entre as grandes empresas. 

Deste modo, os grupos latino-americanos do circuito de alimentos e bebidas, que 

haviam se consolidado nas escalas nacional e internacional no período de substituição de 

importações, são chamados a reestruturação e reorganização produtiva (SANTOS, L, 2012) 

devido a invasão de seus mercados consumidores com marcas estrangeiras mundialmente 
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estabelecidas, graças a abertura econômica realizada a escala de suas formações 

socioespaciais de origem nos anos 1990.  

A Arcor, empresa argentina produtora de balas, chocolates, chicletes, bolachas e uma 

série de outros alimentos processados tem sido uma das empresas oriundas da América 

Latina que tem resistido aos ventos da concorrência global das grandes corporações 

multinacionais centrais. Sobre a expansão das empresas latino-americanas (denominadas 

por alguns autores de “Multilatinas”) nestes últimos trinta anos, Leandro Bruno Santos 

expõe (2012, p. 486-487),  

As grandes empresas produtoras de bens de consumo final têm adotado diversas 

estratégias corporativas, entre as quais podemos salientar a diversificação e o 

aperfeiçoamento de suas linhas de produtos, a diversificação geográfica dos mercados 

(aquisição completa ou parcial de companhias nos mercados selecionados, 

investimentos novos etc.) etc. [...]. Nos últimos anos, alguns grupos e empresas latino-

americanos têm realizado IDE em bens de consumo final - alimentos e bebidas. A maior 

parte dos investimentos está concentrada na própria região e as vantagens envolvem 

desde a escala e a capacidade financeira superiores aos concorrentes nos mercados 

receptores até o know how para operar em mercados com grandes disparidades de renda 

com maior facilidade que as empresas multinacionais de países desenvolvidos [...]. 

Ainda que, conforme este autor, grande parte das empresas latino-americanas 

consolidadas no mercado internacional tenham se aproveitado de parcerias com grandes 

multinacionais globais para a distribuição de marcas licenciadas, este princípio não se aplica 

em um primeiro momento à empresa argentina Arcor, atual detentora do posto de maior 

produtora mundial das chamadas balas duras e a décima terceira maior em produção de 

doces, balas, chocolates, biscoitos e sorvetes, sua área core de atuação. O investimento via 

fusão e aquisição no território brasileiro contribuiu sobremaneira para o processo de 

internacionalização desta companhia.  

Conforme Verónica Bauldino (2010) as origens da Arcor remontam-se à implantação da 

Sasort, uma pequena empresa de guloseimas fundada por Fulvio Pagani e um grupo de técnicos 

que pertenciam a uma outra pequena fábrica devastada por um incêndio, no começo da década 

de 1950. Esta pequena empresa instalada na província de Santa Fé na Argentina, produzia 

incialmente balas, pirulitos, confeitos, mas conseguiu diversificar-se para a produção de bolachas 

e novos produtos que demandavam um salto de produção para ampliar a competitividade da 

empresa frente a outras fábricas argentinas. Buscando uma solução para realizar investimentos 

para modernização produtiva, Pagani sugere aos sócios a realização de um empréstimo com o 

governo de Perón - como já observamos anteriormente importante fomentador do processo de 

substituições de importações da Argentina-, mas estes recusam a oferta por receio a uma possível 

tomada da empresa pelo Estado por não pagamento das dívidas obtidas.   
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O empresário então parte para a abertura de um negócio próprio com financiamento 

do governo, em sociedade com outras famílias e fundando a Arcor na cidade Arroyito, 

localizado a 113 Km da cidade de Córdoba, em meados dos anos 1950 (BAUDINO, 2010).  

 Conforme apresentam Fortaleza, Kossacof e Stengel (2006), além dos sócios com 

experiência previa em guloseimas, também havia alguns com experiências na produção de 

caixas e papelão ondulado; deste modo, a empresa já iniciava suas atividades com amplas 

possibilidades de verticalização produtiva, modelo de organização que será utilizado pela 

empresa até sua configuração como holding entre os anos de 1980-1990. A escolha de 

localização da empresa em Arroyito possibilitava-a ao acesso à mão-de-obra disponível e a 

um sistema de transportes bem desenvolvido, graças à atividade de exploração florestal, que 

ali existia até o final da década de 1940. 

Os autores acima citados realizaram um histórico da empresa em quatro partes, 

denominadas como as Quatro Arcos, arranjado a partir da análise a evolução do sistema de 

organização. Além da figura do empresário Pagani, enquanto imigrante italiano proveniente de 

tradição industrial, cabe ressaltar dois pontos importantes para análise da evolução e do 

“sucesso” da Arcor para estabelecer-se como uma das maiores empresas mundiais da atividade 

alimentícia, especialmente voltadas às guloseimas:  

a)  a organização vertical da empresa, de sua fundação até os anos de reestruturação 

organizacional no final dos anos 1980, onde a empresa ademais das fábricas 

voltadas à produção dos seus produtos “core”, tem fábricas próprias para produção 

de insumos (açúcar, glucose, enzimas, lácteos, embalagens, plásticos e 

maquinário) e uma organização própria da distribuição, que em seu momento 

inicial envolvia o contato com atacadistas, mas que depois se estabelece com 

organização própria da distribuição dos produtos; a empresa também diversifica 

seus investimentos com outras atividades alimentícias e exploração agropecuária, 

com plantação de milho, sorgo, marmelos, etc. Bauduino (2010) também aponta 

uma tendência da empresa à centralização de capital, com fusão de subsidiárias e 

aquisições de concorrentes, realizada desde suas primeiras décadas de atuação.  

b) Uma tendência de transpor escalas de atuação com o passar das décadas, o que 

demostra o papel do regional (local) como fundamental para consolidação do atual 

grupo Arcor S.A, já que durante pelo menos duas décadas a empresa apenas destinava 

sua produção ao mercado cordobés e às províncias próprias, chegando à região da 

Grande Buenos Aire somente no começo dos anos 1970 e na Capital e na Província 
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pouco depois. A consolidação nacional da Arcor ocorre somente nos anos de 1980, 

quase simultaneamente ao primeiro investimento que a empresa realiza no Paraguai, 

precedido por exportações realizadas no país vizinho desde os anos 1970.  

Segundo Balduino (2010) para além do caráter empreendedor de Pagani e sua família, o 

sucesso da Arcor como a maior fabricante de guloseimas da Argentina e como uma das maiores 

produtoras e exportadoras de balas, chocolates, etc. deve-se a três motivos: a a articulação que 

a empresa teve em diversos momentos com o Estado Nacional argentino, que embora não seja 

a alavanca principal de crescimento e internacionalização da empresa, concedeu empréstimos 

e outros subsídios importantes para a construção de fábricas especializadas para seus insumos, 

em Catamarca, Mendoza e outras províncias argentinas, etc.; as potencialidades dinâmicas que 

possui a empresa, capaz de realizar mudanças tecnológicas com incremento de produtividade 

do trabalho; mas sobretudo, a vantagem que possui a empresa com relação aos custos de 

matéria-prima necessária para produção de balas e doces, especialmente a glucose proveniente 

do milho. Nas palavras da autora, “sua liderança se assenta nos menores custos comparativos 

de suas matérias-primas frente aos seus concorrentes internacionais. Portanto, é fundamental 

para seu êxito, o mesmo que parece sustentar a economia argentina: o setor agrário” 

(BAUDINO, 2010, p.52- tradução nossa)95.  

A presença da Arcor no mercado externo dá-se com um investimento nos Estados Unidos 

realizado em 1964; interessante notarmos que este fato se realiza antes da empresa 

comercializar no principal mercado da Argentina, a capital Buenos Aires e a Grande Buenos 

Aires, expansão nacional realizada apenas em 1976, mesmo ano do investimento da empresa 

no Paraguai com a constituição da subsidiária ARCORPAR. Conforme Barbero (2006) o 

ingresso da Arcor neste país realizou-se como estratégia para assegurar o mercado, barrando o 

avanço das empresas exportadoras brasileiras, a partir da abertura de um fábrica voltada a 

guloseimas do país, a primeira ligada ao setor no Paraguai.  

Segue-se a este investimento uma parceria joint venture da empresa com as Indústrias 

Van Dam, no Uruguai, em 1979- com um projeto comum de integração de comércio bilateral 

intra-firmas que protegesse o mercado uruguaio da “invasão” de capital externo e a abertura 

de um investimento greenfield, isto é, a abertura de um centro de distribuição no Chile, em 

1976, mas o investimento foi fechado pouco tempo depois. A Arcor, portanto, é uma das 

                                                 

95 “[…]Su liderazgo se asienta en los menores costos comparativos de sus materias primas frenta a sus 

competidores internacionalies. El gundamento de su éxito es, entonces, el mismo que parece sostener a la economía 

argentina: el agro[…]”. (BAUDINO, 2010, p.52).   
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empresas argentinas a fazer parte do segundo momento de internacionalização, conforme 

apresentamos no capítulo um; dentre o conjunto de características dos grupos apresentado por 

Kossacof e Ramos (2010) podemos apontar esta empresa dentro do conjunto das quais 

possuem “tinte procíclico”, que consiste no controle de porções importantes do mercado 

interno,  permitindo as empresas sustentar os custos emergentes do processo de aprendizagem 

da internacionalização, requeridas nos novos e nos velhos espaços de atuação.  

O ingresso da Arcor no Brasil realiza-se simultaneamente à mudança organizativa da 

empresa, já em um contexto em que o Estado Argentino estabelecia os primeiros passos de uma 

desregulação econômica, com inserção de medidas de financeirização no território na década de 

1970.  Deste modo, a empresa reestruturava sua produção rumo a uma organização não mais 

vertical, mas com algumas terceirizações de suas atividades, em um formato holding, consolidada 

na década de 1990, quando a organização se realiza em unidades de negócios descentralizadas, com 

administração autônoma, além de incorporar divisões de P&D, Marketing e gestão financeira. 

Deste modo, adota-se como estratégia para o ingresso no Brasil a aquisição da empresa 

Nechar, em 1991, localizada em Rio das Pedras- SP, pelo valor de 825 milhões de dólares; este 

fato reforça o argumento de que as aquisições são modalidades de internacionalização 

características da reestruturação produtiva do circuito espacial de alimentos e bebidas. Sobre este 

fato Barbero (2006, p.142) infere,  

A decisão de investir no Brasil correspondia a diversas motivações. Tratava-se de um 

mercado de 130 milhões de habitantes- quatro vezes maior que o argentino- e uma 

elevada taxa de crescimento anual. Além disto, a empresa considerava o investimento 

no Brasil como parte de uma estratégia de integração regional, dentro da política de 

aproximação entre os dois países e dos tratados comerciais na América Latina.  

O ingresso da Arcor no Brasil revela, portanto, a sinergia que a aproximação levada a 

cabo por Brasil e Argentina na década de 1980, promovida pelos presidentes Alfonsín e 

Sarney, produz sobre os empresários nacionais, ainda previamente ao Mercosul. Embora a 

estratégia da Arcor já privilegiasse o âmbito regional, com Paraguai e Uruguai, o ingresso 

no Brasil traz à empresa a necessidade de estabelecer práticas comerciais e culturais 

divergentes das aplicadas nos outros países; é a aproximação entre ambos países que 

fomenta um ambiente de aproximação para os negócios.  

A consolidação do Mercosul, em 1990, trouxe à empresa a compreensão de que seu 

principal mercado deveria ser a América do Sul, para então expandir-se para além das 

exportações a terceiros países. Contornadas as dificuldades iniciais de instalação que a empresa 

obteve no Brasil a partir do emprego de maquinário e equipamentos para modernização 

produtiva da empresa adquirida (Nechar), a Arcor começa a realizar uma ampla expansão ao 



199 

 

território vizinho, o primeiro deles com abertura de uma fábrica própria em Bragança Paulista- 

SP, para produção de chocolates, anteriormente importados da produção na Argentina, com 

produção inicial de 140 toneladas/dia. Já nos anos 2000, a empresa busca consolidar-se com 

aquisição de marcas como Paçoca Amor, Balas 7 belos, chicletes Poosh e Big Big e a 

solidificação de marcas próprias como os chocolate Tortuguita e as balas Butter Toffes. Muitas 

destas marcas são atualmente exportadas a terceiros mercados e tornaram a Arcor a maior 

exportadora brasileira de guloseimas (KOSSACOF; PORTA; STAGEL, 2006).  

A partir de uma internacionalização que privilegiou os países componentes do 

Mercosul e o Chile, a Arcor adotou uma expansão internacional diversificada, inclusive 

quanto à adoção de mais de uma estratégia de investimento (joint venture, parcerias, fusões 

e aquisições, abertura de unidades próprias, aquisições de marcas), mas também com a 

aplicação de uma grande abertura e reestruturação. De acordo com Soraines (2015), a 

empresa sustenta que para ganhar competitividade é necessário um aproveitamento integral 

das economias de escala e a constante abertura a novos mercados, com o estabelecimento 

de unidades produtivas em mercados estratégicos, superando os limites do mercado 

argentino; sua liderança se estabelece principalmente via Mercosul, para a partir dele se 

expandir ao posto de líder latino-americano e assim angariar terceiros mercados. 

A Arcor realiza desde meados dos anos 2000, parcerias com distintas multinacionais 

provenientes de terceiros mercados, mas também da região, dentre elas, destaca-se a elaborada 

com a empresa francesa Danone, para abertura da marca Bagley, voltada à produção de bolachas, 

alfajores e cereais com foco no mercado latino-americano. A empresa atualmente possui 39 

fábricas na América Latina, escritórios espalhados pelos cinco continentes para organização da 

distribuição dos produtos exportados e uma rede de representantes comerciais. No Brasil, a 

empresa possui a seguinte topologia (Mapa 1): uma sede na cidade de São Paulo, oito escritórios 

regionais, cinco fábricas, sendo duas no Nordeste e quatro centros de distribuição, o maior deles 

localizado em Campinas-SP com capacidade de armazenamento para 18.000 posições de paletes, 

sendo 12.700 para produtos secos (balas, chicles, pirulitos, biscoitos, panettones, etc.) e 5.300 

para produtos climatizados (chocolates, ovos de páscoa, etc.). 
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 FILIAIS, SUBSIDIÁRIAS E INVESTIMENTOS GREENFIELD: CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Outra possibilidade de inserção via investimento externo direto é a instalação de um 

empreendimento totalmente novo no país de destino, frequentemente chamado de filiais 

ou subsidiárias, ou de investimentos greenfield. A nova instalação pode atender a 

diferentes funções, indo de uma unidade produtiva até um complexo centro de gestão 

regional com maior autonomia frente à matriz. 

Observamos em Dicken (2010) que a organização de Filiais/Subsidiárias no exterior está 

intimamente ligada ao modelo de organização em que a empresa, seja grande ou pequena, adota 

para sua estratégia global, a partir da articulação de diferentes escalas e diferentes funções que 

cada ponto de sua rede exerce. Esta articulação ocorre -como já exposto- pela possibilidade de 

comércio intraempresarial, ou seja, fluxos internalizados das empresas que são por elas 

regulados e possibilitam a segmentação espacial (ARROYO, 2001).  

A segmentação espacial da produção denota a cada parte que compõe o circuito um papel 

específico e também uma força de ação específica, em função do modelo de organização 

adotado pela empresa. Nesta perspectiva, Chesnais (1996) demonstra três estratégias praticadas 

pelas empresas até década de 1970, para “gestão de filiais”: estratégias de aprovisionamento- 

praticado pelas multinacionais do setor primário, especializadas na integração vertical a partir 

de recursos energéticos, minerais ou agrícolas; estratégias de mercado- com o estabelecimento 

de “filiais intermediárias” com enfoque multidoméstico; estratégias de produção racionalizada- 

produção integrada internacionalmente, pelo estabelecimento de filiais montadoras. 

Com a incorporação das técnicas informacionais, como já colocamos, há uma 

flexibilização produtiva ainda maior, com a inclusão de novos modelos organizacionais, que 

não necessariamente extinguem os antigos modelos; deste modo, retomando a proposição de 

Dicken (2010), alguns modelos, em especial, os de organização multinacional, organização 

internacional e organização global pressupõem uma clara distinção entre o centro 

organizacional da empresa, a sua sede, e as operações de suas subsidiárias, relação 

erroneamente tratadas como uma simples posição hierárquica. Nas palavras do autor (p.143), 

em um modelo hierárquico puro, o relacionamento é intrinsecamente de cima para 

baixo (descendente): as subsidiária da ETN desempenham apenas a função a elas 

atribuída. Ao contrário, em uma organização hierárquica [...] a posição é muito mais 

complexa. Por conseguinte, as funções desempenhadas por uma subsidiária variam 

entre diversas estruturas organizacionais e de acordo com a estratégia específica de 

uma ETN. Tendo em vista tudo isso, as funções - e os poderes - dos gestores de 

subsidiária estão em um contínuo estado de fluxo. 
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Desta maneira, o autor apresenta uma distinção da função subsidiária em três 

possibilidades: a) implementadora local- limitada em um âmbito geográfico e em suas 

funções, com o objetivo de adaptar os produtos da empresa ao mercado local; b) 

contribuinte especializado- com seus conhecimentos específicos fortemente integrados às 

atividades de outra subsidiária, possuindo uma limitada função e auto nível de 

dependência a outras partes da empresa; c) mandatário mundial: responsabilidade em nível 

mundial (ou talvez regional) por determinado produto ou ramo de negócios.  

Estas subsidiárias exercem na topologia da empresa, a função de controle e 

coordenação, embora com diferentes intensidades; porém, o centro de gestão principal 

continua sendo a sede corporativa, local onde estão as grandes decisões estratégicas sobre 

investimentos e desinvestimentos e onde geralmente se concentram as funções financeiras, 

de imposição de ordens verticalmente elaboradas, estas sedes em sua maioria se localizam 

no país de origem das empresas (DICKEN, 2010). 

Outro ponto da topologia das empresas, na função subsidiária de controle e 

coordenação é o escritório regional, nível intermediário na estrutura organizacional da 

corporação, com atuação e influência em vários países que compõem sua base de ação. 

Segundo Dicken (2010, p.162), 

as sedes regionais desempenham várias funções diferentes. Frequentemente sua 

responsabilidade principal é integrar as atividades da matriz dentro de uma região, isto 

é, coordenar e controlar as atividades das afiliadas da empresa (unidades de produção, 

escritórios comerciais, etc.) e agir como intermediário, entre a sede corporativa e suas 

afiliadas no âmbito de sua região específica. Portanto, as sedes regionais são 

mecanismos de coordenação dentro de uma ETN e uma parte importante do sistema de 

coleta de informações para serviços de inteligência da ETN. A principal função de uma 

sede pode ser também empreendedora: atuar como base para iniciar novos 

empreendimentos regionais ou para demonstrar para os governos que a empresa tem um 

compromisso com a região. Em ambos os casos, [...] atuam como “janelas estratégicas” 

para desenvolvimento e oportunidades regionais [...].   

 Podemos, a partir destes pressupostos, analisar o conceito de centros de gestão do 

território proposto pelo geógrafo Roberto Lobato Corrêa (1996, p. 25),  

O centro de gestão do território caracteriza-se, em realidade, por ser um centro onde 

tomam-se decisões e fazem-se investimentos de capital que afetam direta e indiretamente 

amplo espaço. Controlam assim a organização espacial de um dado espaço, influenciando 

a gênese e a dinâmica produtiva, o nível de empregos diretos e indiretos, os impostos, a 

mobilidade demográfica, as transformações no uso do solo e na paisagem, assim como a 

política local e o modo de inserção das cidades na rede urbana sob seu controle. Esclareça-

se que o controle das atividades externamente localizadas se faz através da prática de 

controle direto e indireto (CORRÊA, 1996, p. 25). 

Para o autor, estes lugares, embora assumam estas características tão particulares ao 

período atual, foram historicamente conformados, sendo lugares de manutenção das 
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diferenças econômicas e sociais, que ao facilitar a organização do território para as 

corporações, revelam uma face política destes agentes, ao se estabelecerem, ora em 

cooperação ora em conflito, com os Estados Nacionais.  

Podemos dizer em concordância com Antas Jr. (2003), que se trata da constituição de 

uma solidariedade organizacional, intensificada a partir das tecnologias mais avançadas do 

atual período, sendo capazes de integrar porções do território não contiguas, em um centro de 

comando insensível às necessidades locais e comandado pelas mais diversas novas ordens, 

para o autor “não se trata de uma ordem global, mas sim de várias e distintas, pertencentes , 

sobretudo às corporações transnacionais” (ANTAS, JR, 2003, p.86).  

Porém não só as atividades de gestão estão em sua grande maioria abrigadas nos centros 

de gestão do território, outras duas atividades da topologia internacional das empresas aparecem 

a eles vinculados, os laboratórios de P&D e as atividades de marketing e vendas.  

As atividades de pesquisa e desenvolvimento são incorporadas à produção, sobretudo, no 

pós-segunda guerra, no contexto de uma ciência cada vez mais mercadológica, conforme 

podemos observar anteriormente. Segundo Chesnais (1996) estas atividades, organizadas 

geralmente em três diferentes tipos de laboratório, estiveram por um longo período localizadas 

nos países de origem das empresas; isto porque a tecnologia é caracterizada como um fator 

estratégico enraizada nas vantagens específicas das empresas e que possui um caráter exógeno, 

fortemente integrado ao seu lugar de origem. As mudanças nos fatores locacionais para esta 

atividade iniciam-se, especialmente nos pós 1980, motivadas pela localização muldidivisional 

dos grupos e pela maior autonomização que adquirem estas divisões de P&D, levando-as a uma 

dissociação a partir de estratégias de abertura de subsidiárias próprias ou de outras IED, a 

exemplo das fusões ou a aquisições de laboratórios locais.  

Embora esta seja uma linha interpretativa muito utilizada, Dicken (2010) ressalta a falta 

de um consenso para compreender a dispersão da P&D, sobretudo pela grande concentração de 

mão de obra especializada (pesquisadores, engenheiros e técnicos de alto nível de qualificação) 

que favorece as vantagens de concentração desta atividade nos centros de gestão do território a 

nível global; isto posto, beneficia apenas a Ásia, ou algumas regiões de acumulação das 

atividades de tecnologia, como o Vale do Silício nos EUA.  

Já as atividades de marketing e vendas, por outro lado, têm capacidade de maior 

segmentação espacial que os outros pontos da topologia de uma empresa, isto porque estas 

funções possuem forte vínculo com os mercados consumidores e devem estar próximos a eles 

para maior aproveitamento e resultados de suas estratégias; embora esta dispersão seja maior, 

ela também é altamente concentrada nos centros de gestão do território, especialmente a função 
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de marketing, muitas vezes vinculadas à subsidiária ou aos escritórios regionais. No tocante às 

vendas, as unidades costumam ser menores e mais dispersas, buscando a proximidade com os 

mercados consumidores, sobretudo para os investimentos em serviços. Embora esta função 

tradicionalmente se caracterize como uma rede de filiais, por investimento direto, novas 

estratégias aparecem como possibilidades, mormente a emergência das tecnologias 

informacionais, como o uso do sistema de franchising e do e-commerce.  

Outra possível forma das empresas se instalarem no exterior é a partir das unidades 

produtivas, estratégias, que embora comuns, possuem uma ampla diversificação de formas de 

instalação nos mercados internacionais, conforme o circuito espacial produtivo ao qual se agregam; 

isto porque cada atividade tem uma necessidade tecnológica e organizacional específica. 

 Soma-se também a estas formas a externalização de algumas atividades de serviço por 

parte das grandes corporações -algumas ligadas às unidades produtivas, outras agora 

independentes-; por isto têm surgido novos atores empresariais, com forte presença 

internacional, através dos investimentos externos diretos, especialmente o de abertura de 

unidades internacionais próprias. Como exemplo podemos apontar as tradings companies, que 

embora tenham um papel já consolidado como empresas de transporte e comércio exterior, hoje 

ganham novo fôlego, sobretudo pelo papel preponderante que assumem as interações espaciais 

no período, com a ampliação da fluidez e da porosidade territorial, levando a incorporação de 

novas atividades voltadas à logística e a financiamentos (ARROYO, 2001).  

 O ingresso de empresas brasileiras na Argentina via filiais, subsidiárias e 

investimentos greenfield 

Como exposto filiais, subsidiárias ou investimentos greenfield implicam, no âmbito dos 

investimentos externos diretos, atividades compostas pela instalação de um novo ponto da 

topologia de uma empresa, ou seja, trata-se de um primeiro investimento em determinado país 

(na literatura o definem como investimento partindo “do zero”).  Nesta perspectiva, a decisão do 

tipo de novo investimento e da forma como ele se inserirá no circuito espacial da produção, 

dependerá da arquitetura organizacional de cada empresa, mas também da relação que cada um 

destes agentes (ou de seu conjunto) tem com as formações socioespaciais de origem ou de destino.  

Em linhas gerais, estas instalações podem ser sedes ou subsedes administrativas, 

escritórios regionais, centros de P&D, centros de distribuição ou logísticos, escritórios de 

atividades de marketing ou locais de venda; este complexo jogo de topologias traz dificuldade 

de apreensão de como se comportam as empresas frente a estas estratégias internacionais. 
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Apresentaremos, portanto, algumas aproximações para a análise feitas a partir do conjunto de 

empresas investigado, buscando compreender como cada uma delas tem utilizado os 

territórios do Brasil ou da Argentina como parte de suas topologias de internacionalização e 

o papel da dinâmica territorial bilateral para tal processo.  

Filiais/subsidiárias/greenfield são historicamente as estratégias de internacionalização 

mais utilizadas pelas empresas brasileiras, ou seja, desde o início de um processo efetivo de 

estabelecimento no exterior, a partir dos anos 1960, empresas brasileiras têm aberto novos 

investimentos em diferentes partes do mundo, os quais podemos destacar os investimentos 

realizados pelo Grupo Pão de Açúcar para abertura de lojas em Angola, da empresa Gradiente, 

com instalação de uma linha de montagem no México, da Alpargatas do Brasil96 com abertura 

de escritório comercial no Canadá e da extinta Companhia Cica, com abertura de subsidiária 

para a produção de enlatados na Argentina (SPOSITO e SANTOS, 2012).  

A Argentina já neste primeiro momento se constituiu como importante destino para a 

abertura de investimentos do zero realizado por empresas brasileiras, conforme já 

observamos pelas condições históricas que se desenvolvem a relação bilateral argentino-

brasileira, mas também pela tendência regional que se manifesta na composição dos 

investimentos externos. Conforme Gomes, K. (2011) para a década de 1990, embora esta 

tendência de inserção externa via investimentos em filiais/subsidiárias/greenfield tenha se 

mantido para o quadro geral dos investimentos externos brasileiros mundialmente 

localizados, para os fluxos destinados a Argentina houve pequena perda de posição frente 

às estratégias de fusão e aquisição, por fatores já anteriormente explicitados.  

Embora a autora afirme que a partir dos primeiros anos do século XXI os 

investimentos brasileiros na Argentina tenham mudado de estratégia principal de inserção 

de filiais/subsidiárias/greenfield para fusões e aquisições, tal constatação não pode ser 

observada no conjunto de empresas que aqui apresentamos; isto porque, conforme já 

observamos na figura 14, este tipo de investimento se realiza para 46% das empresas, ou 

seja, 35 firmas. Dentro deste universo de empresas que atualmente estão atuando no 

território argentino (Quadro 10), cinco delas realizaram investimentos no país vizinho entre as 

                                                 

96 Conforme podemos observar em Santos, L. (2012) a sucursal brasileira da companhia argentina Alpargatas tornou-

se maior que sua matriz com o passar do século XX; esta última assistiu à grande redução de sua participação na filial 

paulista, indo de 52% em 1947 a apenas 8,2% em 1978, deste modo, a empresa argentina fica impossibilitada de 

enviar novos aportes para a manutenção deste investimento externo, que acaba sendo incorporado e capitalizados por 

novos parceiros. Ao final dos anos 1990 tendo adquirido 8% de sua matriz a empresa é comprada pela construtora 

Camargo Corrêa, empresa que passa a controlar relevante parcela acionária da companhia na Argentina em 2007; 

atualmente a empresa pertence ao grupo brasileiro JBS.  
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décadas de 1960-1989, a exemplo de indústrias como a Tigre e Metalgar, da construtora 

Odebrecht e de empresas de comércio ou serviços. Dentre elas, destaca-se o Banco do Brasil, 

que abriu sua primeira agência na cidade de Buenos Aires ainda em 1960 e que diversificou seu 

investimento em 2010, com a aquisição de 51% das ações do Banco Patagonia S.A; com esta 

compra de ativos o banco brasileiro está presente em todo território argentino.  

 

Quadro 10- Empresas brasileiras na Argentina por ingresso via filiais, subsidiárias e investimentos greenfield 

(2015) 

Empresa 

Ano de 

Ingresso na 

Argentina 

Setor Ramo Principal 
Demais 

investimentos 

AMaggi   2010 Agricultura 
Agricultura, pecuária e serviços 

relacionados 
Sim 

Banco do Brasil 
1960 

Comércio/ 

Serviços 
Atividades de Serviços Financeiros Sim 

Stefanini 
1996 

Comércio/ 

Serviços 

Atividades de consultoria em gestão 

empresarial 
Sim 

Grupo Águia Branca  
2005 

Comércio/ 

Serviços 

Armazenagem e atividades auxiliares 

dos transportes 
Sim 

Bematech (TOTVS) 
1997 

Comércio/ 

Serviços 

Atividades dos serviços de tecnologia 

da informação 
Não 

Bradesco 
1999 

Comércio/ 

Serviços 
Atividades de serviços financeiros Sim 

CGG Trading 
2013 

Comércio/ 

Serviços 
Transporte, armazenagem e correios Não 

Cisa Trading 
1998 

Comércio/ 

Serviços 
Transporte, armazenagem e correios Não 

CVC 
2002 

Comércio/ 

Serviços 

Agências de viagens e operadores 

turísticos 
Não 

Elemidia (Grupo Abril) 
2003 

Comércio/ 

Serviços 
Telecomunicações Não 

FS (Vas) 
2010 

Comércio/ 

Serviços 

Atividades dos serviços de tecnologia 

da informação 
Não 

Ibope 
1992 

Comércio/ 

Serviços 

Pesquisas de mercado e de opinião 

pública 
Sim 

Itaú Unibanco 
1995 

Comércio/ 

Serviços 
Atividades de serviços financeiros Sim 

JSL 
2010 

Comércio/ 

Serviços 
Transporte, armazenagem e correios Não 
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MCassab 
2007 

Comércio/ 

Serviços 
Transporte, armazenagem e correios Não 

Pluma 
1971 

Comércio/ 

Serviços 
Transporte rodoviário de passageiros Não 

Rigabras 
2008 

Comércio/ 

Serviços 
Transporte rodoviário de carga Não 

Rodobens 
1990 

Comércio/ 

Serviços 

Administração de consórcios para 

aquisição de bens e direitos 
Não 

TIVIT 
2014 

Comércio/ 

Serviços 

Atividades dos serviços de tecnologia 

da informação 
Não 

Andrade Gutierrez 
1996 

Construção 

Civil 
Obras de Infraestrutura Sim 

OAS 
2003 

Construção 

Civil 
Obras de Infraestrutura Não 

Odebrecht 
1987  

Construção 

Civil 
Obras de Infraestrutura Não 

Queiroz Galvão 
2011 

Construção 

Civil 
Obras de Infraestrutura Sim 

Artecola 1997 Indústria Fabricação de produtos químicos Não 

Braskem (Odebrecht) 

2002 Indústria 

Fabricação de coque, de produtos 

derivados do petróleo e 

biocombustíveis 

Não 

Cambuci S.A  1998 Indústria Fabricação de Calçados Sim 

Coteminas 
1998 Indústria 

Fabricação de artefatos têxteis, exceto 

vestuário 
Não 

Fras-le 
1990 Indústria 

Fabricação de peças e assessórios para 

veículos automotores 
Sim 

Metagal 
1986 Indústria 

Fabricação de peças e assessórios para 

veículos automotores 
Não 

Moura Baterias 
2011 Indústria 

Fabricação de peças e assessórios para 

veículos automotores 
Sim 

Natura 

2010 Indústria 

Fabricação de [...] cosméticos, 

produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal 

Não 

Oxiteno (Ultra) 2006 Indústria Fabricação de produtos químicos Não 

Paquetá 2006 Indústria Fabricação de Calçados Sim 

Promob 
2012 Indústria 

Atividades dos serviços de tecnologia 

da informação 
Não 

Randon 
1994 Indústria 

Fabricação de peças e assessórios para 

veículos automotores 

Sim 
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Tigre 
1980 Indústria 

Fabricação de produtos de material 

plástico 
Não 

Vicunha 1992 Indústria Tecelagem, exceto malha Não 

Grendene 2003 Indústria Fabricação de Calçados Não 

Santana textiles 
2007 Indústria 

Fabricação de artefatos têxteis, exceto 

vestuário 
Sim 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

Já na década de 1990, quatorze empresas brasileiras ingressaram na Argentina por abertura 

de novos investimentos, entre os quais mais uma vez destacamos a abertura de unidades e 

agências de bancos brasileiros, como o Itaú Unibanco e o Bradesco, mas também, ainda em 

comércio/serviços, as empresas de consultoria e tecnologia Stefanini e Bematech (TOTVS), as 

empresas voltadas ao transporte como a Cisa Trading e o Grupo Águia Branca e as indústrias 

Coteminas, Cambuci S. A, Vicunha, etc.  E finalmente nas primeiras décadas do século XXI 

(2001-2015), vinte empresas ingressaram no país vizinho via investimentos completamente 

novos, nove delas pertencem ao setor de comércio ou serviços, destacando-se empresas de 

transporte, armazenagem e correio, com as empresas CGG Trading, JSL, MCassab e Rigobras.  

Comércio e serviços são, portanto, as atividades econômicas em que se inserem 44% das 

empresas brasileiras presentes na Argentina por ingresso via filiais/subsidiárias ou investimentos 

greenfield, que representam variadas funções, de consultoria, gestão empresarial, tecnologia da 

informação, finanças, telecomunicações, transportes, atividades ligadas ao lazer e turismo, etc. 

Observamos deste modo o proposto por diversos autores sobre a autonomização que ganham os 

serviços nesta nova fase do capitalismo e da internacionalização do território, em sua maioria 

organizados, para o conjunto trabalhado, a partir do final dos anos de 1980. Para estes circuitos 

espaciais produtivos ligados aos serviços, observamos a realização de novos investimentos, isto 

é, partindo do zero, a partir da abertura de escritórios comerciais na capital argentina 

(aproximadamente 80% das empresas), mas também em cidades localizadas ao norte da Grande 

Buenos Aires, sobretudo nos municípios de San Isidro, General San Martín e Vicente López.   

Além da abertura de escritórios realizadas por aquelas empresas que não possuem como 

parte de suas topologias de unidades produtivas ou de outras tipologias ( Centros de 

distribuição, etc;), observamos, ainda para as atividades ligadas aos serviços, a abertura de 

novos investimentos com a organização de uma rede de subsidiárias ou agências distribuídas 

em diferentes pontos do território argentino, casos do Banco do Brasil, que com a já citada 

aquisição do Banco Patagônia possui atualmente quarenta e sete agências somente na cidade de 

Buenos Aires- sendo quarenta e seis do banco adquirido (PARSERISAS, 2016) e uma própria- 
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e do Banco Itaú Unibanco, que conta atualmente com 36 agências na capital argentina, 30 na 

região da Grande Buenos Aires, além das agências nas cidade de Mar de Plata, La Plata, 

Neuquén, Mendoza, Rosário, Córdoba, Tucumán e Salta.  

Tratando-se da parte administrativa das empresas estabelecidas em novos 

investimentos, observamos, não só para algumas empresas voltadas às atividades de 

comércio e serviços, mas também as de construção civil e para algumas indústrias, o 

estabelecimento de escritórios regionais na cidade de Buenos Aires e em alguns municípios 

vizinhos ao norte, anteriormente citados, para operações das demais atividades da empresa 

– fábricas, centros de distribuição, etc.-, no território argentino, mas também para operações 

a nível regional, especialmente no Uruguai e no Paraguai.  

Contudo, a organização de escritórios regionais na cidade de Buenos Aires e em suas 

intermediações não se caracteriza apenas como uma prática das empresas que adotam a 

estratégia de filiais/subisidárias/greenfield para ingresso na Argentina, mas também se 

aplicam a empresas brasileiras que se estabeleceram via adoção de Fusão e aquisição, joint 

venture, franquias e e-commerce e startups. Assim sendo, para o conjunto total de empresas 

brasileiras atualmente localizadas na Argentina (Tabela 2, abertura da parte II), por diferentes 

estratégias de internacionalização, cinquenta e uma delas possui sede na cidade de Buenos 

Aires, sobretudo no Microcentro da capital, e oito empresas possuem sede nas cidades da 

Grande Buenos Aires, em sua maioria em Vicente López e San Isidro, as demais empresas 

possuem sede em outras províncias argentinas (Mapa 2). 

Neste sentido observamos que, com a instalação de seus escritórios comerciais na 

Argentina, as empresas brasileiras têm reforçado a divisão territorial do trabalho estabelecida 

neste país, em que atividades ligadas a gestão, consultoria, financeiras e de alta tecnologia vêm 

cada vez mais se concentrando no centro de gestão do território argentino, isto é, na capital do 

país e nos seus municípios circunvizinhos ao norte. Conforme corrobora Silveira (2016, p. 30),  

[...] grandes empresas, firmas de consultoria e de alta tecnologia, bancos e outras 

organizações do sistema financeiro localizaram suas sedes em Buenos Aires e, em 

menor medida, em outras regiões do país e ali desenvolveram a gestão das 

atividades agropecuárias (MALDONADO, 2013), industriais, de exploração de 

energia e de minerais no território nacional. Suas demandas provenientes de outras 

empresas modernas que também formam parte do circuito superior da economia 

(SANTOS, 1975) mas não se realizam sem a regulação e o apoio do Estado. 

Portanto, essa modernização territorial é seletiva, tal como refletem as topologias 

das grandes firmas e o processo de urbanização. É reforçado deste modo, a primazia 

exercida pela área metropolitana de Buenos Aires (tradução nossa)97.  

                                                 

97  [...] grandes empresas, firmas de consultoría y de alta tecnología, bancos y otras organizaciones del sistema 

financiero localizan sus sedes en Buenos Aires y, en menor medida, en otras ciudades del país y allí desarrollan la 
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Já para as empresas da atividade industrial, que equivale a 41% dos investimentos 

brasileiros realizados na Argentina via estratégia de filiais, subsidiárias e investimentos 

greenfield, observamos, para além do estabelecimento de sedes regionais na Argentina, a 

abertura de novas unidades de produção propriamente dita em diferentes pontos do território 

deste país; destacando-se uma dezena de fábricas localizadas na cidade de Pilar, província de 

Buenos Aires - que possui um dos mais importantes parques industriais da Argentina -, mas 

também ainda nesta província, em Escobar, Chivilcoy, Malvinas Argentinas, Mercedes e 

Vicente López, e em cidades das províncias de Córdoba, Santa Fé, Chaco, Santiago del Estero 

e San Juan (para estas últimas estão as fábricas da Vicunha, da Coteminas e da Santana 

Textiles, o que permite inferir sobre a dispersão da atividade têxtil na economia regional 

argentina).  Demostra-se, portanto, alta concentração das empresas brasileiras com ingresso 

via novos investimentos na cidade de Buenos Aires e na Província de Buenos Aires; dentre 

as explicações possíveis, podemos apontar a concentração do mercado consumidor, das 

empresas, da densidade dos transportes, ou seja, dos fatores que historicamente estabelecem 

a primazia de Buenos Aires na divisão territorial e internacional do trabalho. 

Há grande destaque para os circuitos espaciais produtivos ligados a bens de consumo final, 

têxtil, calçados, produtos de higiene e perfumaria- com sete grandes firmas brasileiras- e para o 

circuito espacial da produção de automóveis, graças ao contexto de conformação do Mercosul e 

de políticas binacionais e nacionais para incentivo à organização e ao estabelecimento desta 

atividade tanto na Argentina como no Brasil. Destacam-se deste modo, quatro empresas de 

autopeças e equipamentos voltadas à produção de veículos automotores, em sua maioria com 

fornecimento às grandes montadoras internacionais que se estabelecem em ambos países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

gestión de las actividades agropecuarias (MALDONADO, 2015), industriales, de explotación de energía y de 

minerales en el territorio nacional. Sus demandas provienen de otras empresas modernas que también forman parte 

del circuito superior de la economía (SANTOS, 1975) pero nada de eso se hace sin la regulación y el apoyo del 

Estado. Por lo tanto, esa modernización territorial es selectiva, tal como reflejan las topologías de las grandes 

firmas y el proceso de urbanización. Se refuerza la primacía ejercida por el área metropolitana de Buenos Aires.       
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Importante ressaltarmos, ainda no tocante à topologia das empresas brasileiras na 

Argentina, o estabelecimento e a organização por alguns agentes industriais e de serviços de 

centros de distribuição instalados no território argentino para atender as demandas do mercado 

consumidor interno, mas também para organização do comércio exterior da empresa; casos dos 

centros de distribuição da Natura localizados no município de Escobar, província de Buenos 

Aires, onde se organiza parte das atividades regionais desta corporação e das instalações da 

empresa Rigabras que conta, para além da sede regional na capital argentina, de centros de 

distribuição e logística nas cidades de Paso de los Libres, fronteira com o Brasil, Mendoza e 

Rosário. Cabe destacarmos que o estabelecimento de centros de distribuição na Argentina não 

se realiza somente para as empresas que ingressaram neste país apenas por novos investimentos, 

mas que também podem ser parte da topologia de empresas com outras estratégias de ingresso, 

como aquelas firmas que realizaram fusões e aquisições.  

Deste conjunto de trinta e nove empresas brasileiras que ingressaram no mercado 

argentino via estes novos investimentos, quinze delas lançaram mão de outras estratégias 

de internacionalização para ampliarem sua presença nesta formação socioespacial, como 

a adoção por meio do uso de plataformas virtuais de e-commerce, caso da Cambuci S.A 

que possui uma loja oficial na plataforma da empresa argentina Mercado Libre para venda 

de produtos da marca Penalty; ou pela compra de 100% dos ativos de firmas nacionais, 

caso do Banco Itaú que adquiriu em 1998, três anos após ingressar via abertura de 

subsidiária no país vizinho, o Banco del Buen Ayre.   

Em levantamento realizado pelo Ranking de Multinacionais Brasileiras de 2015, 

elaborado pela da Fundação Dom Cabral, podemos verificar que dezesseis  das trinta empresas 

por eles investigadas, afirmam desenvolver na Argentina o primeiro ponto internacional da 

topologia destas empresas (Figura 25), visando oportunidade para experimentação 

internacional, mas, sobretudo, para integração frente ao mercado regional, onde o ambiente de 

negócios se configura com divergências em relação ao mercado doméstico. 

Neste sentido, 75% das empresas por nós investigadas têm na Argentina seu primeiro 

local de abertura de investimentos completamente novos, isto é, a abertura de sedes regionais, 

escritórios locais, fábricas, centros de distribuição, etc., uma diversidade de investimentos que 

privilegiam o âmbito bilateral para se internacionalizar (Figura 26). Dentre este conjunto de 

empresas, 16% delas começaram a operar no exterior fora do âmbito latino-americano e 10% 

delas elegeram como ponto inicial outros países da região que não a Argentina. 

 

 



 

 

 212 

 

 



213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   214 

 

Fonte:  Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2015 (p. 64) 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

Figura 25:  País preferencial para abertura de primeira subsidiária e franquias por empresas 

brasileiras no exterior (2015) 
 

Figura 26: Local de início das operações internacionais de empresas brasileiras via filiais, subsidiárias e 

investimentos greenfield (2015) 
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 Com relação à atual organização internacional das empresas brasileiras que 

ingressaram na Argentina via filiais, subsidiárias e investimentos greenfield, podemos 

observar que embora as empresas tenham em sua maioria ingressado na Argentina para 

realização dos primeiros investimentos externos, atualmente elas têm este país apenas como 

um ponto de sua topologia, ou seja, se expandiram para além dele rumo a outros mercados 

(Figura 27). Constata-se que 51% das empresas estão presentes com realização de 

investimentos, isto é, além da exportação, extra- América Latina; já 41% das empresas 

seguem apenas com atuação regional, poucas delas possuem apenas na Argentina suas 

operações internacionais; já 8% das empresas para além dos investimentos externos 

completos na América Latina também têm realizado exportações a terceiros mercados.  

 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

3.2.1.1. A Natura: comércio portal a portal e centralidade argentina para o 

comando internacional   

A compreensão do processo de internacionalização da empresa Natura Cosméticos 

perpassa pela análise inicial de como tem se organizado o circuito espacial da produção de artigos 

Figura 27- Regiões de atuação das empresas brasileiras que realizaram investimentos tipo filiais, 

subsidiárias e greenfield na Argentina (2015) 



   216 

 

de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no Brasil. Em informações da Associação Brasileira 

da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos- ABIHPEC (2016), no ano de 2014 o 

Brasil ocupava a posição de quarto maior consumidor mundial de cosméticos, representando 

7,1% do consumo mundial destes produtos, com faturamento superior a U$$ 30.249 milhões. 

Interessante notarmos ainda conforme publicação da associação, que este circuito produtivo é o 

que mais investe em publicidade do Brasil e o segundo com maior receita aplicada em P&D, 

sendo dentro da atividade industrial o segundo maior investidor em inovações.  

Segundo Cruz (2012) no país existem 1.659 empresas pertencentes ao circuito 

produtivo de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal, sendo apenas 20 delas grandes 

empresas nacionais e estrangeiras, que juntas apresentam faturamento superior a R$ 100 

milhões, ou seja 73% do faturamento total do circuito. A consolidação deste circuito no país 

se dá graças ao crescimento do mercado consumidor nacional- conforme Cruz (2012) os 

brasileiros gastavam mais com produtos cosméticos/de higiene pessoal do que com 

educação e eletrodomésticos; posição que coloca o Brasil como o maior consumidor destes 

produtos na América do Sul. Este fato possibilita o desenvolvimento de grandes empresas 

nacionais produtoras destes artigos, dentre elas a Natura, empresa que desde o ano de 2010 

ocupa posição líder no segmento de cosméticos e perfumaria, deslocando da primeira 

posição a gigantes internacionais como a Avon (CONTADOR; STAL, 2012).  

A Natura Cosméticos, fundada em 1969 pelos empresários Luiz Seabra e Jean Pierre 

Berjeaut, tinha por objetivo inicial vender uma cartela de produtos fabricados com 

substâncias naturais a partir da abertura de uma pequena loja na Rua Oscar Freire em São 

Paulo. O método de vendas porta a porta (modelo de venda direta) com o catálogo de 

produtos da empresa, organizou-se apenas em 1974, como forma de expandir as vendas sem 

a necessidade da adoção do sistema de franchising e deste modo obter maior controle sobre 

o atendimento. De acordo com Contador e Stal (2012), as primeiras “consultoras de beleza” 

se estabeleceram a través de clientes próprias recrutadas, que passaram a vender os produtos 

e encima deles ganhar comissões; para a autora, esta prática seria uma venda a partir de 

relacionamentos, que ao invés de simplesmente realizar uma venda porta a porta, estabelece 

via revendedoras uma relação de confiança com os clientes da empresa.  

O uso de consultoras faz com que atualmente a empresa seja líder no chamado setor de 

venda direta (SVC); sistema de comércio que, segundo Miyata (2010), pode ser compreendido 

como um canal de varejo fora de lojas, que oferece uma venda personalizada, em que os 

consumidores são beneficiados por demonstrações dos produtos, testes e serviços 

customizados, ou seja, uma oportunidade de fidelização do cliente que pode trazer à empresa 
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que o utiliza vantagens competitivas frente a concorrentes do mesmo ramo de atividade. Neste 

sentido, com base em slogans como “duas paixões: cosméticos e pessoas”, a Natura buscou 

ampliar sua participação no mercado por duas vias principais, o uso de propagandas 

publicitárias e dos merchandisings realizados na televisão, mídia impressa, internet e, 

sobretudo, via suas revendedoras98, as principais propagadoras da marca (CRUZ, 2012).  

É por meio deste modelo de negócios que a Natura realiza suas primeiras tentativas de 

internacionalização, ingressando no mercado chileno em 1982, via um distribuidor terceirizado 

e um ano depois nos Estados Unidos, com a marca própria Numina, em uma operação 

rapidamente abandonada. Conforme Contador e Stal (2012, p.284), 

Em 1994, [a Natura] estabeleceu operações próprias de comercialização, com a 

montagem de centros de distribuição e a formação de consultoras de venda na Argentina, 

no Chile, no Peru e em Portugal, deixando de exportar produtos para parceiros 

internacionais. No Peru, a entrada foi feita por meio de parceria com uma empresa local 

[...], mas a parceira foi desfeita. A proximidade física e, especialmente a compatibilidade 

cultural foi decisiva para os primeiros passos na América Latina e em Portugal. Mas o 

processo de internacionalização não foi bem-sucedido. Em 1998, a operação portuguesa 

foi encerrada. Nos outros países, também não houve sucesso. A causa apontada foi a 

falta de coordenação, pois as operações fora do Brasil foram feitas de forma muito 

independente. Os produtos eram os mesmos, mas cada país fazia marketing, distribuição 

e relacionamento com revendedoras à sua maneira, sem uma orientação central.  

Ainda conforme a autora, o insucesso inicial da empresa no exterior também ocorre 

devido à expansão e à consolidação da empresa no mercado brasileiro na década de 1990, 

relegando aos outros países em que se inseriram um quadro de funcionários brasileiros com 

pouca ou nenhuma experiência no mercado internacional, sem comando central das operações. 

É por isto que em agosto do ano 2000 ao relançar sua estratégia internacional, agora 

especialmente no mercado argentino, a empresa decidiu transferir o diretor geral de vendas para 

o estabelecimento de um escritório internacional em Buenos Aires; desde então esta subsidiária 

já recebeu investimentos que passam a casa dos U$$ 22 milhões de dólares, consolidando-se 

no mercado argentino mesmo com o default de 2001.  

Conforme relatório da empresa (2015) a Argentina atualmente é a sede de todas as 

operações internacionais da Natura que está, além do mercado argentino-brasileiro, também no 

México, Chile, Peru e França- neste último país a partir de uma estratégia diferenciada, via 

                                                 

98 Conforme Cruz (2002) a rede de revendedoras é atualmente organizada da seguinte forma: gerentes de 

relacionamento (GR) - funcionárias com vínculo empregatício para função de supervisão de revendedoras; 

consultoras orientadoras (CO) - contratadas via prestação de serviços , tratam-se em sua maioria de revendedoras 

com controle de uma rede de consultoras, divulgação de reuniões e prestadora de treinamentos e consultoras Natura 

(CR) – revendedoras  autônomas, isto é, que não possuem nenhum vínculo trabalhista com a firma, mas que são 

as principais responsáveis como vimos pela expansão da marca.  
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abertura de uma loja própria, para além das consultoras. Sobre sua atuação especificamente no 

país vizinho, a empresa afirma (NATURA, 2015, p. 16),  

A Argentina é a nossa maior operação fora do Brasil e sede das OIs. Desde 2010, 

produzimos parte de nossos produtos no país, e, hoje, metade do que é vendido já é 

fabricado localmente, o que nos ajuda a reduzir custos e emissões de CO2 pelo 

transporte de produtos, além de ampliar nosso impacto local dos pontos de vista 

econômico e social. Estamos entre as três maiores empresas de venda direta da 

Argentina e já somos líderes em alguns segmentos de CFT [...]. Para apoiar essa 

expansão cada vez mais relevante, reforçamos os investimentos logísticos na América 

Latina. Estamos construindo um novo centro de distribuição na Argentina, com previsão 

de inauguração em 2016. Maior investimento produtivo da Natura fora do Brasil, o novo 

CD aumentará em 80% a capacidade de processamento de pedidos no país. 

A Natura tem apresentado um constante crescimento no mercado argentino, a rede de 

consultoras no país vizinho tem crescido constantemente desde o ano de 2009, sendo o país com 

maior número de consultoras internacionais da empresa (Figura 28), contanto com mais de 161 mil 

consultoras em todo o território argentino. Outro importante canal de vendas estabelecido no país 

no final do ano de 2015 foi a Rede Natura, serviço de e-commerce que fortalece as consultoras a 

partir de suas páginas online, o que a empresa denomina de “franquias digitais”.  

Deste modo a Natura tem estabelecido diferentes usos do território argentino, estabelecendo 

uma divisão territorial do trabalho que fortalece a centralidade de Buenos Aires não só na 

formação socioespacial argentina, mas também irradiando-o sobre outros países da América 

Latina, já que é na sede Buenos Aires que se concentra toda a atividade internacional da empresa, 

sobretudo a voltada para a América Latina. Conforme Contador e Stal (2012) a escolha pela 

centralização da rede externa da empresa ocorre graças ao conhecimento do mercado 

internacional e latino-americano pelos profissionais deste país, sobretudo pela capacidade que 

estes funcionários têm de adaptar-se a múltiplas situações econômicas e culturais; graças à 

escolha deste país como ponto central da topologia internacional, a Natura pode consolidar-se no 

mercado regional. Cabe ressaltar que, conforme o relatório da empresa de 2015, 59% dos 

trabalhadores em cargos de gerência na Argentina são de nacionalidade local, índice muito 

superior ao das demais unidades gerenciais da empresa nos demais países da região. 

 

 



219 

 

Fonte:  Elaboração Própria com base em Cruz (2012, p. 31) e dados fornecidos nos relatórios anuais (2015, 

2016) e cadernos de indicadores da empresa Natura (2014, 2015). 

 

Ademais da sede internacional, a Natura inaugurou na Argentina seu maior centro de 

distribuição fora do território brasileiro em 2016, com 22 mil metros quadrados e capacidade 

de processamento de 22 mil pedidos por dia; Conforme Cruz (2012) a instalação de centros de 

distribuição no Brasil e, ao nosso ver, para a América Latina também, faz parte de um projeto 

da empresa em descentralizar todas as suas operações logísticas que se concentravam na cidade 

de Cajamar em São Paulo. Nas palavras da própria autora (2012, p. 27),  

Os centros de distribuição proporcionam a capilaridade da empresa, pois a partir deles 

que os produtos são entregues as revendedoras que realizam a ponte entre diversos 

consumidores. O tempo médio de entrega dos produtos é de seis dias. Os CD’s estão 

espalhados pelas regiões do país [Brasil], dando devido suporte a todas elas.  

Na Argentina quanto no México, a empresa também tem reproduzido lógica territorial 

semelhante à brasileira, ao terceirizar parte de sua produção a pequenos e médios produtores 

locais. Conforme Miyata (2010) esta prática é constante em empresas de cosméticos e 

perfurarias, que ao contratarem pequenos e médios produtores e fornecedores de 

semielaborados estabelecem uma estrutura regulatória sobre eles, controlando a forma como 

elaborar os produtos, suas técnicas, padrões e marcas; são, portanto, verdadeiras empresas 

satélites, que gravitam em torno da empresa contratante. Na Argentina há, segundo o site da 

empresa, duas empresas contratadas para produção local dos produtos, com acesso às inovações 

Figura 28- Distribuição de Consultores Natura no exterior - em milhares (2009-2016) 
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e patentes da empresa; lembrando que no slogan da empresa sustentabilidade e biodiversidade 

são as principais bandeiras para se estabelecer não só no mercado brasileiro, mas sobretudo 

internacional; a linha Ekos, em que se enfatiza a biodiversidade brasileira, é um dos carros chefe 

da marca na Argentina, além da venda de maquiagens, perfumaria e higiene pessoal.  

 O ingresso de empresas argentinas no Brasil via filiais, subsidiárias e 

investimentos greenfield 

Conforme anteriormente observamos, as empresas argentinas desde sua fase pioneira 

ainda ao final do século XIX têm adotado como estratégia de internacionalização a abertura de 

filiais e subsidiárias em terceiros países; são os casos de empresas como Bunge y Born, Siam 

de Tella, entre outros, que buscaram se instalar nos países vizinhos por meio de abertura de 

filiais afim de driblar sobretudo as barreiras alfandegárias impostas pelos governos nacionais. 

Ao longo do século XX diversas empresas argentinas seguem utilizando desta modalidade de 

abertura de novos investimentos para internacionalizar-se, aproveitando-se do contexto 

macroeconômico nacional e mundial, sendo representativos os investimentos realizados por 

empresas como IMPSA, IMPSANT, Sancor, Techint, etc.  

Conforme podemos observar em Kosacoff (1999) a década de 1990 constituiu-se como 

importante momento para o avanço das empresas argentinas rumo ao exterior, caracterizando-

se por uma distribuição geográfica que privilegiava a região sul-americana como destino 

principal, correspondendo a 73% do total dos investimentos externos diretos realizados por 

estes agentes; no contexto regional, ainda segundo o autor, o Brasil obtinha nesta época papel 

de destaque, sendo destino para aproximadamente um terço do total destes investimentos, 

seguido pela Venezuela e Bolívia, com 17,7% e 14, 1% respectivamente. Os investimentos 

argentinos do período correspondente a 1990-2000 eram encaminhados aos setores de 

exploração e prospecção de reservas de petróleo e gás natural, indústrias básicas de metalurgia 

e construção civil e em menor número alimentos e bebidas, estas especialmente realizadas na 

América do Sul, energia elétrica, comunicações e transportes (KOSACOFF, 1999).  

O Brasil deste modo vem historicamente se posicionando como local privilegiado para 

o estabelecimento de investimentos externos realizado pelo empresariado argentino que 

adotam como estratégia inicial de internacionalização a abertura de filiais, subsidiár ias e 

dos demais investimentos greenfield, ganhando ênfase sobretudo nos anos de 1990.  

Segundo o Primer Ranking de las 19 Empresas Multinacionales Argentinas, podemos 

observar a manutenção para o século XXI da tendência de concentração de filiais das 
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principais companhias multinacionais argentinas no continente sul-americano e sobretudo 

no Brasil, país que consta com 69 filiais destas empresas (figura 29). Cabe ressaltarmos que 

neste caso estão retratadas as filiais sem distinção da topologia ao qual pertencem (sedes, 

fábricas, lojas, etc.) e da estratégia de internacionalização adotadas por estes agentes, 

incluindo-se, portanto, empresas adquiridas e também as franquias.  

 

Fonte:  Primer Ranking de las 19 Empresas Multinacionales Argentinas (2009, p. 19).  

 

 

Deste modo, com base no conjunto de empresas argentinas por nós investigadas, podemos 

verificar que o Brasil constitui-se como local inicial para abertura de investimentos 

completamente novos, isto é,  ingresso via estabelecimento de filiais, subsidiárias e 

investimentos greenfield, para 43% destes agentes (Figura 30), enquanto 39% das empresas 

argentinas preferem realizar a abertura de filiais nos demais países da América Latina que 

possuem características linguisticas e culturais comuns, especialmente nos vizinhos Chile, 

Bolívia, Paraguai e Uruguai, mas também no México, segundo maior mercado consumidor da 

região; já 9% das empresas realizaram abertura de novos investimentos conjuntamente no Brasil 

e nos demais países da região, enquanto os 9% restantes preferiam abrir filiais em países 

extrarregionais, especialmente nos Estados Unidos, importante mercado de destino também 

apontado pelo ranking argentino apresentado anteriormente.  

Figura 29- Distribuição regional de filiais das multinacionais argentinas (2008) 
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Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 

Por seu lado, 50% das empresas argentinas analisadas têm a América Latina como local 

exclusivo para a manutenção dos seus investimentos externos diretos realizados pela abertura 

de filiais/subsidiárias/ greenfield (figura 31); já 46% delas ademais de possuírem na região 

distintos pontos de sua topologia internacional, também tem ampliado seus investimentos e 

organizações externas de atuação para além destes âmbitos; apenas 4% deste conjunto tem 

realizado apenas exportações na esfera extrarregional.  

O primeiro investimento argentino a ingressar no Brasil com abertura de filial própria data de 

1947 (Quadro 11) quando o grupo Techint, que havia assumido no ano anterior uma grande obra 

de construção de uma rede de dutos de ligação entre o Brasil e a Argentina, vê a necessidade de 

estabelecer no país uma unidade própria para organização de novas obras de engenharia; é relevante 

portanto observarmos a combinação de distintas estratégias de internacionalização que a maior 

multinacional da Argentina99 tem realizado no Brasil e que embora suas subsidiárias tenham trazido 

a consolidação do grupo no país via fusões e aquisições, foi através de uma filial própria que a 

empresa realizou seus primeiros passos internacionais, passados apenas dois anos de sua fundação.  

                                                 

99  Ver Quadro 5, p. 152 

Figura 30- Local de início das operações internacionais de empresas argentinas via filiais, subsidiárias e 

investimentos greenfield (2015) 
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Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 

Neste momento de internacionalização das empresas que se realiza conjuntamente ao já 

apontado processo de substituição de importações, destaca-se a abertura no Brasil das filiais de 

dois importantes organismos estatais argentinos, uma unidade de operação para auxílio aos voos 

realizados pela companhia aérea Aerolíneas Argentinas, que começa a operar no país em 1953, e 

a abertura de uma  agência do Banco de la Nación Argentina em pleno coração da cidade de São 

Paulo na Avenida Paulista, em 1960; atualmente ademais desta agência, o banco oferece na 

unidade paulistana serviços voltados a assessoria de Comércio Exterior, além de possuir uma 

subgerência na cidade do Rio de Janeiro e um representante comercial na cidade de Porto Alegre.  

É a partir da década de 1980 que se instala importante número de filiais, ou 

empreendimentos completamente novos de empresas argentinas no Brasil com operações 

vigentes atualmente; entre 1980-1990, ingressaram cinco empresas, com destaque para a 

corporativa produtora de laticínios Sancor, que estabelece no Brasil um escritório comercial 

próprio para organizar a atividade de distribuição de seus produtos lácteos.    

Já entre 1991-2000 instalam-se quatro empresas, dentre elas o grupo farmacêutico Bagó e 

finalmente nas décadas iniciais do século XXI onze empresas, dentre elas a já citada companhia 

IMPSA (Industria Metalúrgica Pescarmona S.A), importante produtora de equipamentos 

voltados a geração de energia elétrica, em especial, aquelas ligadas a estruturas hídricas. 

Figura 31- Regiões de atuação das empresas argentinas que realizaram investimentos tipo, filiais, 

subsidiárias e greenfield no Brasil (2015) 



   224 

 

Quadro 11- Empresas argentinas no Brasil por ingresso via filiais, subsidiárias e investimentos greenfield (2015) 

Empresa 

Ano de 

Ingresso no 

Brasil 

Setor Ramo Principal 
Demais 

investimentos 

Adecoagro 2004 Agricultura 
Agricultura, pecuária e serviços 

relacionados 
Sim 

El Tejar  2003 Agricultura 
Agricultura, pecuária e serviços 

relacionados 
Sim 

Aerolineas Argentinas 1953 
Comércio/ 

Serviços 
Transporte Aéreo Não 

Andreani 2002 
Comércio/ 

Serviços 
Transporte rodoviário de carga Não 

Banco de la Nacíon 1960 
Comércio/ 

Serviços 
Atividades de serviços financeiros Não 

BGH 1990 
Comércio/ 

Serviços 

Atividades dos serviços de tecnologia da 

informação 
Sim 

Certer Group 1993 
Comércio/ 

Serviços 

Atividades de consultoria em gestão 

empresarial 
Não 

Flecha Bus 1990 
Comércio/ 

Serviços 
Transporte rodoviário de passageiros Não 

Grupo Assa (GA) 2001 
Comércio/ 

Serviços 

Consultoria em tecnologia da 

informação 
Não 

Iecsa  2003 
Comércio/ 

Serviços 

Serviços de arquitetura e engenharia e 

atividades técnicas relacionadas 
Não 

Omint 1980 
Comércio/ 

Serviços 

Atividades auxiliares dos seguros, da 

previdência complementar e dos 

planos de saúde 

Não 

Roggio  1987 
Comércio/ 

Serviços 
Coleta de resíduos Não 

Tea Connection 2011 
Comércio/ 

Serviços 

Restaurantes e outros estabelecimentos 

de serviços de alimentação e bebidas 
Não 

Ocasa 1989 
Comércio/ 

Serviços 
Transporte, armazenagem e correios Sim 

Cartellone 1998 
Construção 

Civil 
Obras de Infraestrutura Não 

Atanor 2000 Indústria 
Fabricação de produtos químicos 

inorgânicos 
Não 

Bagó 1999 Indústria 
Fabricação de produtos 

farmacoquímicos 
Sim 
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Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 

Embora a IMPSA tenha começado suas atividades internacionais ainda ao final dos anos 

de 1970, com a instalação em primeira sede internacional nos Estados Unidos, na Europa e 

no Canadá buscando estabelecer parcerias e alianças com importantes empresas detentoras de 

tecnologia e patentes para desenvolver competências tecnológicas- fato que permitiu ela 

tornar-se uma das maiores detentoras das tecnologias para produção de equipamentos 

hidráulicos do mundo da atualidade- sua instalação no Brasil ocorre apenas em 1985 com a 

abertura de um escritório regional e sobretudo em 2002, com a abertura de duas fábricas na 

cidade de Suape, em Pernambuco, com o objetivo de incorporar as economias de escala que 

o país oferece como grande detentor de fontes energéticas hidráulicas. Segundo Calbosa 

(2012), hoje a IMPSA se instala com força no Brasil, pelas seguintes vantagens de 

localização: mercado, por meio de normativas federais para expansão da matriz energética, 

financiamento, oferecido pelo BNDES, insumos, redução de custos de transporte e contorno 

de barreiras de ingresso com o objetivo de participar de processos licitatórios.  

Com base no exemplo da IMPSA e da Techint, podemos observar como topologia inicial 

de investimentos realizados inclusive pelas grandes multinacionais industriais argentinas, a 

abertura de escritórios regionais no Brasil, já que doze das vinte e quatro empresas possuem 

escritórios no país (quadro 10). Para as atividades de comércio e serviços que correspondem a 

IMPSA 2007 Indústria 

Fabricação de equipamentos para 

distribuição e controle de energia 

elétrica 

Sim 

Metalfor 2001 Indústria 

Fabricação de tratores e de máquinas e 

equipamentos para a agricultura e 

pecuária 

Não 

Sancor 1986 Indústria Fabricação de laticínios Não 

Vetanco S/A 2001 Indústria 
Fabricação de medicamentos para uso 

veterinário 
Não 

Techint 1947 Indústria 
Fabricação de produtos minerais não-

metálicos 
Sim 

Tecna 1999 Indústria 

Fabricação de equipamentos para 

distribuição e controle de energia 

elétrica 

Não 

Rowa 2003 Indústrias 

Fabricação de motores, bombas, 

compressores e equipamentos de 

transmissão 

Não 
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50% do total do conjunto de empresas argentinas que atuam no Brasil pela abertura de 

filiais/subsidiárias/greenfield, os escritórios são o local onde se realizam ou todas as atividades 

da companhia no Brasil ou que possuem a função de controle de toda a operação brasileira, ou 

seja,  escritórios que possuem a função de sede regional; como  exemplo temos o caso da 

empresa voltada ao transporte de cargas Andreani, que a partir de sua sede localizada na cidade 

de São Paulo organiza as filiais dos  municípios de Osasco e Embu das Artes, estado de São 

Paulo, da unidade do Rio de Janeiro e da unidade de Porto Alegre.  

Além da Andreani, a cidade de São Paulo também se configura como locus privilegiado 

para o estabelecimento de escritórios centrais para seis empresas ligadas ao comércio e serviços 

e como único ponto da topologia da empresa no Brasil, isto é, escritório que mantêm toda a 

atividade deste agente, para outras cinco. Para estes últimos casos é interessante notarmos o uso 

de outros meios de comercialização e estabelecimento no país, caso da Ocasa, empresa voltada 

a serviços de transporte, armazenagem e correios, que oferece seus serviços via internet, 

disponibilizando em sua plataforma online sua carteira de serviços de entregas e logística 

(postal, de saúde e logística geral, via organização de depósitos) e da empresa Center Group, 

voltada à atividade de consultoria para comércio exterior, que possui uma carteira de parceiros 

locais e internacionais para corroborarem na prestação de seus serviços. Além do mais, também 

podemos observar a abertura de escritórios regionais no Brasil para as empresas que utilizam 

outras estratégias de internacionalização (Mapa 3), concentrando-se em São Paulo e Rio de 

Janeiro, mas também na região nordeste, caso da abertura de uma unidade de comando das 

franqueadas brasileiras da empresa argentina Abuela Goye em Pernambuco.  

Cabe ainda destacarmos o estabelecimento de pontos de venda no Brasil por parte do 

empresariado argentino, caso da Tea Connection, cafeteria especializada em chás 

“gourmet” e comidas saudáveis, que abriu loja própria no bairro dos Jardins em São Paulo 

e da empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário de passageiros Flecha Bus, 

que possui guichês de venda de passagens para a Argentina em rodoviárias localizadas em 

diferentes municípios da Região Sul do Brasil, local de grandes dinâmicas e fluxos 

transfronteirzos, como anteriormente observamos. 
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As dinâmicas territoriais que a região Sul do Brasil tem com a Argentina refletem-se  na 

abertura de escritórios regionais, filiais, subsidiárias (Mapa 3), mas também de fábricas e outros 

pontos da topologia para os agentes realizadores tanto da atividade industrial, como da atividade 

de Construção Civil; o Grupo Assa por exemplo, empresa ligada à consultoria em tecnologia 

da informação, possui uma unidade exclusiva para realização das atividades de marketing em 

Curitiba; esta mesma cidade foi escolhida pela construtora civil Cartellone para instalação de 

seu único escritório no país. A Atanor, empresa ligada à atividade de fabricação de produtos 

químicos inorgânicos, instalou na capital gaúcha Porto Alegre seu escritório no Brasil, ademais 

de possuir uma fábrica na cidade de Resende no estado do Rio de Janeiro. 

Ainda com relação à atividade industrial, representante de 34% dos investimentos 

greenfield argentinos realizados no Brasil, a Metalfor, fabricante de máquinas e equipamentos 

voltados à atividade agropecuária, ademais de organizar toda a sua atividade no Brasil via um 

escritório localizado na cidade de Ponta Grossa no Paraná, possui nesta mesma cidade uma 

unidade de produção, além de uma central de peças localizada em Lucas do Rio Verde, no Mato 

Grosso, e de uma rede de mais de cinquenta representantes de vendas e de assistência técnica 

espalhados por treze estados brasileiros. A Vetanco S.A tem toda a sua operação no Brasil 

organizada no estado de Santa Catarina, na cidade de Chapecó, onde possui uma fábrica para 

produção de fármacos veterinários e um escritório.  

Deste conjunto de dez empresas argentinas localizados no Brasil, apenas quatro deles 

possuem escritórios fora da região sul do país, casos da já citada Techint e Sancor, ambas com 

escritório em São Paulo e da farmacêutica Bagó, que possui no Brasil uma fábrica em Colatina 

no Espirito Santo e um escritório na cidade do Rio de Janeiro, mesma cidade onde se abriga o 

escritório da fabricante de equipamentos para o controle e distribuição de energia elétrica Tecna.  

Instalaram-se no Brasil no começo dos anos 2000 duas grandes empresas argentinas 

voltadas à agricultura, a Adecoagro e a El Tejar. Suas estratégias iniciais de inserção 

foram dadas via compra de terras no país e a instalação de escritórios regionais na cidade 

de São Paulo; suas atividades no Brasil são de grande importância, já que nele se realizam 

mais de 80% das operações destes agentes. 
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3.2.2.1. A Adecoagro: a instalação de grandes empresas agrícolas no Brasil no 

começo do século XXI 

Para Kosacoff (2010), há no começo do século XXI uma intensificação das ações 

internacionais de firmas argentinas em atividades voltadas à agricultura. Neste sentido, para 

analisarmos a atuação da empresa argentina Adecoagro no Brasil, é necessário 

compreendermos primeiramente o contexto em que se insere a organização nacional e 

internacional destas empresas, que revelam sobremaneira as características do atual período da 

globalização em que a informação, a ciência e as finanças assumem papel crucial para as 

dinâmicas que se desenvolvem no território.  

Conforme Frederico e Gras (2017) neste início de século uma nova safra de capitalistas 

chegam ao campo, tanto no Brasil como na Argentina, graças a um fenômeno de imbricação de 

empresas agrícolas nacionais e grandes produtores, que atuam em diferentes etapas e culturas 

do circuito espacial de produção agropecuária, com grandes empresas controladas por fundos 

financeiros e corporações ligadas a outros ramos da economia, cujas estratégias de obtenção de 

lucro estão atreladas à produção propriamente dita de grãos, agro combustíveis, etc., mas 

também à captura de renda da terra pela especulação imobiliária, isto é, a compra de terras.  

Deste modo, podemos observar o surgimento de grandes corporações componentes de 

um novo grupo de investidores, onde se destacam as empresas brasileiras, SCL Agrícola, 

Vanguarda Agro, etc. e as megaempresas argentinas, El Tejar, Cresud (BrasilAgro), Los Grobo, 

MSU e Adecoagro (FREDERICO E GRAS, 2017). Conforme aqui observamos, quatro destas 

grandes empresas estão inseridas atualmente no território brasileiro, com ingressos possíveis 

graças ao emprego de diferentes estratégias de internacionalização, como o já citado caso da 

empresa Los Grobo, por fusão e aquisição; da El Tejar e Adecoagro, via filiais, subisidiáriais e 

investimentos greenfield e via joint venture pela Cresud (BrasilAgro).  

Em definição de Frederico e Varrotti (2017, p.105), as megaempresas argentinas são 

apresentadas como,  

[...] empresas que, guardadas as suas diferentes estratégias e objetivos, desenvolvem 

um modelo empresarial de produção de commodities agrícolas baseado na 

articulação de diferentes características, como salientam Gras e Sosa Varrotti 

(2013): grandes escalas produtivas, a partir do desenvolvimento de diversas formas 

de controle da terra, organização em rede de produção e a terceirização do plantio, 

colheita, armazenagem e demais tratos culturais; diversificação territorial e de 

cultivos como forma de gestão de riscos climáticos, produtivos e políticos; uso 

intensivo das tecnologias da informação na atividade produtiva propriamente dita e 

na organização da divisão territorial do trabalho da empresa; e diferentes formas de 

conexão com o capital financeiro internacional. 
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 A existência destas empresas na Argentina- que se diferenciam das tradicionais empresas 

do campo argentino por valorizarem inicialmente o controle da produção em detrimento da 

propriedade da terra e deste modo organizarem a produção em torno de uma rede de articulação 

de diferentes agentes provedores de bens e serviços (FREDERICO; VARROTI, 2017)- está 

intimamente ligada com características próprias da formação socioespacial argentina, seja na 

configuração de sua estrutura agrária, onde as figuras do contratista e do arrendatário estão 

historicamente estabelecidas, mas também da ampla desregulação econômica que se fez 

presente na Argentina desde a ditadura militar ao final dos anos de 1970, com aprofundamento 

nos anos 1990, conforme anteriormente observamos, em combinação com o processo de 

globalização e mundialização das finanças e da economia. Segundo Gras (2013, p. 03),   

[...] foi recentemente nos anos de 1990 que se aprofundou e se consolidou esse processo 

[de transformações jurídico-institucionais operadas no setor agropecuário]. 

Assinalamos rapidamente algumas medidas que afetaram especialmente o setor 

agropecuário: a eliminação de praticamente todos os impostos as exportações, que 

possibilitou um novo impulso a orientação externa da produção; a suspenção das 

barreiras alfandegárias a importação de bens de capital, que possibilitou uma importante 

renovação do maquinário; a eliminação de quase totós os órgãos de regulação [...]; a 

privatização de todos os serviços públicos [...]; e finalmente a retração do papel do 

Estado no mercado financeiro, o que reduziu notadamente o acesso ao crédito barato e 

as taxas subsidiadas que impulsionaram uma maior presença de entidades privadas, 

favorecidas pela Lei 24.441 de fideicomisos em 1995. Inicialmente orientado a 

construção de moradias, os fideicomisos se estenderam a atividades agropecuárias, 

canalizando investimentos para este setor (tradução nossa). 100. 

Segundo a autora a estas medidas ainda podem ser agregadas uma série de leis que 

impactaram sobre a disponibilidade de terras, excluindo das normativas voltadas ao 

arrendamento da terra os chamados contratos acidentais, isto é, aqueles voltados para 

realização de uma ou duas colheitas, que ficaram de fora das restrições existentes para o 

congelamento de preços e limitação dos prazos. Deste modo conforme afirma Gras (2013, 

p.03), “isto fez com que se propagassem, dando lugar a uma mudança da matriz de concentração 

                                                 

100 “En ese marco, cabe destacar las transformaciones jurídico-institucionales operadas en el sector 

agropecuario, que desde 1990 cambiaron el escenario en el que este se había desarrollado hasta entonces. En 

rigor, estos cambios se remontan a mediados de la década de los setenta, cuando la dictadura militar puso en 

marcha un proceso de liberalización económica y favoreció la orientación exportadora de la actividad. Pero fue 

recién en los años noventa cuando ese proceso se consolidó y profundizó. Señalemos rápidamente algunas de las 

medidas que afectaron especialmente al sector agropecuario: la eliminación de casi todos los impuestos a las 

exportaciones, lo que dio un nuevo impulso a la orientación externa de la producción; la supresión de aranceles 

a la importación de bienes de capital, que se tradujo en una importante renovación del parque de maquinarias; 

la eliminación de casi todos los organismos reguladores, lo que dejó a los productores más expuestos a los 

vaivenes del mercado internacional; la privatización de los servicios públicos, lo que alteró la estructura de costos 

de las explotaciones; y finalmente, la retracción del Estado del mercado financiero, lo que redujo notablemente 

el acceso a créditos baratos o a tasas subsidiadas e impulsó una mayor presencia de entidades privadas, 

favorecida por la Ley 24.441 de fideicomisos en 1995. Inicialmente orientada a la construcción de viviendas, los 

fideicomisos se extendieron a la actividad agropecuaria, canalizando inversiones financieras hacia el sector” 

(GRAS, 2013, p. 03).  
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da terra [...] o favorecimento do aumento do arrendamento. Estima-se que entre 70 y 60% da 

superfície agrícola do país se encontre atualmente nesta situação [...]”101.  

Neste sentido, manifestam-se no agronegócio argentino duas importantes características do 

atual período, em primeiro lugar o emprego de ciência e informação na produção e organização 

desta atividade econômica, onde as inovações tecnológicas se manifestam em todo o circuito 

espacial da produção, desde o preparado das sementes até a organização administrativa, e em 

segundo lugar da financeirização da produção agrícola, graças à desregulação e às normativas 

criadas pós-1990, como já observamos. A exploração dos fideicomisos, segundo Gras (2013), 

beneficiou sobremaneira este conjunto reduzido de megaempresas mediante o arrendamento de 

terras na região dos pampas argentinos e as levaram a conseguirem vantagens significativas frente 

a outros agentes, sobretudo a partir do acesso a novas ferramentas de comercialização e do alcance 

de economias de escala (FREDERICO; GRAS, 2017).  

A produção agrícola argentina, especialmente a soja, torna-se um espaço de ampla 

rentabilidade para o circuito financeiro, a ponto de atrair os olhares dos grandes investidores 

estrangeiros de terras, especialmente de fundos de investimento. Conforme Frederico e Gras 

(2017) a entrada destes fundos, que não somente emprestaram dinheiro para as 

megaempresas, mas também ingressaram em suas estruturas societárias, permitiram a 

capitalização para aquisição de terras102, para financiamento de demais estruturas de 

funcionamento do circuito produtivo (armazenagem, comercialização, etc.) e para o 

fortalecimento da expansão internacional destas empresas em países do Cone Sul, dentre eles 

o Brasil. Nas palavras dos autores (2017, p, 27), 

A escala e o volume de produção de operações das megaempresas argentinas se 

transformaram em veículos privilegiados para os investimentos financeiros na 

agricultura. Além disso, a capacidade de expansão a outros países- gerenciando 

diferentes contextos produtivos, climáticos, econômicos e políticos- se converteu 

num “ativo” fundamental das megaempresas argentinas, bastante apreciado pelos 

                                                 

101“A este conjunto de medidas, se sumaron una serie de leyes que en conjunto impactaron sobre la disponibilidad 

de tierras. Así, nuevas normas de arrendamiento excluyeron de la ley vigente (que establecía un plazo máximo de 

tres años para el alquiler de campos) a los llamados “contratos accidentales” (para la realización de una o dos 

cosechas), que quedaron fuera de las restricciones existentes respecto del congelamiento de precios y la limitación 

de los plazos. Ello hizo que estos se propagaran, dando lugar a un cambio en la matriz de contratación de la 

tierra (Cloquell, 2007) y favoreciendo el aumento del arrendamiento. Se estima que entre el 70 y 60% de la 

superficie agrícola del país se encuentra actualmente en esa situación (Reboratti, 2010)” (GRAS, 2013, p.03).  
102 Este fenômeno segundo Bernardes; et. all (2017) chamado de land grabbing, “pode ser definido pelo uso 

intensivo de capital para controle (control grabbing) de terras e recursos como forma de acumulação e resposta à 

conjugação das atuais crises financeira, energética, alimentar e ecológica do projeto de globalização neoliberal. O 

monitoramento realizado desde 2000 pela organização The Land Matrix revela que, até abril de 2016, mais de 40 

milhões de hectares de terras com potencial de reconversão agrícola haviam sido adquiridos, sobretudo, por 

investidores institucionais em todo mundo” (p.07).  
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fundos financeiros [...]. Em consonância com o ingresso dos capitais financeiros nas 

estruturas societárias, aceleram-se as dinâmicas de translatinização[...].  

Ao se articularem com o capital financeiro algumas empresas argentinas, especialmente 

Adecoagro e Cresud, alteram suas formas de organização, com a substituição do modelo de 

terceirização e arrendamento de terras, por aquisição de suas próprias propriedades, ou, em 

articulação com a capitalização externa (GRAS, 2013). É deste modo que o Brasil se torna um 

chamariz para as empresas argentinas, isto porque, ademais de possuir uma extensa produção 

agropecuária e consequentemente economias de escala para esta atividade, também possui 

disponibilidade de terras agriculturáveis a preços mais baratos que nos demais países latino-

americanos, inclusive da própria Argentina (FREDERICO; GRAS, 2017).  

A empresa Adecoagro, fundada em 2002 na Argentina, atualmente uma das maiores 

companhias do circuito produtivo agropecuário da América do Sul103, chega ao Brasil em 

2004 com a aquisição de terras próprias, buscando, conforme o site da própria empresa, 

estabelecer cultivos diversificados, afim de minimizar os riscos de produção. Tal afirmação 

revela uma importante diferenciação desta empresa em relação à grande parte das 

megaempresas argentinas do agronegócio, a partir de uma diversificação de sua atuação, não 

só no Brasil, mas também na Argentina, concentrando suas atividades em produção de 

lácteos, milho, trigo, soja, arroz, etanol, açúcar e eletricidade, mas sem abandonar a prática 

de compra de terras. Conforme expõem Almeida e Guida (2017, p. 161), “a Adecoagro atua 

também naquilo que define como transformação de terras, com a incorporação de áreas 

‘subdesenvolvidas ou subutilizadas’ [...] à lógica de competitividade e da exploração”. 

Deste modo, a Adecoagro, que em 2011 abriu seu capital na bolsa de valores de Nova 

York, está fortemente atrelada aos fundos de investimento e a capitalização, atuando no 

mercado de commodities e de terras, revelando, conforme Almeida e Guida (2017), estratégias 

territoriais de atuação em articulação com o capital financeiro para, de um lado, incrementar a 

produtividade da produção agropecuária para fins especulativos e, por outro, intensificar as 

operações de controle de grandes extensões de terra, por meio de compra e arrendamentos.  

Atualmente a empresa tem atuado no Brasil, para além da aquisição e arrendamentos de 

terra para especulação financeira, na atividade sucroalcooleira a partir da aquisição, em 2005, 

da Usina Monte Alegre situada em Minas Gerais. Cabe ressaltar que o ingresso da empresa se 

dá em meio a um processo de intensa internacionalização da atividade brasileira de produção e 

do beneficiamento da cana-de-açúcar para produção de açúcar, mas sobretudo de etanol, dado 

                                                 

103 A empresa controla mais de 430 mil hectares na Argentina, Brasil e Uruguai (ALMEIDA; GUIDA, 2017).  
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ao pioneirismo do uso desta fonte como alternativa às fontes energéticas fósseis logrado 

sobretudo a partir da reestruturação desta atividade em meados da década de 1990. Conforme 

Benetti (2009) o etanol brasileiro torna-se alvo de empresas e investidores estrangeiros graças 

a dois fatores principais, as condições climáticas favoráveis à produção de cana, combinadas 

com a expansão da fronteira agrícola no território nacional e competitividade que o país 

desenvolveu neste setor tendo conhecimento tecnológico acumulado nesta área, o que produz 

vantagens competitivas frente a terceiros países, pela organização do setor no Proálcool ainda 

em 1975 e pela introdução de veículos flex, isto é movidos a gasolina ou etanol, em 2003.  

A Adecoagro, uma das vinte e quadro empresas estrangeiras que tem atuado nesta 

atividade no Brasil (BENETTI, 2009), tem se respaldado no apelo do etanol como uma 

“economia verde”, com alto grau de aproveitamento da produção, inclusive com 

aproveitamento energético do bagaço, para consolidar-se no mercado e no país. Segundo 

Almeida e Guida (2017), a empresa tem se empenhado em estabelecer um cluster de açúcar, 

etanol e energia no Mato Grosso do Sul; lugar em que a empresa possui (Mapa 4) duas usinas 

de moagem de cana de açúcar, localizadas nos municípios de Angélica e Ivilhena, com 

capacidade de produção conjuntamente de nove milhões de toneladas por ano, além de oito 

fazendas/ ativos, para cultivo e para manutenção do seu mercado de terras neste território. 

Além deste setor, a Adecoagro também realiza, graças a suas estratégias voltadas ao 

processo de land grabbing104, ampla atividade imobiliária, com aquisições de terras de baixa 

fertilidade para revalorização futura, em um caráter predominantemente rentista, a partir de seu 

preparo, fertilização, adubação e produção agrícola, como ocorreu com a venda entre 2006 e 

2015 de quadro fazendas produtoras de café (3.618 hectares) localizadas no município de Luiz 

Eduardo Maganhães, Bahia, por US$ 20, 8 milhões. A empresa possui no Brasil 33.790 

hectares, em um preço estimado para 2014 de U$$ 135.479.436 (ALMEIDA E GUIDO, 2017). 

Importante notarmos que a Adecoagro constituiu sua sede na cidade de São Paulo 

como ponto principal da sua topologia de atuação não só no território brasileiro, mas como 

sede da corporação. Conforme desvelam Maldonado, Almeida e Picciani (2017), o 

município de São Paulo se configura, desta forma, não só como o maior exportador 

brasileiro, de soja, açúcar, milho, etanol e carnes, ao possuir a sede de grande parte das 

empresas brasileiras voltadas à produção agropecuária, mas também tem atraído empresas 

sul-americanas, já que ademais da Adecoagro, a empresa argentina El Tejar também 

transferiu seu escritório central de Buenos Aires para a capital paulista. 

                                                 

104 Ver nota de rodapé número 96 
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Ainda segundo as autoras, a sede da Adecoagro em São Paulo serve de exemplo para 

ilustrar como se configura a divisão territorial do trabalho entre as regiões produtoras das 

atividades agropecuárias/energéticas e a metrópole, já que, enquanto as cidades próximas às 

fazendas, como por exemplo as localizadas na fronteira agrícola do oeste baiano, trabalham 

funcionários especializados na operação agrícola propriamente dita, no escritório em São Paulo, 

localizada no bairro de Moema, são desempenhadas funções estratégicas administrativas, como 

a diretoria, a consultoria, o departamento jurídico, a equipe comercial e financeira, etc. A sede 

da empresa em São Paulo é portanto estratégica para a empresa que estamos analisando, por 

estar localizada em local de ampla disponibilidade de mão-de-obra qualificada e por sua 

localização privilegiada próximo a infraestruturas de circulação, a bancos, diretores de outras 

empresas, etc., facilitando as chamadas relações face a face.  

 JOINT VENTURE: CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Na literatura disponível sobre a organização dos investimentos de empresas no exterior 

podemos observar a falta de um consenso sobre a classificação das joint venture nas estratégias 

de internacionalização de IED ou das NFI, alguns autores as consideram como parte dos 

investimentos externos diretos, outros como parte do contexto de alianças estratégicas, pela 

forma como se comportam as empresas na composição destes grupos.  

O importante, porém, e por todos frisado, é a força que esta forma de internacionalização vem 

ganhando desde a década de 1980, graças em primeiro lugar à desregulação financeira que ocorre 

sobretudo na globalização, que abre campo às atividades acionárias e em segundo, por ser uma 

emblemática forma de associação entre empresas, alianças, ora de cooperação, ora de conflito, que 

se revelam como marca do período atual.  

Na definição de Cavusgil, Knight e Risenberger (2010), joint venture é uma forma de 

colaboração entre duas ou mais empresas para criar uma empresa de propriedade conjunta, onde 

cada parte pode deter de forma igualitária, majoritária ou minoritária os ativos das empresas. 

Elas são propostas em geral por uma das partes que pretende a partir da associação, adquirir 

oportunidades, recursos e tecnologias que não possui, aumentando, desta forma, sua presença 

em novos mercados, ganhando competitividade e eliminando, através da cooperação um 

possível concorrente. Conforme os autores (2010, p.321-322),  

Em um acordo internacional típico, o parceiro estrangeiro entra com capital, 

tecnologia, conhecimento em gestão, treinamento ou algum tipo de produto. O 

parceiro local permite a utilização de suas fábricas e outros equipamentos, o 

conhecimento da língua e cultura local, o know how do mercado, os contatos úteis no 

governo do país anfitrião ou os fatores de produção de menor custo como o trabalho 
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ou as matérias primas. As empresas ocidentais muitas vezes usam joint venture para 

acesso a mercados na Ásia. A parceria permite que a empresa estrangeira garanta o 

acesso ao conhecimento-chave de mercado, obtenha o acesso imediato a um sistema 

de distribuição e de clientes e alcance maior controle sobre as operações locais. 

Embora considere as joint venture como uma parte da composição das redes de produção 

conformadas em Alianças Estratégicas e não como parte da composição de IED, Dicken (2010, 

p. 189) apresenta um fator importante para compreendermos em que sentido estes investimentos 

não são estratégias de fusões, 

[...] são acordos formais celebrados entre empresas para buscar um objetivo 

estratégico específico- para permitir que as empresas alcancem uma meta específica 

que, na opinião delas, não conseguiriam alcançar sozinhas. Envolvem 

compartilhamento de riscos e recompensas através da responsabilidade de tomada de 

decisões em conjunto em relação a um empreendimento específico [...] não são 

idênticas às fusões, em que as identidades das empresas em um processo de fusão se 

absorvem totalmente, [...], apenas algumas das atividades das empresas participantes 

são assimiladas: em todos os outros aspectos, as empresas permanecem não somente 

separadas, como também geralmente concorrentes.  

As joint venture são fortalecidas a partir da ação normativa dos Estados Nacionais, de 

criação de acordos bilaterais e multilaterais como os blocos econômicos- como já abordamos- 

ou seja, é reforçada a internalização do externo, pela possibilidade de criação de 

empreendimentos colaborativos com as empresas dos países vizinhos que contaminam o 

ambiente de negócios e reforçam os circuitos produtivos além-fronteiras. 

Em virtude do exposto, há para Dicken (2010) um avigoro das redes de produção com 

enfoque regional, pois as empresas, sobretudo as grandes, notam a proximidade geográfica 

como melhor opção para suplementar sua competitividade e consequentemente, ampliar seus 

lucros, facilitado pelo reforço da porosidade territorial, advindo dos acordos regionais e de 

suas relações de comércio intrafirma (ARROYO, 2001).  É deste modo que se configuram as 

já observadas normativas para criação de empresas binacionais entre o Brasil e a Argentina 

no final da década de 1980, inicios dos anos 1990, que resultaram na organização de uma 

série de joint ventures entre empresas argentinas e brasileiras.  

Esclarecemos a opção por considerar a joint venture como investimento externo direto, 

pelo caráter de participação acionária que confere um grau de participação internacional e, 

portanto, o acesso a outros mercados para uma ou ambas as partes; esta escolha metodológica 

se faz após a análise dos casos investigados, que apresentaremos adiante. 

 



   238 

 

 O ingresso de empresas brasileiras na Argentina via joint venture 

Como anteriormente observamos, o contexto de aproximação argentino-brasileira a partir 

de 1980 contaminou o ambiente de negócios de ambos os países para a internacionalização a 

nível regional; isto porque há uma via de mão dupla entre a flexibilização normativa dos 

Estados e as normas empresariais contemporâneas estabelecidas pela busca cada vez maior, 

através da internalização do externo, de contratos além das fronteiras em associação com outras 

firmas, estabelecidas pelas aliança estratégicas, parcerias e joint venture.   

Neste contexto, surge uma ampla realização de associações empresarias via joint venture 

de empresas brasileiras e argentinas, com abertura de terceiras empresas, pressuposto que produz 

sinergias para produção do já citado estatuto das empresas binacionais argentino-brasileiras. 

Participam destas operações associativas grandes empresas como a Brahma (AmBev), Grendene, 

Cofap, Alpargatas, Deca, Agrale, etc., e importantes empresas argentinas com grande crescimento 

nos anos de 1990, Quilmes, Pérez Companc, FV-Ferrum, Bagó, Techint, entre outras. Para o caso 

brasileiro, Sposito e Santos (2012) expõem que anteriormente ao grande movimento de fusão e 

aquisição realizado pelo empresariado nacional no exterior, isto é, nos anos de 1990, 80% dos 

negócios brasileiros se realizavam regionalmente, tendo como destino principal a Argentina, via 

joint venture, graças às normativas bilaterais e à criação do Mercosul.  

Contudo as iniciativas binacionais criadas no período, citadas no segundo capítulo, não 

resistiram ao defaut e à crise argentina de 2001, quando grande parte das parcerias estabelecidas 

são completamente desfeitas ou transformadas em ações de aquisição, onde o capital brasileiro 

torna-se controlador de 100% dos ativos das empresas. 

Em 2015, segundo levantamento no Sistema PDET da RAIS/CAGED, existem três empresas 

brasileiras registradas na normativa binacional argentino-brasileira; entretanto em nossos 

levantamentos constatamos, sobretudo a partir de informações em sítio web das empresas, a existência 

de três corporações que se afirmam binacionais em contrato de joint venture (Quadro 12). 

A Iochpe-Maxion trata-se de uma empresa brasileira que possui diferentes parcerias 

joint venture internacionais, entre as quais se incluem a subsidiária Amsted Maxion - uma 

joint venture estabelecida a partir da alienação de 50% das ações da empresa gaúcha pela 

empresa Amsted Industries em 2000- e a joint venture Maxion Montich, que se estabelece a 

partir da aquisição de 50% das ações da empresa argentina Montich fabricante de chassis e 

de autopeças. Esta última empresa de capital misto argentino-brasileiro possui duas unidades 

produtivas localizadas na província de Córdoba na Argentina, uma fábrica no Uruguai e três 

no Brasil, localizadas em Cruzeiro no estado de São Paulo e nos municípios mineiros de 
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Contagem e Sete Lagoas; a unidade de comando do grupo se localiza na cidade de São Paulo, 

onde também se administram as demais subsidiárias da empresa. 

 

Quadro 12- Empresas brasileiras na Argentina por ingresso via joint venture (2015) 

Empresa 

Ano de 

Ingresso na 

Argentina 

Setor Ramo Principal 
Demais 

investimentos 

Cotia Trading 

 

1996 

 

Comércio/ 

Serviços 
Transporte, armazenagem e correios Sim 

Agrale (Grupo Stedile) 1988  Indústria 

Máquinas e Equipamentos e 

Veículos Automotores, Reboques e 

Carrocerias 

Sim 

Positivo (Positivo BGH) 2010  Indústria 
Fabricação de equipamentos de 

informática 
Sim 

Iochpe-Maxion (Maxion 

Montich) 
2011  Indústria 

Fabricação de peças e assessórios 

para veículos automotores 
Sim 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

Deste modo, observamos que as joint ventures estabelecidas pelas empresas 

brasileiras na Argentina pertencem em sua maioria às atividades ligadas à indústria; além 

da Iochpe-Maxion, está a joint venture estabelecida entre o grupo Positivo, que possui 

dentre suas atividades a produção de computadores e outros equipamentos eletrônicos, e a 

empresa argentina BGH, fabricante de equipamentos eletroeletrônicos e que desenvolve no 

Brasil serviços de reparação e restauração de telefones. Deste modo, a  Positivo BGH produz 

tablets, desktops e notebooks para venda no mercado argentino e sul-americano; além disto, 

estabeleceu com o governo de Ruanda uma parceria para o oferecimento de notebooks a 

alunos da rede pública de ensino. 

 Outra empresa que ingressa no mercado argentino via joint venture é a Agrale S.A, 

empresa produtora de tratores e equipamentos automotivos para uso agrícola, mas que tem 

expandido seus negócios para a elaboração de autopeças, voltadas aos caminhões. Conforme 

Bianco, Moldovan e Porta (2008, p.71), 

A empresa iniciou seu negócio de maquinaria agrícola de pequeno porte e avançou 

posteriormente para o desenvolvimento de tratores de tecnologia própria 

constituindo-se em um importante provedor não só do mercado brasileiro, mas 

também de numerosos países da América Latina. Ao final da década de sessenta, a 

companhia ingressou em um processo de diversificação com o objetivo de reduzir 

sua dependência do maquinário agrícolas, produzindo com o passar do tempo 

motocicletas, caminhões, chassis, ônibus, motores, furgões de carga e geradores 

automotivos. A diversificação da produção implicou na abertura de novas unidades 
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produtivas e o estabelecimento de alianças estratégicas com importantes empresas 

do setor (tradução nossa)105.     

O ingresso da Agrale na Argentina remonta dos tempos de sua fundação a partir da 

abertura de uma concessionária para revenda de seus equipamentos agrícolas; é, porém, a 

partir do estabelecimento de uma joint venture com a Deutz, incentivado pela normativa de 

empresas binacionais, que a empresa de fato estabelece suas operações, a partir da empresa 

Agrale Deutz. Esta parceria funcionava a partir de um intercâmbio produtivo na fabricação 

de tratores e caminhões, em duas principais vertentes: envio de caminhões fabricados no 

Brasil para comercialização na Argentina com motores da marca binacional, em 

contrapartida ao envio pela companhia Argentina, de tratores a serem comercializado no 

Brasil pela Agrale, também com a marca Agrale Deutz.   

Embora a Agrale ainda preserve legalmente o fator binacional e o nome Agrale Doitz, a 

empresa argentina se retirou da parceria devido a sua aquisição pela multinacional Diesel. Este 

fato, obrigou a companhia brasileira a se reestruturar no mercado argentino, primeiramente pela 

abertura de um centro de distribuição e posteriormente, pela abertura de uma sede coorporativa 

e uma fábrica na cidade de Mercedes, Província de Buenos Aires; esta fábrica foi aberta com o 

intuito de contornar os entraves de exportações estabelecidos no começo da década de 2010. 

Já na atividade de comércio e serviços, está a companhia Cotia Trading que opera em 

uma joint venture com a empresa argentina Murchison no porto privado de Zárate às margens 

do rio Paraná na província de Buenos Aires, especializado em atividades de exportação e 

logística voltadas ao circuito espacial da produção automotiva, que como já observamos se 

configura como um dos mais importantes circuitos produtivos regionais.  A Cotia Trading 

também se estabelece na Argentina a partir da estratégia de filiais/subsidiárias/greenfield com 

uma sede própria na capital argentina Buenos Aires e um armazém verticalizado de 12 mil 

metros quadrados na Zona Franca da cidade de La Plata, província de Buenos Aires.  

 Com exceção da Iochpe-Maxion, todas as demais empresas iniciaram seus processos 

de internacionalização a partir do estabelecimento das joint venture com empresas 

argentinas, contudo, atualmente suas operações não se restringem a apenas este mercado. A 

                                                 

105 “La firma se inició en el negocio de la maquinaria agrícola de pequeño porte, y avanzó posteriormente hacia 

el desarrollo de tractores con tecnología propia constituyéndose en un importante proveedor no sólo del mercado 

brasileño, sino también de numerosos países de América Latina. Hacia finales de la década del setenta, la 

compañía comenzó un proceso de diversificación con el objetivo de reducir su dependencia respecto de la 

maquinaria agrícola. De esta forma, con el paso del tiempo, Agrale, comenzó a desempeñarse en la producción 

de motocicletas, camiones, colectivos, chasis, motores, grupos generadores y furgones de carga. La 

diversificación de la producción de la empresa implicó la apertura de nuevas unidades fabriles y el 

establecimiento de alianzas estratégicas con importantes empresas del sector” (BIANCO, MOLDOVAN e 

PORTA. 2008, p.71). 
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Positivo junto à BGH tem comercializado nos demais mercados latino-americanos, a Agrale 

tem exportado para além do mercado latino-americano e a Cotia Trading tem organizado 

uma rede de serviços de consultoria à internacionalização e ao comércio de empresas 

brasileiras no mercado estadunidense. 

 O ingresso de empresas argentinas no Brasil via joint venture 

A normativa geradora de empresas binacionais argentinas e brasileiras da década de 1990 

não logrou efeito nas empresas argentinas como nas brasileiras, isto porque ou as parcerias joint 

ventures foram completamente desfeitas, fazendo com que as empresas argentinas recorressem 

a outras estratégias de ingresso no Brasil, ou fazendo com que a parcela argentina fosse 

adquirida pela empresa brasileiras, sobretudo pós crise de 2001, como anteriormente exposto.  

Atualmente podemos verificar três empresas argentinas que mantêm joint ventures no 

Brasil, todas elas estabelecidas já no século XXI, especialmente após o ano de 2010 (Quadro 

13). Dentre elas mais uma vez observamos a presença da multinacional argentina Techint 

que, a partir da sua subsidiária Terniun, ingressou em uma joint venture com a Usiminas, 

empresa produtora de aços planos que ao ser privatizada na década de 1990, passou ao 

controle de um grupo diverso de investidores nacionais e internacionais; atualmente a 

empresa tem seu controle majoritário nas mãos do grupo japonês Niponn Steel e da Terniun.   

 

 

Quadro 13-Empresas argentinas no Brasil por ingresso via joint venture (2015) 

 Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 

 

A Corporación America, como já observamos, uma empresa argentina que vem se 

destacando na prestação de serviços aeroviários, tem diversificado sua atuação por diferentes 

Empresa 

Ano de 

Ingresso no 

Brasil 

Setor Ramo Principal 
Demais 

investimentos 

Cresud 2006 Agricultura 

Agricultura, pecuária e serviços 

relacionados 

 

Não 

Terniun (Techint) 

Usiminas 
2012 Indústria 

Fabricação de produtos minerais 

não-metálicos 
Sim 

Unitec 

Semicondutores 

(Corporación 

América) 

2014 Indústria 

Fabricação de equipamentos de 

informática 

 

Sim 
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atividades econômicas, dentre elas a atividade industrial voltada à produção de equipamentos 

de informática, semicondutores, chips, etc. Neste sentido, a empresa também tem atuado no 

Brasil em uma sociedade com o BNDES, com o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais 

(BDMG) e com as empresas Matec, IBM e Ws in Tecs, no controle da Unitec Semicondutores; 

empresa que possui uma fábrica localizada em Riberão das Neves, estado de Minas Gerais e 

sede no Rio de Janeiro. O ingresso da empresa argentina nesta sociedade deu-se pela aquisição 

do pacote acionário que anteriormente pertencia ao empresário brasileiro Eike Batista, ou seja, 

33,02% da companhia, anteriormente denominada Six Semicondutores; os outros 33,02% da 

empresa pertence ao BNDES. Deste modo, embora esta modalidade de estabelecimento não 

seja uma joint venture 50%-50%, devido à presença de acionistas minoritários, parece 

importante classifica-la como tal, devido a dois aspectos, primeiro por não corresponder às 

outras estratégias de IED que anteriormente observamos e segundo por tratar-se da formação 

de uma companhia independente, em que não há controle acionário total de nenhum dos 

organismos e empresas acima citados, mas uma gestão compartilhada.  

Como anteriormente observamos, nota-se nas décadas iniciais do século XXI uma 

intensificação das atividades internacionais de grandes firmas argentinas voltadas à  

agricultura (KOSACOFF, 2010), especialmente as voltadas ao mercado da soja; 

privilegiando neste movimento o Brasil, graças a economias de escala existentes voltadas 

à produção agropecuária, mas também à disponibilidade de terras. Dentre os grupos 

observados está a empresa Cresud, empresa fundada em 1936 como subsidiária argentina 

de uma empresa belga interessada em compra de terras argentinas para arrendamentos, 

que adquire independência de seus fundadores em 1960.  

Hoje a empresa é líder em produção de bens agropecuários básicos, carne, leite, grãos; 

seu ingresso no Brasil estabelece-se via uma joint venture com fundos de diversos pequenos 

acionistas na empresa BrasilAgro, em 2005. Hoje com 36% das ações da empresa, a Cresud é 

sua sócia majoritária e, portanto, controladora de todas as operações da empresa no Brasil e no 

exterior; seus negócios se caracterizam além das produções acima citadas pela compra e 

valorização de terras agrícolas, transformando-a deste modo em um ativo financeiro em que 

intrinsecamente se estabelece seu uso produtivo, sobretudo das chamadas flex crops, isto é, 

produções flexíveis adaptáveis e rendáveis e do estabelecimento de uma grande reserva de 

ativos em terras localizadas nas regiões de fronteira agrícola (GRAS; NASCIMENTO, 2017).  
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CAPÍTULO 4: RENOVANDO AS ESTRATÉGICAS EMPRESARIAIS: AS 

NOVAS FORMAS DE INVESTIMENTO (NFI) 

De acordo com Chesnais (1996) as Novas Formas de Investimento (NFI) são criadas graças 

a uma forte onda de nacionalização nos países do terceiro mundo no período de 1965 a 1975, que 

levaram as empresas multinacionais globais, especialmente aquelas voltadas à atividade de 

mineração, a uma associação obrigatória com empresas locais por meio do compartilhamento da 

propriedade e do poder de organização das empresas.  

 Em linhas gerais estes investimentos podem ser definidos como uma contraposição 

ao investimento externo direto por não comportar os capitais monetários, a partir da adoção 

de pareceria entre empresas sem a necessidade de um aporte de capital acionário, mas 

somente de ativos imateriais, este último fator as diferenciam das joint venture de 

participação acionária, mas garantem, sobretudo ao empresário principal, uma participação 

ativa nos lucros e um domínio ao menor parceiro.  

Cavusgil, Knight e Risenberger (2010, p. 338), por outro lado, denominam estes 

investimentos de estratégias contratuais,  

O licenciamento e as franquias são formas de internacionalização denominadas de 

estratégias contratuais, “no qual o relacionamento entre a empresa focal e seus 

parceiros estrangeiros é regido por um contrato explícito. A propriedade intelectual 

refere-se a ideias e produtos criados por empresas ou pessoas, como patentes, marcas 

registradas e direitos do autor. Incorpora ativos como base no conhecimento da 

empresa ou dos indivíduos, como design industrial, segredos comerciais, invenções, 

obras de arte, literatura e outras “criações do intelecto”.  

Segundo estes autores, as empresas que utilizam iniciativas de licenciamento e 

franquias (franchising) possuem motivos diretos para a internacionalização, denominados de 

proativos, visando à maximização dos retornos de investimentos realizados em bens, serviços 

e know how, a busca de uma base mais ampla de consumidores localizados no exterior e a 

exploração de seus ativos competitivos em uma área geográfica mais ampla. Desta forma, as 

empresas, em especial as de caráter dominante nesta relação contratual, fornecem capital 

“intelectual” para as outras empresas, por meio de oferecimento de uma marca reconhecida, 

de tecnologias específicas e de outros aportes necessários para seus sócios.  

Por seu caráter “terceirizador” estas modalidades, geralmente são praticadas pelo setor 

terciário e prejudicam os velhos índices de medição de investimentos realizados pelos países e 

por entidades globais, como a ONU. Conforme Andreff (2000, p. 17),  

Esta subestimação é agravada pela desconsideração de relações chamadas novas 

formas de investimento (NFI) que permitem às MN controlar sociedades nacionais 

sem trazer capital (ou pouco). Trata-se de filiais estrangeiras nas quais a MN possui 
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menos de 50% do capital, dos acordos de licença, da assistência técnica, do 

franchising, da terceirização internacional, dos acordos de divisão da produção, da 

cooperação industrial, dos contratos de administração ou de serviços, das entregas de 

fábrica pronta, produto pronto ou mercado pronto e de acordos de co-financiamento. 

Ao vincularem a MN ao país de recepção a longo prazo, as NFI imobilizam pouco ou 

nenhum capital, dissociam a técnica e a peritagem do elemento financeiro e fazem 

intervir um efeito de alavanca em benefício da MN (o país de acolhida deve fornecer 

o essencial dos capitais e por vexes endividar-se para isto).  

Embora concordemos com os autores sobre as definições de franquias, licenças e 

outras relações contratuais como novas formas de investimento, nos parece possível 

atualizar a classificação com a incorporação das startups e de e-commerce, empresas 

oriundas do final dos anos de 1990, que ao possuírem nos objetos técnicos informacionais, 

especialmente na internet, as bases para suas operações no mercado, ganham de maneira 

quase simultânea a oportunidade de atuarem não só nos territórios nacionais nos quais se 

originam, mas também no contexto internacional. 

Deste modo, franquias, licenças, startups e e-commerce, conjuntamente são adotadas 

por vinte e três empresas brasileiras que atuam na Argentina, 26% do conjunto analisado; no 

sentido oposto, isto é de empresas argentinas rumo ao Brasil, as NFIs foram utilizadas por 

vinte e oito empresas, 44% do conjunto (Figura 13- apertura da unidade II). Em uma análise 

comparada entre o conjunto de empresas brasileiras e argentinas que empregaram como 

estratégia inicial o IED para ingresso de um país ao outro e o conjunto que se internacionaliza 

via NFI (Figura 32), observamos uma diferença fundamental quanto à composição das 

atividades econômicas destes conjuntos de empresas.  

Para aquelas com a adoção de estratégias ligadas ao IED, há uma maior distribuição entre 

comércio e serviços, empresas ligadas à atividade agropecuária e  à construção civil, com 

destaque sobretudo aos circuitos espaciais produtivos vinculados à atividade industrial; já as 

NFI, pelo contrário, são empregadas quase que exclusivamente por atividades ligadas ao 

comércio e aos serviços, reforçando o que já havíamos observado em Andreff (2000), com um 

caráter terceirizador manifesto em grande parte destas empresas. Cabe salientar o peso das 

empresas ligadas ao comércio e serviços e das NFI para os investimentos realizados pelos 

argentinos no Brasil (figura 32); deste modo, as estatísticas dos governos nacionais, e mesmo a 

da UCTAD/ONU, muitas vezes ao basearem-se apenas nos investimentos externos diretos, 

acabam por mascarar este movimento de internacionalização realizado pelas empresas 

argentinas, não só no Brasil, mas também em outras formações socioespaciais. 

Neste capítulo nos dedicaremos a análise das empresas argentinas e brasileiras 

internacionalizadas via Novas Formas de Investimento (NFI) organizadas da seguinte 

forma, na primeira parte trataremos das startups e dos e-commerce e na sequência 
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analisaremos como se organizam e se internacionalizam as empresas de ambos os países 

via franquias (franchising) e licenças. Em ambas partes, buscaremos desvelar os usos 

do território argentino ou brasileiro praticados por estas empresas, observando como 

cada país se manifesta na topologia de ação externa destes agentes.  

 

 Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 STARTUPS E E-COMMERCE: CARACTERÍSTICAS GERAIS 

As Startups são empresas próprias do início do século XXI, tendo como algumas de 

suas características principais o uso da inovação e da internet como forma de propagação de 

modelos de empresas totalmente novos; contudo, embora este tipo de firma esteja em voga 

na agenda pública de fomento a empresas de base tecnológica, ou mesmo em comentários 

cotidianos sobre empreendedorismo nos meios de comunicação, não há uma definição ou 

consenso do que seriam estes agentes ou mesmo de como estes atuam à escala internacional, 

tanto nos meios acadêmicos, quanto no senso comum.  

Figura 32-  Total dos investimentos argentinos no Brasil e brasileiros na Argentina por grupo de 

estratégias de internacionalização - IED e NFI (2015) 
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Leal (2003, p. 01) fornece uma primeira aproximação para conceitualização destas 

empresas as quais denomina “empreendedores digitais”,  

No cenário do empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo digital é comum se 

ouvir falar sobre startup, este termo tornou-se popular internacionalmente durante a bolha da 

internet entre 1996 e 2001. Uma startup é uma organização formada para a pesquisa de um 

modelo de negócio repetível e escalável (BLANK, 2010) ou ainda, de uma forma 

complementar, é uma instituição humana designada a entregar um novo produto ou serviço 

sob condições de extrema incerteza (RIES, 2011). Ser escalável é a chave de uma startup: 

significa crescer cada vez mais, sem que isto impacte no modelo de negócios. Ser repetível 

significa ser capaz de entregar o mesmo produto novamente em escala potencialmente 

ilimitada, sem muitas customizações ou adaptações para cada cliente. Um cenário de 

incerteza significa que não há como afirmar se aquela ideia ou projeto de empresa irá 

realmente dar certo ou ao menos se provar sustentável. Portanto, uma startup é um 

empreendimento inovador. É comum também chamar startups de empresas nascentes, isto 

é totalmente válido, pois startups são sempre recém-criadas e estão 2 em fase de 

desenvolvimento e pesquisa de mercados, antes de se tornarem empresas, de fato.  

Para o Sebrae (2011) as startups têm por vocação a promoção de projetos promissores 

ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de inovações; deste modo, seu ambiente 

preferencial de criação são as universidades, em parceria com a política estatal de fomento à 

inovação e a pesquisa e desenvolvimento, ou em alguns casos por financiamento fornecido por 

fundações e demais entidades privadas.  Ainda sobre este tipo de empresas o documento da 

instituição adverte (p.03), 

Startups também não são somente empresas de internet. Elas só são mais frequentes 

na internet porque é bem mais barato criar uma empresa de software do que uma 

indústria. Além disso, muitas cabeças pensantes já descobriram que a maior riqueza 

do homem é ele mesmo. E que ele não precisa de um bem material para transformar 

em dinheiro, quando ele tem boas ideias. Por isso, fique atento às novas ideias, talvez 

sejam elas as novas startups que vão mudar a maneira como a sociedade se comporta, 

consome e se relaciona.  

Conforme o exposto podemos sublinhar como fator essencial para o surgimento, 

manutenção e ampliação das escalas de atuação destas pequenas empresas os usos dos objetos 

técnicos científicos-informacionais, da internet, mas também graças à difusão dos 

smartphones106.  Para Araújo e Zilber (2012) o uso da internet e demais plataformas online 

trazem às empresas de menor porte a possibilidade de negócios rentáveis e de baixo custo 

com melhoria do chamado “desempenho estratégico” da empresa frente às “formas 

tradicionais” de oferecimento de serviços, já que a partir destas plataformas há uma 

                                                 

106 Sobre o advento do smartphone Bertollo (2015, p. 02) pondera, “ O dado do desenvolvimento das tecnologias 

da informação e comunicação combinando a digitalização dos conteúdos de texto, áudio e vídeo que passaram a 

ser arquivos de dados e se reproduzem em quaisquer sistemas informáticos, simultaneamente com o incremento e 

aperfeiçoamento das técnicas de conexão por antenas e satélites resultaram, dentre outros objetos, no advento do 

smartphone. A universalização de padrões técnicos e a ampliação de conteúdos e acessos à rede internet se 

intensifica, resultando num aumento significativo de aquisições de smartphones para a conexão [..]”.  
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diminuição de custos das transações, um baixo custo de entrada no mercado e a possibilidade 

de alcance de uma grande cartela de clientes, em diferentes escalas.   

 Dada a facilidade de criar-se aplicativos, softwares e serviços digitais para atendimento 

de novas demandas de consumo aliada às possibilidades de difusão quase instantânea destes 

produtos por meio das bases técnicas informacionais, a internacionalização destas empresas 

ocorre praticamente de maneira simultânea a sua criação e difusão no seu mercado originário.  

Em vista do apresentado, talvez um possível caminho para a análise das startups, 

especialmente as atuantes no ambiente digital, pode ser apontado a partir dos chamados e-

business, que são, conforme definição de Kuhn (2010), todas as formas de negócios 

(transferência de dados e informações, website próprio ou de terceiros, compra e venda de 

produtos e serviços, serviços direcionados aos clientes, etc.) estabelecidas a partir do uso 

de tecnologias eletrônicas; classificadas dentro do tipo de comércio eletrônico B2B  

(business to business), indo para além de transações ou leilões realizados entre empresas-

empresas, para todas as formas de negócios possíveis de serem realizadas graças à internet 

ou as tecnologias eletrônicas com conexão a esta rede.  

Observamos em Dicken (2010) uma discordância quanto à classificação dos business 

to business (B2B); para este autor esta faixa de comércio eletrônico abrange toda a faixa de 

transações realizadas especificamente entre empresas, em especial compras e serviços 

logísticos, funcionando como grandes feiras de negócios abrigados em plataformas online, 

que se organizam verticalmente- isto é transações ligadas a um único setor, ex. 

automobilístico- ou horizontalmente- organizados em torno dos produtos e dos serviços 

fornecidos.  Ora seriam, portanto, as startups tipos de e-commerce? Poderíamos classificar 

todos os e-commerce como startups? O primeiro passo para solucionar estes 

questionamentos se estabelece na definição do comércio eletrônico.  

O comércio eletrônico, popularmente difundido como e-commerce, surge ao final dos 

anos de 1990 a partir dos novos conjuntos de métodos de distribuição baseados na internet, 

aproveitando-se da convergência entre várias vertentes tecnológicas, intercâmbio de dados, 

internet, e-mail e a World Wide Web (WWW). A imbricação destas vertentes, ao impor a 

velocidade como vetor de competitividade, torna possível uma revolução logística em torno 

das plataformas virtuais que levam a redução de custos de marketing, administração, vendas 

e distribuição, além de possibilitarem, quase instantaneamente, a adaptação e o 

aperfeiçoamento do serviço oferecido a qualquer lugar (mercado) e a qualquer horário (self-

service) (DICKEN, 2010; KUHN, 2010). 
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Segundo Dicken (2010), há quatro tipos de comércio eletrônico possíveis, B2B, B2C, 

C2B e C2C (Figura 33), sendo predominantemente utilizadas as duas primeiras formas; o 

sistema B2B (business to business), como já observamos, abrange toda a faixa de transações 

entre empresas; já o sistema B2C (business to consumer), forma popularmente conhecida e 

utilizada, é simplesmente a venda dos produtos e serviços diretamente ao consumidor por meio 

das plataformas online, chamadas de e-tailing, forma que também está sendo amplamente 

adotada por tradicionais varejistas, como ferramenta complementar de negócios; a exemplo dos 

já observamos  e-commerce da empresa Natura nos mercados do Brasil, Argentina e Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte:  DICKEN, P. (2010, p. 447) 

 

A forte adoção do comércio eletrônico pelo varejo, mas também por grupos 

industriais, vem de encontro ao proposto por Dicken (2010), ao demostrar que ao contrário 

do que diziam as falácias do começo do século XXI, o e-commerce não levou ao 

desaparecimento das grandes redes varejistas mundiais, mas pelo contrário produziu seu 

fortalecimento enquanto estratégia complementar de negócios, expandindo e facilitando 

ainda mais suas relações com os consumidores,  a partir das ferramentas de internet, que 

Figura 33- Tipos de comércio eletrônico 
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por meio dela obtêm a possibilidade de comparar preços, observar opções e receber de 

forma quase imediata, ou muito rápida os produtos que procuram. 

Nesta perspectiva, os intermediários tradicionais das transações de varejo, ganham novas 

funções, alguns por meio de adaptação e outros pela descoberta de novas ferramentas para 

agregar valor, como serviços financeiros, provedores de logística e serviços de informação; são 

os chamados infomediários, definidos enquanto provedores de serviços e conteúdo online, com 

alto poder de barganha frente aos produtores e aos compradores (DICKEN, 2010). 

Neste ponto revela-se importante observamos a dificuldade em diferenciar os startups 

dos e-commerce, pelas seguintes características: a-) ambos podem se caracterizar inicialmente 

como empresas de pequeno porte; b-) ao nascerem pequenas ambos tipos de empresas 

necessitam para sua manutenção e crescimento, tanto no mercado interno como externo, de 

meios de financiamento e aporte de capitais para sobreviver a concorrência à nível global e  

acabam por recorrer a atração de “investidores anjo”, isto é , um investidor individual que torna-

se sócio da empresa, especialmente das que considere inovadoras e empreendedoras, recebendo 

uma quantidade de cotas de capital social em troca do aporte realizado, para depois com a 

valorização da empresa vender sua parte e obter lucro (BARROS; OLIVEIRA; BORGES, 

2015) e prontamente procurar a abertura de capitais da empresa nas bolsas de valores. Este fator 

leva, consequentemente, muitas destas pequenas empresas a tornam-se atores da associação 

finanças-produção, a partir da abertura de capitais e da realização de outras formas de 

investimentos internacionais, como as fusões e aquisições. 

Agrega-se a estes dois pontos uma possível análise da startups, enquanto comércio 

B2B, isto é, enquanto aquele agente infomediário; já que conforme Dicken (2010), este 

último pode ser caracterizado como provedor de serviços e conteúdo online, que possui alto 

poder de barganha, por adotar estratégias de agregado valor, a exemplo dos serviços 

financeiros, provedores de logística e serviços de informação.   

Dado o exposto optamos por uma análise que não se atenha a uma classificação de quais 

caminhos poderiam indicar a diferenciação exata entre a internacionalização das startups e dos 

e-commerce, mas detectar a dinâmica destes novos agentes enquanto o movimento de empresas 

entre Brasil e Argentina, e analisa-los conjuntamente. Considera-se que algumas startups 

podem pertencer a um nicho de comércio eletrônico, casos por exemplo das empresas 

MercadoLibre (Mercado Livre no Brasil) e Buscapé, mas que nem todo e-commerce originou-

se a partir de uma startup, casos das empresas Topper e Mimo & Co, em que o e-commerce é 

adotado como forma de internacionalização do varejo e da indústria. Cabe como última 

observação dizermos que, para o conjunto analisado, as startups são classificadas por não 
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realizar comércio eletrônico do tipo marketplace -isto é loja online-, mas que esta classificação 

não exclui como parte dos serviços oferecidos a intermediação financeira online, caso por 

exemplo da gerenciadora de “pequenas lojas online de artesanato” Elo 7.   

 O ingresso de empresas brasileiras na Argentina via startups e e-commerce 

Para entender a internacionalização dos e-commerce e das startups brasileiras é 

necessário compreender a forma como estas empresas se popularizam no mercado interno, 

tendo em vista que sua difusão no exterior ocorre quase simultaneamente a este momento. 

Especificamente com relação ao e-commerce Bosio (2013) demostra que o momento de 

abertura deste tipo de comércio ao consumidor final se realiza em 1999, após dois anos de 

consolidação em operações internas de empresas e bancos. 

Duas variáveis podem explicar a consolidação deste tipo de comércio no Brasil, primeiro, 

a consolidação do varejo nas primeiras décadas do século XXI, a partir da estabilidade 

econômica e do acesso ao crédito e ao consumo pelas classes populares, em segundo lugar, 

graças a ampliação do acesso à internet desde o domicílio e o acesso à banda larga, tanto fixa 

como móvel, isto é, via smartphones e tabletes (BOSIO, 2013; GLORIA, 2012). Para o contexto 

atual do e-commerce no país Guiossini, Oliveira e Teixeira (2016, p. 15) relatam,  

Dados de 2015 do WebShoppers (E-bit) e do Top 500 Guide Internet Retailer mostram 

que o país [Brasil] é o 10º maior mercado de e-commerce do mundo. Em 2014, suas 

vendas totalizaram R$ 35,8 bilhões, crescendo 25% em relação ao ano anterior e 

representando mais da metade das vendas de e-commerce na América Latina (53,3%). 

O número de compradores on-line passou de 32 milhões em 2011 para 61,6 milhões 

em 2014. As compras via mobile (efetuadas por tablets ou smartphones) somaram R$ 

53 milhões em 2011 e chegaram a quase R$ 3 bilhões em 2014. 

Conforme os autores, embora o e-commerce no Brasil tenha se fortalecido nos últimos 

anos apresentando um alto faturamento, as operações realizadas internamente por estes agentes 

não têm gerado os lucros esperados, mas prejuízos e o aumento do endividamento. Por isto, as 

empresas têm buscado caminhos alternativos para contornar o problema a partir da 

disponibilização da busca de mercadoria na loja própria, dos investimentos maiores em 

marketing, especialmente nas redes sociais e da expansão dos negócios, inclusive para âmbitos 

da produção de marcas próprias, caso da loja de equipamento esportivos Netshoes.  

Os problemas enfrentados por estas empresas no mercado interno brasileiro revelam-se 

como uma das possíveis chaves para interpretação da internacionalização destas firmas para 

terceiros mercados. Este é o caso, por exemplo, da empresa brasileira B2W- Companhia Global 

do Varejo, criada em 2006 a partir da fusão entre as operações de comércio eletrônico da 
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varejista Americanas, que além do site marketplace, possui uma rede de lojas com mais de 627 

unidades em todo Brasil e o e-commerce Submarino; atualmente a companhia é controladora 

das marcas, Americanas.com, Submarino, Shoptime, Blockbuster Online (desativada), B2W 

Viagens (Submarino Viagens), Ingressos.com e Submarino Finance (GLORIA, 2012).  

Conforme Gloria (2012), os motivos que levaram a B2W a se internacionalizar estão 

relacionados com dois fatores principais: a-) incertezas econômicas provenientes do 

contexto da crise de 2008, quando se divulgavam relatórios contando tendências de 

desvalorização das atividades de varejo, prejudicando as ações da empresa cotadas no grupo 

Novo Mercado, da Bovespa -em uma queda de mais de 69% das ações em apenas doze 

meses-  devido às possibilidades de inadimplência e ao fato da empresa possuir à época um 

dos mais altos valores de vendas do mercado.; b-) o ingresso de grandes concorrentes 

mundiais no e-commerce brasileiro, como o Wal-Mart e da abertura de operações online de 

concorrentes nacionais, como o Grupo Pão de Açúcar (Extra, Ponto Frio e Casas Bahia).  

Para internacionalizar-se a empresa buscou um nicho específico ainda não desenvolvido 

nos mercados preferenciais para início das operações, México, Argentina e Chile, a venda de 

ingressos para shows, concertos, cinema, realizada a partir da plataforma Ingressos.com. Nas 

palavras de Gloria (2012, p.66-67),  

A escolha dos países para os quais a B2W expandiria suas operações considerou 

diversos critérios. O primeiro deles foi a necessidade de proximidade geográfica do 

mercado alvo com o mercado original. Por tratar-se da primeira incursão internacional 

da companhia, o corpo gerencial precisaria acompanhar a operação de perto, sem, 

contudo, abandonar suas atividades no Brasil. Portanto, a escolha de países na 

América Latina apresentou-se como a melhor opção para que gerentes e diretores 

pudessem acompanhar o desenvolvimento do negócio e aprendessem com seus 

acertos e erros. O segundo critério foi a distância psíquica, definida como a soma de 

fatores que interferem na corrente de informações entre a firma e o mercado [...]. 

Fatores como idioma, cultura, sistemas políticos, educação e práticas de negócio 

influenciaram na escolha inicial do México e, posteriormente, de Argentina e Chile. 

São mercados que se assemelham ao mercado brasileiro, e, apesar da diferença de 

idioma, a distância psíquica é bem menor quando se compara com outras regiões do 

mundo. A experiência adquirida em termos de atuação internacional do corpo 

gerencial e a consolidação do Mercosul incentivaram a atuação regional. 

Interessante observarmos que, para o caso da instalação desta primeira plataforma nos países 

citados, a empresa buscou estabelecer conjuntamente uma subsidiária com abertura de escritório 

próprio, isto é, não realizou uma estratégia de internacionalização apenas com o comércio 

eletrônico, como em alguns casos que observaremos a seguir, mas estabeleceu uma estratégia 

múltipla, a partir da abertura de filiais/subsidiárias/investimentos greenfield. A empresa não iniciou 

seu negócio pela Argentina, mas pelo México em 2009, porém ingressa no país vizinho, em 2010. 
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O Caso da B2W revela a importância da região para o estabelecimento dos primeiros 

investimentos em plataformas de comércio eletrônico com domínios internacionais para as 

empresas de e-commerce; outrossim, este fator inicial, que como verificamos até aqui, não se 

estabelece somente pela proximidade cultural mas como ampliação das escalas de atuação da 

empresa para os novos âmbitos territoriais criados a partir da aproximação argentino-brasileira e 

a consequente integração regional, também pode ser observado nas empresas startups. Conforme 

podemos verificar na figura 34, organizada a partir do conjunto de empresas analisado (Quadro 

14), 43% das empresas e-commerce e startups estabeleceram seu primeiro investimento no 

exterior na Argentina,  29% delas ingressaram neste país em momento simultâneo a outro país da 

região (em sua maioria México, Chile ou Colômbia) e 14% delas em outro país latino-americano 

que não a Argentina; isto é, no total 86% das empresas iniciaram sua internacionalização na 

América Latina, enquanto apenas 14% delas ingressaram em terceiros mercados.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

 

 

 

Figura 34- Local de início das operações internacionais das empresas brasileiras via startups e e-commerce 

(2015) 
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Quadro 14- Empresas brasileiras na Argentina por ingresso via startups e e-commerce (2015) 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

 

Empresa Estratégia  

Ano de 

Ingresso 

na 

Argentina 

Setor Ramo Principal 
Atividade 

realizada 

Demais 

investimentos 

Dot.Lib Startup 2005 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Gerenciador 

de bases 

acadêmicas 

Não 

Easy Taxi Startup 2013 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Aplicativo 

de 

transporte 

Não 

Elo 7 Startup 2012 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Gerenciador 

de lojas 

online 

Não 

Kekanto Startup 2012 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Guia 

gastronômic

o digital 

Não 

Movile Startup 2014 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Aplicativos 

diversos 
Sim 

Sambatech Startup 2004 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Mídias 

digitais 
Sim 

Tripda Startup 2015 
Comércio/ 

Serviços 
Prestação dos se informação 

Aplicativo 

de 

transporte 

Não 

Trocafone Startup 2016 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Classificado

s online 
Sim 

Vtex Startup 2012 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Gerenciador 

de lojas 

online 

Não 

Buscapé Company 
E-commerce 

1999 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Marketplace 

diverso 
Não 

Dafiti 
E-commerce 

2011 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Comércio 

de calçados 
Sim 

Netshoes E-commerce 2010 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Comércio 

de Calçados 
Sim 

Peixe Urbano E-commerce 2011 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Marketplace 

diverso 
Sim 

B2W  E-commerce 2010 
Comércio/ 

Serviços 

Prestação dos serviços de 

informação 

Marketpla

ce 

ingressos 

Sim 

Tooper  E-commerce 2007 Indústria Fabricação de Calçados 

Comércio 

de 

calçados 

Sim 
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Cabe destacar a regionalidade destas empresas atuantes sobretudo nas plataformas 

digitais (figura 35), mas em alguns casos, também com a realização posterior de outros tipos 

de investimentos/ estratégias de internacionalização -  a exemplo das fusões e aquisições 

praticadas pelas empresas Buscapé Company, Elo 7, etc., ou mesmo da apertura de 

filiais/subsidiárias e outros investimentos greenfield, como a abertura de escritórios 

regionais/locais, a exemplo da Dot.Lib, Easy Taxi, Netshoes, etc.-. A manutenção das 

operações apenas no âmbito latino-americano se mantem para 69% das empresas, enquanto 

os outros 31% agregaram a estas operações os terceiros mercados, especialmente o mercado 

estadunidense. Observação importante a realizarmos neste sentido advém da desagregação 

dos dados especificamente de e-commerce, onde apenas uma das sete empresas analisadas 

realiza operações fora do âmbito regional; já no caso das startups, estão em terceiros 

mercados aquelas que para além de um caráter inovativo de produto- a época de fundação- 

utilizam como plataforma principal de serviços os aplicativos para smartphones e tablets, 

caso da empresa Movile, proprietária do aplicativo para realização de pedidos delivery Ifood.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

Encontram-se atualmente na Argentina nove empresas brasileiras startups e seis de e-

commerce, quase todas elas exercem atividades voltadas ao comércio ou serviços excetuando-

se a plataforma de comércio eletrônico da marca de calçados esportivos Topper, instalada na 

Argentina pelo chamado modelo de Loja Física- modelo em que há uma combinação do e-

commerce com lojas convencionais de varejo, compartilhando entre elas um mesmo centro de 

Figura 35-Regiões de atuação das empresas brasileiras que ingressaram via startups e e-commerce na 

Argentina (2015) 
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distribuição (DICKEN, 2010). A empresa possui três lojas nas cidades de Rosário, Córdoba e 

Santa Fé, e atua como subsidiária da empresa Alpargatas na Argentina, sendo, portanto, mais 

uma das ramificações desta empresa com ligação histórica entre os dois países, já que a marca 

Topper tem origem argentina, mas passou para o controle brasileiro.  

Quanto às demais empresas de e-commerce, há além da já citada B2W, duas empresas 

voltadas ao comércio de calçados e artigos de vestuário, a Dafitti, especializada no público 

feminino e a Netshoes especializada em roupa esportiva; conforme artigo publicado pelo 

diretor de novos negócios da Netshoes Glauco Desiderio, na revista E-commerce Brasil 

(2016), esta empresa ingressou no mercado internacional na Argentina e no México 

simultaneamente em 2011, graças ao tamanho do mercado destes países que ainda hoje 

apresentam possibilidades exponenciais de crescimento pela grande difusão da banda larga e 

de outras TIC. Ainda conforme esta matéria, na Argentina a empresa teve que adaptar-se de 

maneira mais compacta ao mercado, investindo em forte presença da marca, o que a levou a 

ocupar o posto de quarto maior site de e-commerce em número de acessos.    

Outra empresa interessante, ainda na esfera do e-commerce, é a Buscapé Company, nascida 

startup no interior da Universidade de São Paulo (USP) em 1999, por iniciativa de quatro 

estudantes de engenharia que buscavam lançar um novo projeto inovador no mercado e o 

encontraram em um nicho de negócios no segmento online, voltado à pesquisa de produtos de 

compras via internet, agregando em um único domínio informações de diferentes lojas virtuais.  

Já no ano seguinte a sua fundação, a Companhia recebe investimentos da e-plataforma; 

neste momento a empresa abre seus capitais; desde 1999 até 2009, mais de cinco diferentes fundos 

de investimento realizaram aplicações na empresa. Soma-se a isto a diversificação dos negócios 

da empresa que ao longo dos últimos anos adquiriu plataformas online de diferentes empresas de 

e-commerce, e plataformas semelhantes à sua, no Brasil, na América Latina e nos EUA. Em 2009 

a empresa é adquirida pela holding MIH Holdings, subsidiária do conglomerado de mídia sul-

africano Naspers Limited, em uma operação de U$$ 342, tendo 30% dos fundos adquiridos sido 

repassados ao Grupo Abril, o controle administrativo continua sendo dos fundadores. 

A chegada à Argentina da plataforma realiza-se ainda no ano de fundação da empresa, 

em 1998, para expansão de seus negócios e em 2011, adquire a DineroMail, plataforma de 

pagamentos pela internet líder na Argentina, com forte atuação na América Latina; hoje a 

empresa atua por meio de cinco plataformas no país, além da DineroMail, a própria 

Buscapé, Quebarato, Lomadee e e-bit. 

  As startups brasileiras instaladas na Argentina possuem uma diversidade de campos de 

atuação, em sua maioria atuantes na esfera dos aplicativos para smartphones ou em plataformas 
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de serviços online como, por exemplo, uma organizadora de bases de dados acadêmicas 

(Dot.Lib); a empresa prestadora de diversificados serviços via aplicativos ou site Movile que 

possui na Argentina a plataforma educacional PlayKids, Ifood e Maplink, além de uma sede 

própria na capital argentina e a empresa Kekanto, uma espécie de guia gastronômico online, 

que recebe constantemente a alimentação de seu banco de dados com críticas gastronômicas 

produzidas pelos próprios usuários; a empresa Tripida, especializada em organização de 

caronas, embora conste na lista de empresas analisadas, encerrou suas atividades não só na 

Argentina, mas também no Brasil, ao final do ano de 2016.  

Já a empresa Elo 7, fundada em 2008, funciona a partir de uma plataforma online que 

agrega artesãos para exposição de seus produtos aos consumidores, o objetivo da empresa é 

ser uma rede que integre “pequenas lojas” online abrigadas em seu domínio web, organizadas 

como páginas pessoais das redes sociais, oferecendo a eles a infraestrutura necessária para as 

operações financeiras e consultoria empresarial. Sua expansão na Argentina começou em 

2012 em parceria com a plataforma Bixti, que agregava artesões independentes com a 

intenção de expor seus produtos online, essa pequena organização acabou sendo adquirida 

pela empresa argentina no mesmo ano; a expansão das operações ao país começa efetivamente 

em 2015, com o lançamento da plataforma Elo 7 em substituição a Bixti e a abertura de um 

pequeno escritório de apoio com menos de 10 funcionários.  

A Sambatech é fundada em 2004 por Gustavo Caetano, hoje CEO da empresa, para 

produção e manutenção de jogos para celulares, a partir da obtenção de investimentos de um 

“investidor anjo”, em um pequeno escritório. Segundo o site da empresa, este novíssimo nicho 

de negócios possibilitou a sua expansão com distribuidora de mais de 40 canais de jogos, fato que 

a levou, em menos de seis meses, a abertura de escritórios comerciais na Argentina e no Chile. 

Em 2007 a empresa ao perceber a ampla concorrência que se formava no nicho de jogos, 

reconverte suas operações e seu foco para o mercado de vídeos online, através do estabelecimento 

de uma plataforma de gestão e distribuição de conteúdo de vídeo por streaming. 

Cabe destacar a presença de startups que embora tenham sido constituídas no Brasil 

possuem criadores e atuais responsáveis pela gestão da empresa de origem argentina, como 

é o caso da Trocafone, empresa que atua como uma plataforma de e-commerce oferecendo 

ao usuário a possibilidade de aquisição ou troca de smartphones já utilizados, tendo como 

base o que eles denominam princípio de logística reversa. Talvez poderíamos denominar 

estas startups de argentino-brasileiras, já que combinam gestão e operação entre ambos 

países; para complementar esta análise observaremos a seguir algumas destas pequenas 

empresas que embora tenham origem argentina, têm o Brasil como mercado principal de 
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atuação, e deste modo, estabelecem neste país uma estrutura administrativa semelhante, ou 

até superior a organizada na Argentina.  

Como observamos anteriormente, foi importante para o “boom” das startups e dos e-

commerce no Brasil o estabelecimento de um maior acesso à banda larga das classes populares, 

contudo, é importante frisarmos que este ingresso da chamada nova classe média à banda larga 

mas também aos equipamentos/ plataformas digitais, não se realiza isoladamente, mas a partir 

de  políticas públicas organizadas pelo governo federal brasileiro para massificar o acesso à 

internet, dentre eles o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL). Lançado em 2009 o PNBL 

tem por objetivo massificar o acesso à internet banda larga no país e promover o crescimento 

da capacidade de infraestrutura voltada aos serviços de telecomunicações (STEDA, 2012).  

Embora, como nos apresenta Steda (2012), esta política tenha se organizado  em uma 

lógica de cooperação entre a política do Estado, que regula a oferta de internet no país, e a 

política das grandes empresas de telecomunicações, no estabelecimento das redes no 

território a partir da prestação de serviços de banda larga, 3G e 4G,  seu estabelecimento 

produziu novas possibilidades de adensamento da oferta de banda larga no território 

nacional, com a diminuição dos custos de acesso a estes serviços e também graças à 

reativação da Telebrás; esta empresa estatal é única a cobrir aqueles pontos do território 

nacional que não interessam aos lucros das grandes empresas.  

As startups também foram alvo deste contexto de produção de políticas públicas voltadas 

à tecnologia de informação com a consolidação do programa Brasil MAIS TI, desenvolvido em 

uma parceria entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério de Educação, para 

fomentar a formação de mão de obra especializada em tecnologia de informação, com foco na 

produção de softwares e serviços e fortalecer a indústria e os serviços voltados a produção 

destes tecnologias, incluindo as pequenas empresas de base tecnológica com pesquisa aplicada, 

comumente conhecidas como startups (STEDA, 2015).  As fontes de investimentos para este 

projeto se realizam via órgãos de fomento à pesquisa CNPQ e CAPES; via investimentos 

fiscais; via leis de incentivo à informática; via a renúncia fiscal; via a criação de crédito via 

FINEP e BNDES e finalmente por meio de incentivos à exportação realizados via APEX.   

O programa Startups Brasil, criado dentro do âmbito do Brasil Mais TI, opera a partir de 

ações que envolvam os agentes provados, o Governo federal, as universidades, os pequenos 

empreendedores e o mercado de capitais. Conforme Steda (2015, p, 79-80),  

O programa Startup Brasil, que tem ganhado destaque entre as demais ações do TI 

Maior, funciona por edições de duração anual, com chamadas públicas para qualificar 

e habilitar aceleradoras e para seleção de startups. Dentre estas, 100 são escolhidas 

para serem apoiadas por ano, em duas turmas semestrais. Às aceleradoras, cabe apoiar 
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as startups com mentorias, serviços, infraestrutura e investimentos adicionais de R$ 

20 mil a R$ 200 mil por empresa (em troca por participação acionária). Em termos 

financeiros, até 2015 o programa significa 7,7 milhões de reais de investimentos 

públicos e 9,3 milhões de reais captados de investimentos privados. São realizadas 

parcerias com a Apex-Brasil, para selecionar startups internacionais e alocar espaço 

físico no Vale do Silício, nos EUA, e com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) para seleção de startups nacionais [...]. 

Deste modo, observamos que a internacionalização também está contemplada no plano 

de ação do programa Startup Brasil; conforme o site107 organizado para divulgação do 

programa, a promoção do acesso ao mercado internacional com atração dos capitais de 

investimentos externos implementará a estes empreendimentos a competitividade necessária 

para se estabelecer globalmente. As ações para internacionalização são organizadas no âmbito 

da APEX/Brasil; deste modo, este órgão, ademais de promover ações para fomento à 

internacionalização de empresas brasileiras, criou uma linha de apoio exclusiva para as 

startups em ações que envolvem a promoção de relacionamento com investidores 

internacionais, a organização de demo days (evento para apresentação das empresas a 

investidores e formadores de opinião), rodadas de negócios, de projetos de matchmaking e de 

road shows (visitas agendadas de investidores nacionais e internacionais). A isto se agrega a 

criação no âmbito da APEX de um espaço de trabalho para estas empresas, denominado 

Espaço Startups, no escritório da instituição em São Francisco nos EUA, com a finalidade de 

facilitar o acesso destas empresas nacionais a potenciais clientes, mentores e investidores e 

oferecer suporte necessário à consolidação internacional108.  

 O ingresso de empresas argentinas no Brasil via startups e e-commerce 

Conforme observarmos no capítulo dois, a partir do final dos anos de 1980 foram 

organizados no território argentino sistemas técnicos próprios do período técnico-científico-

informacional, dentre os quais estão as redes técnicas para difusão de conteúdos informacionais 

e da internet. As organizações destas redes foram acompanhadas de uma ampla política estatal 

de privatização do setor de telecomunicações e levaram as empresas privadas a incorporarem 

ao território redes de satélites e de fibra ótica além de diversos outros serviços telefônicos, 

organizados em uma lógica privatista que reforçaram a densidade comunicacional na região 

concentrada do território argentino (SILVEIRA, 2003). 

                                                 

107  http://www.startupbrasil.org.br/internacional/- acessado em 05 de outubro de 2017.  
108 Informações retiradas do site da Apex/Brasil: http://www.apexbrasil.com.br/programa-de-apoio-a-startups-

produtos - acessado em 05 de outubro de 2017.  
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 Deste modo, a Argentina atualmente é o país com maior distribuição de banda larga da 

América Latina, com uma taxa de banda larga fixa que atinge 10,5 linhas fixas por habitante 

em uma população que possui um pouco mais de 40 milhões de habitantes (KATZ, 2010); em 

dados oferecidos pela CEPAL (2016), observamos que 69,4% da população argentina tem 

acesso à internet banda larga, o que representa o país com maior acesso no âmbito regional 

(continental), estando à frente do Chile (64,3%), Uruguai (64,6%) e do Brasil (entre 40% - 60% 

da população).  Podemos destacar quanto a políticas governamentais para expansão da banda 

larga, das redes de fibra ótica e da difusão das tecnologias de informação (TIC), o Plan 

Argentina Conectada, organizado em 2010 pela gestão de Cristina Fernandez de Kirchner, com 

o objetivo de ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de acesso à banda larga, 

com especial atenção às regiões não rentáveis aos operadores privados. Tem papel fundamental 

para a execução deste plano a empresa pública AR-SAT109 (Empresa Argentina de Soluciones 

Satelitales), criada em 2006 (GALPERIN; MARISCA; VIENCES, 2012).  

Sem dúvida a difusão da banda larga e da internet no território argentino é uma variável 

importante para explicar a propagação das startups e sobretudo dos e-commerce argentinos, 

empresas tomadas como exemplo de internacionalização deste nicho de negócios da América 

Latina- MercadoLibre, Decolar.com, Globant, OLX, etc.-. Entretanto, um outo âmbito importante 

para a explicação da projeção destas empresas para além das escalas do território nacional 

argentino advém do adensamento das empresas de software internamente estabelecido, graças a 

uma importante simbiose da política estatal em cooperação com o empresariado nacional.  

Conforme Pereira, Barletta e Yoguel (2016), a atividade de produção de softwares e de 

serviços de informática na Argentina era pouco significativa no começo dos anos 2000 devido a 

três problemas principais: a-) capacidades comerciais excessivamente voltadas ao mercado interno, 

bloqueadoras da possibilidade de desenvolvimento e da evolução destas atividades; b-) o débil 

desenvolvimento de capacidades tecnológicas dos trabalhadores, condicionando um baixo grau de 

competitividade dos produtos e serviços ofertados; c-) ausência de uma massa crítica de empresas 

de excelência que desenvolve produtos inovadores, limitando identificar nichos excelentes de 

negócios.  Entretanto, mesmo com as condições desfavoráveis para o desenvolvimento de empresas 

inovadoras, estas atividades produtivas obtiveram exitoso caminho, tornando-se uma década depois 

um dos setores mais dinâmicos da economia argentina, com cifras de crescimento interno de 

vendas, exportações e de empregos muito superior ao registrado pelo setor primário, pela indústria 

                                                 

109 A empresa estatal AR-SAT e os planos de ampliação do acesso à internet banda larga passaram por 

reestruturações em 2016 a partir da presidência de Maurício Macri.   
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manufatureira e em níveis muito semelhantes às demais atividades de serviços amplamente 

difundidas nos anos 1990 (atividade bancária, imobiliária, de seguros, etc.).  

 Contudo, mesmo com este cenário adverso, um exitoso caminho foi trilhado pelas das 

empresas de software argentinas, dentre elas as startups.  Segundo Pereira, Barletta e 

Yoguel (2016, p. 182), 

Entre os fatores que permitiram explicar este desempenho, se destacam: a maior 

competitividade da economia argentina a partir da desvalorização do início de 2002, 

o aumento da externalização do desenvolvimento de software a nível global 

(permitindo dinamizar um segmento importante das empresas de software e serviços 

de informática) e outras características culturais e contextuais favoráveis a inserção 

externa (domínio de inglês, fusos horários, disponibilidade de recursos humanos 

qualificados, etc.). Estes fatores se complementam a natureza interna, com forte 

crescimento do mercado interno e o alto nível de capacidades geradas nas décadas 

anteriores nas empresas mais antigas e na grande maioria de jovens empresas dos anos 

2000, com uma ampla bateria de programas públicos orientados a promover a 

certificação de qualidade, as exportações e as atividades de P&D, que impulsionaram 

a inovação (tradução nossa)110. 

Deste modo a política desenvolvida pelo governo argentino é uma variável central para 

explicar o desenvolvimento das empresas de software e de serviços de informática na Argentina, 

atividade declarada como industrial no país em 2003. A primeira política voltada a estas 

atividades se realizou ainda em meio a uma política de desregulação da economia em 1995 com 

a instituição do Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), que tinha por objetivo financiar 

através de fundos internacionais os projetos de modernização tecnológica das pequenas e médias 

empresas e das instituições públicas de ciência e tecnologia (MALDONADO; MORENO; 

BORRASLENO, 2013). Mas, é no ano de 2002 que de fato começa a se fomentar a atividade de 

produção e de serviços de software e informática em uma série de determinações abaixo listadas:  

 Sanção da Lei Nº 25.856 em 4 de dezembro de 2003, que estabelece a atividade de 

software como atividade de produção e da Lei Nacional N° 25.922-03 de Promoción de 

la Industria del Software- concedendo a esta atividade isenções e créditos fiscais de 10 

anos; desvinculação de parte do imposto de renda para as atividades de P&D; 

                                                 

110 “Entre los factores que permitirían explicar este desempeño se destacan: la mayor competitividad de la 

economía argentina a partir de la devaluación de principios de 2002, el aumento de la externalización en el 

desarrollo de software a nivel global (que permitió dinamizar un segmento importante de las empresas de software 

y servicios informáticos) y otras características culturales y contextuales favorables a la inserción externa 

(dominio del idioma inglés, husos horarios y disponibilidad de recursos humanos calificados, entre otros). Estos 

factores se complementaron con otros de naturaleza interna, como el fuerte crecimiento del mercado interno y el 

alto nivel de capacidades generadas en décadas previas en las empresas más antiguas y en la gran mayoría de 

las nuevas desde comienzos de la década de 2000, y con una amplia batería de programas públicos orientados a 

promover la certificación de calidad, las exportaciones y las actividades de investigación y desarrollo (I+D), que 

impulsaron los esfuerzos de innovación”(PEREIRA; BARLETTA; YOGUEL, 2016, p. 182). 
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certificações de qualidade e de exportações; rebaixamento dos impostos de importação 

de hardware e retirada de travas à importação destes bens.  

 Elaboração do “Plan estratégico de Software y Servicios Informáticos2004-2014”, 

constituindo as atividades econômicas de software e serviços de informática como 

estratégica para o desenvolvimento da economia argentina, deste modo se constitui em 

2003, o Foro de Software e serviços de informática (MALDONADO; MORENO; 

BORRASLENO, 2013). 

 Criação em 2004 da Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

(ANPCYT) e do Fondo Fiduciario de Promoción dela Industria del Software 

(FONSOFT)111, para financiamento, crédito e subsídios a este circuito produtivo.   

 Criação do Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) em 

2007.   

Conforme Maldonado, Moreno e Borrasleno (2013), o setor privado teve importante 

participação para a institucionalização destas políticas governamentais solicitando ao governo 

federal o desenvolvimento de políticas para estas atividades econômicas por meio de entidades 

como a Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI) e a 

Cámara de Informática y Comunicaciones de Argentina (CICOMRA); segundo os autores estas 

associações de empresários participaram ativamente das políticas levadas a cabo neste 

momento, especialmente pós-eleição de Nestor Kirchner em 2003.   

Estas políticas, ao contemplarem também as pequenas e médias empresas, foram 

geradoras de sinergias para o surgimento de e-commerce e startups, especialmente 

contempladas na organização do FONSOFT- fundo voltado para subsidiar não só as 

empresas já existentes, mas também os novos projetos de empresas com formação de 

recursos humanos qualificados e empreendedores.  Conforme dados apresentados por Ascúa 

                                                 

111 El FONSOFT ofrece tres tipos de instrumentos: 1) aportes no reembolsables (ANR), es decir: subsidios a las 

pymes productoras de software para el desarrollo de tres tipos de actividades: la certificación de calidad, el 

desarrollo de nuevos productos o procesos y la I+D; bajo esta modalidad las empresas deben ofrecer una 

contraparte equivalente de recursos propios, entre los cuales se contabiliza la masa salarial; para cualquiera de 

las tres actividades pasibles de financiación se otorga prioridad a las empresas de menor escala económica, y en 

algunos casos a las empresas asociadas, a los proyectos destinados a ciertas áreas consideradas estratégicas 

(como videojuegos y agroindustria, entre otras) y a las que muestran mayores grados de innovación; 2) la línea 

Emprendedores, un subsidio específico para las micro y pequeñas empresas nuevas (de menos de dos años de 

antigüedad); y 3) la línea de créditos Exporta, destinados a la iniciación o consolidación de la actividad 

exportadora de las  empresas, mediante la financiación del 80% de los gastos en asistencia técnica, capacitación, 

promoción externa y todas las actividades vinculadas, a tasas bajas por el plazo de 12 meses y con periodos de 

gracia (MALDONADO; MORENO; BORRASLENO, 2013, p. 27).  
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(2009) observamos um considerável aumento de empresas pequenas e inovadoras ao 

concentrarem, para o ano 2007, 30% do total de emprego gerado na Argentina. 

 Embora o autor argumente que não houve para o período uma política de fomento a 

estas empresas, refutável com base no anteriormente exposto, nos parece importante destacar 

o por ele apresentado quanto ao aumento considerável da presença de investidores “anjo” 

nacionais e internacionais e dos fundos private equity para financiamento das startups e dos 

e-commerce argentinos- empresas que inicialmente possuíam características destas pequenas 

empresas de base tecnológica. O acesso a estes capitais externos à empresa é de grande 

relevância para explicar o surgimento de uma das maiores empresas de e-commerce da 

Argentina, o MercadoLibre (Mercado Livre).  

A trajetória da empresa argentina Mercado Livre se inicia em 1999 quando o então pós-

graduando na Universidade de Stanford Marcos Galperín, atual presidente da companhia, sugere 

ao fundo de private equity Hicks, Muse, Tate e Furts a realização de um investimento no seu 

projeto de negócios elaborado durante seu mestrado na universidade nos EUA. O plano consistia 

na criação de um site de leilões, semelhante à empresa estadunidense eBay, com foco na América 

Latina, uma região que ainda apresentava baixo uso comercial da internet mas com grandes 

perspectivas de crescimento (BOHRER; DIB, 2014). Com este financiamento, mas também 

graças ao respaldo do FONTAR e das leis nacionais de incentivo à produção tecnológica 

(CERQUEIRA, 2017) é fundado na Argentina o MercadoLibre, uma plataforma marketplace, 

onde são anunciados produtos de terceiros, que vão de indivíduos dispostos a vender artigos 

usados a grandes empresas industriais de marcas consolidadas ou do varejo. 

Logo na sua fundação, a empresa de Marcos Galperín recebe o aporte de mais quadros 

investidores minoritários, dentre eles o brasileiro Ademar Larine, adquirindo os aportes de 

capitais necessário para realização de sua internacionalização para os mercados do Brasil e 

do México, ainda em 1999. Atualmente a empresa está presente em mais de dezoito países 

da América Latina (Figura 36), em Portugal e via centro de P&D no Vale do Silício nos 

EUA; e é considerada o maior player de e-commerce da América Latina. A garantia deste 

mercado foi estrategicamente estabelecida graças a uma parceria com a empresa 

estadunidense eBay para operar no Brasil as ações da Ibazar- que havia sido adquirido por 

esta empresa-, em troca de 19% das ações da matriz argentina da empresa, afastando deste 

modo a possibilidade de ingresso no mercado latino-americano daquela que poderia ser sua 

maior concorrente (BOHRER; DIB, 2014). 
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Fonte: CERQUEIRA, J. (2017, p. 56).  

 

Atualmente esta empresa possui ademais da plataforma marketplace principal, mais cinco 

subprodutos derivados, a saber, o Mercado Shops para auxílio e gerenciamento de e-commerce de 

terceiros, Mercado Pago- para pagamentos e transações financeiras via internet; Mercado Envíos- 

para operações logísticas e de distribuição e Mercado Publicitad- para difusão de ações de 

marketing tanto para a empresa como para demais clientes e Mercado Clasificados, nascido na 

aquisição de empresas de classificados, inicialmente dentro do mercado nacional argentino e a mais 

recente aquisição da empresa e o Mercado Backoffice- “uma empresa que oferta sistemas de gestão 

para o e-commerce, como soluções de ERP, para varejistas online” (CERQUEIRA, 2017, p. 58). 

Conforme Ana Armenia112, hoje o Mercado Livre possui uma estrutura completa no Brasil, 

sendo ele o principal mercado da empresa, com oferecimento de todos os produtos. Além disto, 

conta com uma moderna sede própria localizada em Osasco-SP, onde emprega aproximadamente 

                                                 

112 Gerente regional de Marketing da Mercado Shops em entrevista realizada na cidade de Buenos Aires- Argentina 

em novembro de 2016. 

Figura 36- Atuação da empresa Mercado Livre na América Latina (2017) 
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100 funcionários, em uma estrutura administrativa voltada às especificidades do mercado 

brasileiro; é também a partir desta sede que a empresa controla as operações portuguesas.  

 Em Cerqueira (2017) observamos que a empresa não realizou no Brasil apenas um acesso 

remoto ao site- forma presente nas operações na Costa Rica, República Dominicana, etc.- mas 

por um investimento que envolvesse também o uso de filiais/subsidiárias/greenfield, com a 

abertura de um escritório regional e posteriormente a aquisição das empresas brasileiras Axado 

e KPL, para fechamento de gargalos logísticos. A autora também destaca que a empresa buscou 

formar no Brasil uma equipe local, com o objetivo de, para além de realizar a tradução do site, 

ajudar a compreender a lógica do mercado brasileiro e explorar seus potenciais para expansão; 

neste mesmo sentido argumentou Armenia (2016), ao pontuar dentre as necessidades colocadas 

à empresa no Brasil compreender a cultura local de negócios, que diferentemente da Argentina, 

possui uma estrutura hierarquizada rígida entre gerência, subgerentes e funcionários com 

poucas características de empreendedorismo e autonomia.  

Cerqueira (2017) também argumenta que o Mercado Livre, ao contrário do que propõem 

os teóricos dos negócios internacionais, não procurou se estabelecer em um mercado com a 

mesma cultura e língua natal para internacionalizar-se. Entretanto, a partir do quadro de 

empresas internacionalizadas por meio das plataformas online (Quadro 15), observamos que 

esta empresa não é a única a iniciar sua internacionalização pelo Brasil, pelo contrário, 33% 

delas iniciaram exclusivamente pelo Brasil, enquanto 45% assim como o Mercado Livre, 

realizaram um movimento de internacionalização não só neste país, mas também em outro 

latino-americano, em sua maioria no México ou no Chile; apenas 11% do conjunto de startups 

e e-commerce analisados realizaram suas operações em um país da América Latina que não o 

Brasil e outros 11% delas optaram por uma inserção em terceiros mercados (Figura 37). 

Deste modo, nos parece que a análise do movimento destas empresas ao exterior deve 

se realizar para além das teorias de administração de empresas e dos modelos de análise de 

internacionalização de empresas consolidados. Deve-se considerar que, mesmo estas 

modernas empresas em que a internet possibilitaria um acesso sem precedentes a qualquer 

parte do planeta, possuem lógicas territoriais de atuação que agregam as dinâmicas 

estabelecidas nas formações socioespaciais de origem e que não escapam à lógica da política 

dos Estados Nacionais; deste modo o ingresso das startups e dos e-commerce argentinos no 

Brasil (e também no sentido inverso) se realizam como parte da construção das bases 

técnicas e normativas que configuram a relação bilateral argentino-brasileira e das 

possibilidades abertas às empresas a partir deste âmbito de integração.  
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Quadro 14- Empresas argentinas no Brasil por ingresso via startups e e-commerce (2015) 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 

Atualmente as empresas argentinas de startups e e-commerce por nos analisadas, possuem 

um índice grande de regionalidade, isto é, 59% atuam especificamente no âmbito da América 

Latina (figura 38). Observação importante podemos realizar quanto às startups, já que quatro 

delas, a saber, Iguanafix, Tiendanube (Nuvem Shop no Brasil), Wormhole e Joincube, possuem 

sede em São Paulo e têm se dedicado a expansão da empresa no território brasileiro; algumas 

delas inclusive possuindo um modelo de gestão “bilateral”, isto é, compartilhado entre Brasil e 

Argentina indo para além de uma estrutura hierárquica entre sede da empresa-matriz. O presidente 

da empresa Tiendanube (Nuvem Shop no Brasil) afirmou em entrevista concedida à revista 

Empresa Estratégia  

Ano de 

Ingresso 

no Brasil 

Setor Ramo Principal 
Atividade 

Realizada 

Demais 

investimentos 

Navent Startup 2000 
Comércio

/ Serviços 

Prestação dos serviços 

de informação 

Classificados 

online 
Sim 

Iguanafix Startup 2013 
Comércio

/ Serviços 

Prestação dos serviços 

de informação 

Serviços a 

domicilio 
Sim 

Vostu Startup 2009 
Comércio

/ Serviços 

Prestação dos serviços 

de informação 
Jogos online Não 

Tiendanube 

(Nuvem Shop) 
Startup 2012 

Comércio

/ Serviços 

Prestação dos serviços 

de informação 

Desenvolvedor 

Marketplace 
Sim 

Wormhole Startup 2012 
Comércio

/ Serviços 

Prestação dos serviços 

de informação 

Capacitação 

online 
Sim 

Joincube Startup 2015 
Comércio

/ Serviços 

Prestação dos serviços 

de informação 
Rede corporativa Sim 

Mercado Libre 
E-

commerce 
1999 

Comércio

/ Serviços 

Prestação dos serviços 

de informação 

Marketplace 

diverso 
Sim 

Mimo & Co 
E-

commerce 
---------- 

Comércio

/ Serviços 

Prestação dos serviços 

de informação 

Comércio de 

vestuário  
Não 

Despegar.com 
E-

commerce 
2001 

Comércio

/ Serviços 

Prestação dos serviços 

de informação 

Marketplace 

turismo 
Sim 

OLX 
E-

commerce 
2009 

Comércio

/ Serviços 

Prestação dos serviços 

de informação 

Classificados 

online 
Sim 
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Exame113 que desde o momento de criação da startup sabia que o Brasil estaria em primeiro lugar 

para a expansão; atualmente o país representa mais da metade do faturamento da empresa.   

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

Interessante também notar que 41% das empresas analisadas atuam para além do âmbito 

intrarregional, mas também em outras regiões (figura 38); contudo, em alguns casos, como o 

do Mercado Livre, da Despegar.com- Decolar.com- e OLX, embora possuam atuação em outros 

países para além da América Latina, têm a região como principal mercado das operações.  

Outra grande empresa argentina que se estabelece no Brasil no começo dos anos 2000 é 

o e-commerce Despegar.com (Decolar.com), especializado em serviços voltados ao turismo- 

venda de pacotes, passagens aéreas, reservas de hotéis; é uma empresa, que diferentemente do 

Mercado Livre, opta por um marketing menos robusto voltando os investimentos recebidos em 

torno do avanço de tecnologia da informação (CERQUEIRA, 2017), dedicou como estratégia 

principal para consolidar uma carteira de clientes via propagandas televisivas, algumas 

inclusive envolvendo personalidades conhecidas do meio artístico brasileiro.  

  

 

                                                 

113  Disponível in: https://exame.abril.com.br/pme/de-olho-no-brasil-nuvem-shop-capta-investimento-de-r-24-

milhoes/  (Acessado em 06 de outubro de 2017).  

Figura 37 - Local de início das operações internacionais das empresas argentinas via startups e e-commerce 

(2015) 
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Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).   

 

A instalação para além de um acesso remoto ao Brasil ocorreu somente em 2007, com 

a incorporação de outra estratégia, a abertura de um amplo escritório comercial em 

Guarulhos- SP instalado para atender ao mercado que representa mais de 50% de seu 

faturamento total, embora opere em mais vinte países da América Latina e nos Estados 

Unidos, país onde possui seu escritório financeiro. Para além dos investimentos do tipo 

filiais/subsidiárias/greenfield o grupo também tem buscado adquirir concorrentes em toda 

a América Latina. As semelhanças com o Mercado Livre não passam apenas da escolha de 

dois mercados simultaneamente para sua internacionalização, dentre eles o Brasil, mas 

também pela semelhança do processo de abertura da empresa fundada por um grupo de 

estudantes universitários argentinos que estudavam nos EUA, no ano de abertura de 

atividades em 1999 e da busca por estabelecer ainda em seus primeiros meses de existência 

operações internacionais com plataforma online em países sul-americanos. 

 Deste modo, cabe ressaltar a importância da organização de políticas públicas voltadas à 

indústria de software e serviços de internet para fomentar as startups e os e-commerce na 

Argentina, dado que é a partir deste contexto que surgem as hoje grandes empresas 

reconhecidas por sua atuação internacional, Mercado Livre, Decolar.com, OLX – a plataforma 

para vender objetos usados- e Globant - empresa que neste trabalho está no conjunto de 

empresas argentinas que realizaram Fusões e Aquisições no Brasil-. Estas empresas são 

Figura 38- Regiões de atuação das empresas argentinas que ingressaram via startups e e-commerce no Brasil 

(2015) 
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consideradas os quatro unicórnios, isto é, empresas startups de sucesso com valor de mercado 

maior que 1 bilhão de dólares, cotadas na bolsa de Nova York e que constantemente atraem 

grandes quantidades de capitais de investidores individuais.  

Ainda quanto aos e-commerce argentinos no Brasil, apenas a empresa Mimo & Co possui 

uma loja online com acesso remoto no país, isto é, sem a realização de outros investimentos; 

trata-se de um comércio próprio desta marca de roupas e acessórios para bebês e crianças, que 

possui mercado consolidado na Argentina com mais de uma centena de lojas no território 

argentino e de estabelecimentos franqueados em diversos países da América Latina; não 

obtivemos informações se a empresa possui no Brasil, além da plataforma online, algum tipo 

de centro de distribuição, ou outra atividade logística.  

Com relação às startups argentinas que não se especializaram nas atividades de e-

commerce e que se instalaram no mercado brasileiro, é interessante notarmos o estabelecimento 

de um nicho específico de negócios voltados às atividades administrativas ou de auxílio a 

empresas, é o caso da Tiendanube que desenvolve “espaços em nuvem” para armazenamento 

remoto a empresas, da Joincube, que desenvolve redes sociais cooperativas – esta empresa 

possui atualmente como um dos investidores principais a empresa espanhola Telefónica- e da 

Wormhole, especializada em oferecimento de cursos de capacitação e serviços educacionais 

online. Já a empresa Vostu é uma startup voltada a produção, desenvolvimento e manutenção 

de jogos online voltados às redes sociais, especialmente o Facebook e a Iguanafix especializada 

em oferecerimento via aplicativo de serviços terceirizados de manutenção e instalação em 

residências, como encanadores, pedreiros, pintores, mecânicos de eletrodomésticos, etc.  

A Navent é a mais antiga das startups observadas, fundada em 1999 por um grupo de 

investidores individuais, com o objetivo de lançar uma plataforma de classificados de 

emprego online na América Latina, influencia pelos negócios recém-lançados no mercado 

americano. A expansão de seus negócios internacionais ocorre no ano seguinte, com o 

lançamento de plataformas online, no Chile, México, Brasil e parte do mercado 

estadunidense, com foco nos residentes latino-americanos.  

O grupo se consolida com o nome atual, somente em 2007, a partir da aquisição da 

empresa pelo investidor Tiger Global, expandindo sua atuação para o anuncio de negócios 

imobiliários; em 2010 a empresa expande seus negócios internacionais ao incorporar a 

estratégia de aquisições, dentre elas a plataforma brasileira ImovelWeb, ampliando os 

negócios no país dois anos depois da aquisição de mais duas plataformas. Hoje a empresa se 

configura como a plataforma líder de negócios imobiliários na América Latina, com 

faturamento anual girando em torno de U$$ 100 milhões.  
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No âmbito das políticas públicas voltadas especificamente para a internacionalização 

das empresas de base tecnológica na Argentina, cabe retomarmos o apresentado no capítulo 

dois, a partir do exposto por Crivelli114 (2016).  Segundo informações do entrevistado, no  

penúltimo ano do primeiro mandato de Cristina Kirchner (2008-2011) foi criado no âmbito 

da Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial do Ministério de 

Relaciones Exteriores y Culto, o Banco de Proyectos de Inversiones Productiva (BAPIP), 

com o objetivo de auxiliar os empresários, especialmente os pequenos e médios, a 

desenvolver um plano simples de internacionalização para depois serem apresentados em 

cada embaixada argentina com o objetivo de obter financiamento no país de destino; as 

startups foram as maiores contempladas pelo projeto, buscando em sua grande maioria 

elaborar um plano de negócios para ingresso no Brasil.  

Pelas características até aqui apresentadas as startups e os e-commerce podem ser 

considerados tipos de empresas de máxima expressão do meio técnico-científico-

informacional, já que incorporam como parte essencial de sua organização e realização 

objetos técnicos atuais e finanças e a partir deles ganham  possibilidades de usos do 

território até então inimagináveis, muitas vezes necessitando de uma estrutura mínima para 

instalação e expansão internacional, com pouco emprego de pessoal, dependendo do 

tamanho da empresa e de sua atividade principal.  

Contudo, embora sua expansão internacional seja quase imediata, estes grupos que podem 

ser pequenos em tamanho de funcionários, mas que são gigantes em acúmulo de capitais, não 

escapam de uma lógica territorial de atuação que considere a ação do governos em suas 

formações socioespaciais de origem e as dinâmicas apresentadas entre seu país de origem e as 

demais formações socioespaciais, fatores que explicam a escolha do Brasil ou da Argentina 

como ponto inicial para ampliação de seus usos do território a escala internacional. 

 

 

 

 

                                                 

114 Diretor da Dirección de Proyectos de Inversión e Internacionalización Productiva (DPIP) ligada ao Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto da República Argentina (gestão Cristina Fernández de Kirchner- 2012-2015) em 

entrevista realizada em novembro de 2016 na cidade de Buenos Aires- Argentina.   
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 LICENÇAS E FRANQUIAS: CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Anteriormente observamos que as franquias e as licenças são consideradas estratégias de 

internacionalização representativas de uma nova forma de investimentos; a partir delas, que 

também podem ser denominadas formas contratuais, se estabeleceram relações distintas de 

ações de empresas no exterior que não necessitava de aportes de capitais de uma empresa, mas 

sim, a realização de contratos com terceiros para estabelecimento de suas marcas para além do 

território nacional de origem; exporemos algumas características destas estratégias e das 

possibilidades que elas oferecem para a inserção na dinâmica de internacionalização de agentes 

que não necessariamente possuem o tamanho de uma tradicional empresa multinacional.  

 Com o advento da terceirização nas atividades produtivas, sobretudo nos pós 1980, 

estratégias de concessão de licenças aparecem cada vez mais nos mercados mundiais. Deste 

modo, o licenciamento é um acordo em que uma empresa dona de uma propriedade intelectual 

concede a outra empresa o direito de uso desta propriedade por um período determinado de 

tempo em troca de royalties ou outras compensações. A isto Cavusgil, Knight e Risenberger 

(2010, p. 338) agregam,  

As empresas de alta tecnologia costumam licenciar suas patentes e seu know-how para 

empresas estrangeiras[...]; O licenciamento permite ao licenciado produzir e 

comercializar produto semelhante com outro que o licenciador já produz em seu país 

de origem criando uma associação entre um nome famoso, o licenciado pode aumentar 

suas vendas expressivamente.  

Seguindo na perspectiva dos autores, ao assinar um contrato de licenciamento ou concessão 

(Figura 39), o licenciado paga uma quantia fixa inicial e se compromete a mensalmente ou em 

uma quantidade pré-estabelecida de tempo, pagar royalties que variam de dois a cinco por cento 

sobre o faturamento bruto gerado pelo uso do concedido, a empresa licenciadora. 

Os custos iniciais da transação incluem para o licenciado, consultoria, treinamento 

especializado para implantação do ativo, além de auxílio à adaptação a produção, no caso 

de licenciamento de marcas ou propriedades autorais (ex: séries de livros best-seller), os 

custos ao licenciado são menores que aos produtos.  

Ainda no aspecto da natureza dos contratos, a concessão dura em geral cinco anos, 

podendo ser renovadas, sendo a cada renovação diminuída a participação da empresa 

licenciadora, o que garante certa autonomia ao contratante, de gestão e uso da marca em um 

país ou região; isto acontece pela natureza exclusiva dos contratos. O licenciamento também 

pode ser realizado internamente em uma companhia, entre as subsidiárias e as sedes globais 

da corporação. Neste caso segundo Cavusgil, Knight e Risenberger (2010, p.338),  
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o licenciamento é uma maneira eficiente de compensar a filial estrangeira e transferir 

a propriedade intelectual dentro de um marco jurídico formal. Normalmente, a 

empresa usa desta forma de licenciamento quando a filial estrangeira é uma pessoa 

jurídica independente, um cenário comum em muitos países. As empresas 

multinacionais frequentemente utilizam o licenciamento como uma forma inovadora 

de compensar ou transferir a propriedade intelectual para suas subsidiárias e afiliadas. 

Algumas empresas entendem que o licenciamento é uma estratégia complementar 

para outras estratégias de entrada, como a exportação ou o IDE.  

 

Fonte:  CAVUSGIL, S., KNIGHT, G E RISENBERGER, J (2010, p.200).  

 

Já a utilização do franchising como estratégia local de negócios denota ainda no final 

do século XIX, sendo adotado pela famosa empresa de refrigerantes Coca-Cola, como um 

método de distribuição da sua produção. A grande explosão do uso das franquias ocorre 

após a segunda guerra mundial, sobretudo devido ao aumento exponencial da necessidade 

de novos negócios, dando origem as business format franchise ou franquias de negócio, um 

formato de concessão de licença comercial, equivalente ao que seria conceder licenças das 

patentes por meio de contratos de uso (DALL’AQUA, 2001).  

Existem diferentes classificações para a modalidade, sobretudo pela flexibilização que 

ela apresenta a partir de sua incorporação nas diferentes atividades econômicas (produção de 

bens, distribuição ou setor de serviços). Segundo Dall’Aqua (2001) estas classificações são 

Figura 39- Organização do contrato de licenciamento 
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“subtipos” de contratos de franquias, que não destoam da formatação contratual ao quais as 

caracterizam.  

Conforme Simão Filho (1993) os diferentes subtipos são: 

• Franchising de Serviços (SIMÃO FILHO, 1993, p.45),  

Neste tipo, o franqueador oferece uma forma original, pessoal e diferente de prestação 

de serviços, onde o franqueado poderá através dos meios colocados à sua disposição, 

oferecer ao consumidor final os mesmos serviços devidamente formatados, 

obedecendo aos mesmos padrões que o tranaram famoso aos olhos do consumidor. A 

exemplo [...] temos os setores hoteleiros, didáticos- formado por escolas de 

idiomas[...], entre outros.   

• Franchising de Produção - “Tipo no qual o franqueador produz todos os produtos 

que serão comercializados pela rede de franqueados, servindo-se de uma ou 

várias marcas [...] reconhecidas no comércio” (SIMÃO FILHO, 1993, p.46). 

• Franchising de Distribuição (SIMÃO FILHO, 1993, p.46), -  

Neste o franqueador não produz, pois seleciona com rigor algumas empresas 

diversificadas para a execução e fabrico dos produtos, sob suas marcas e /ou insígnias. 

Aos franqueados cabe a distribuição destes produtos através de seus estabelecimentos, 

de acordo com a formatação feita pelo franqueador para a necessária homogeneização.  

• Franchising de Indústria - o franqueador, através de contrato, ministra todo cabedal 

(tecnologia, know-how e métodos) necessários para que esse industrialize o produto. 

Por sua vez o franqueado se compromete a produzi-los nos termos exatos constantes 

do acordo firmado, para posterior comercialização, obedecendo-se a formatação 

existente. Como exemplo deste tipo de franchising115 pode-se citar: [...] Donuts, Coca-

Cola, etc (SIMÃO FILHO, 1993). 

Embora existam diferentes tipos de Franchising, ele pode ser definido segundo Gigliotii 

(2012, p. 95),  

como um negócio que essencialmente consiste de uma organização (o franqueador) 

com um pacote de negócios testado em mercado, centrado num produto ou serviço, 

entrando em um relacionamento contratual com franqueados, tipicamente pequenas 

firmas autofinanciadas e autogeridas, operando sob a marca registrada do franqueador 

para produzir e/ou comercializar bens e serviços de acordo com um formato específico 

pelo franqueador.  

O sistema de Franchising envolve, portanto, um contrato (Figura 40) entre as partes 

franqueadoras (que detém a marca) e franqueadas; este último caracterizado geralmente por um 

                                                 

115 Termo franchising em francês. 
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pequeno produtor ou, empreendedor, conforme aponta Melo (2012), através da possibilidade 

que este modelo traz para o exercício da prática empreendedora, reduzindo as incertezas de uma 

abertura de negócios, por meio do uso da marca, do know how, do acesso tecnológico e de maior 

facilidade de financiamentos produzidos pelo franqueador.  

 

Fonte: LEITE; MENDONÇA; BUZZO. (2014, p.88). 

 

Ao franqueador cabe, portanto, disponibilizar inicialmente sua marca e transferir ao 

franqueado um método de negócio completo, disponibilizando know how administrativo, 

métodos de produção e comercialização, possibilidade de treinamento aos franqueados e 

seus empregados e propaganda e marketing. Ao franqueado em troca ao direito de utilização 

da marca, cabe o pagamento de algum tipo de compensação ao franqueador, por meio de 

pagamento de uma série de taxas, isto porque este último, constantemente projeta sua marca 

no mercado, ademais, também se incluem no contrato, as taxas de royalties, baseadas em 

sua maioria em uma porcentagem mensal ou anual das receitas obtidas pelo franqueado. 

O franqueado também pode ser obrigado, em clausula contratual, a adquirir certos 

equipamentos e suprimentos diretos do franqueador, a fim de garantir um produto 

padronizado e de qualidade consistente. Cavisgil, Knight e Risenberger (2010) apresentam 

como exemplos desta padronização, as redes norte-americanas de fast food Subway e 

Burguer King, que exigem aos seus franqueados a compra de equipamentos de preparação 

Figura 40- Organização do contrato de franquia 
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dos alimentos de fornecedores já preestabelecidos e a rede Mc Donald’s que embora não 

exija muitas vezes já disponibiliza a seus contratantes o aluguel de seus próprios imóveis 

(geralmente terrenos) para a abertura da nova franquia. 

Para Silveira (2016) o uso deste modelo de negócios possibilita as grandes empresas 

criadoras de marcas, isto é, as franqueadoras, a organização do trabalho cotidiano de atores menos 

poderosos através do contrato de franquias, entretanto, esta grande empresa não se estabelece sem 

uma lógica de dependência entre os agentes; nas palavras da própria autora (2016, p. 51-52), 

Embora os custos fixos e os excedentes sejam uma incumbência de quem assume a 

franquia, estes agentes do circuito superior marginal116 [franqueadora] desenvolvem 

novas relações de dependência com uma mesma empresa quanto a compra, aos 

estoques, aos preços dos insumos e dos produtos finais, ao pagamento de taxas e 

royalties. Por exemplo, quem contrata uma franquia do Subway poderia escolher seus 

fornecedores, mas, em geral, acaba tendo que trabalhar com aqueles que foram 

previamente selecionados pela marca. Ainda que antigamente um pequeno 

estabelecimento comercial também era subordinado à economia urbana, tal 

subordinação se estabelecia com um tecido de agentes capitalizados. Contudo, agora 

ele depende exclusivamente de um único agente e por esta razão sua vulnerabilidade 

é maior. É necessário adaptar sua localização a sua capacidade de pagar em função de 

uma diminuição de seu excedente, não tendo autonomia (tradução nossa)117.  

Esta estratégia de negócios transforma a qualidade e a quantidade dos clássicos fatores 

de produção; a “terra” transforma-se em um aluguel em local predeterminado pela 

franqueadora, o trabalho se organiza a partir de um guia de operações que determina o número 

de empregados e a divisão das tarefas e o capital se divide em múltiplos aspectos, como a 

localização e os novos instrumentos técnicos (estoques, prêmios, etc.). Trata-se, portanto, do 

desenvolvimento de um circuito superior marginal da economia urbana, reconhecido na nova 

natureza do comércio, que não cria empregos de forma significativas e ainda impacta o 

circuito inferior dado que franquias também passam a absorver mão-de-obra (SILVEIRA, 

2016). A autora também esclarece o sistema de franquias como (p. 53) “uma manifestação 

                                                 

116 Ao realizar a análise a partir da teoria dos dois circuitos da economia urbana propostas pelo geógrafo Milton 

Santos em sua obra O espaço Dividido (1979) a autora propõe para análise do sistema de franquias como parte do 

circuito superior marginal, ao ter por um lado uma absolvição de um sistema de organização e de técnicas próprios 

do período da globalização, com emprego de capitais próprios (investimentos) e diálogo com a economia 

hegemônica ao mesmo tempo que possui uma relação de dependência renovada, embora revestida de uma 

colaboração/ associação.  
117  [...] aunque los costos fijos y los excedentes sean una incumbencia de quien asume la franquicia, estos agentes 

del circuito superior marginal desarrollan nuevas relaciones de dependencia con una misma empresa en cuanto 

compras, stocks, precios de insumos y de productos finales, pago de canon y royalties. Por ejemplo, quien contrata 

una franquicia de Subway puede elegir sus proveedores, pero, en general, acaba trabajando con los seleccionados 

por la marca. Aunque antes un pequeño establecimiento comercial también era subordinado en la economía urbana, 

tal subordinación se establecía con un tejido de agentes capitalizados. Ahora, en cambio, depende 

fundamentalmente de un agente y, por razón, su vulnerabilidad es mayor. Si necesita adaptar su localización a su 

capacidad de pago en función de una disminución de su excedente, no tiene autonomía para hacerlo.   
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empírica da organização contemporânea com tendências à unicidade que demandam da 

informação e dos instrumentos técnicos e financeiros”.   

  Conforme Melo (2012) a análise da internacionalização do franchising não pode ser 

realizada a partir dos mesmos aspectos gerais da internacionalização das grandes 

corporações, pela natureza contratual que possuem estes negócios. Deste modo, observamos 

que a inserção do sistema de franchising enquanto estratégia de internacionalização está 

diretamente vinculado ao contexto de globalização, ao realiza-se sobretudo a partir da 

década de 1990, devido ao surgimento de novos formatos de organização e administração 

empresarial organizadas a partir de objetos técnicos informacionais possíveis de serem 

aplicados por empresas franqueadoras (BORINI, ROCHA E SPERS, 2010).  

O ritmo das operações internacionais acelera-se através dos seguintes fatores: a) da 

capacidade de trocar informações instantaneamente através da Internet aumentando o 

controle internacional do franqueador; b) do uso de equipamentos eletrônicos para controle 

da venda e dos estoques dos franqueados para comunicar a central franqueadora e a rede de 

distribuição; c) de permitir ao franqueador um maior atendimento a seus clientes em todas 

as partes do globo (CAVISGIL, KNIGHT E RISENBERGER, 2010). Apresenta-se, 

portanto, a partir deste contexto, motivos tanto reativos como proativos para a 

internacionalização, que são amplamente aproveitados pelas redes de franchising.  

Para Vianna, Melo e Rygekblum (2014) os motivos reativos são as limitações de 

mercado, que reduzem a atuação doméstica da franquia. Análise distinta realiza  Melo (2012), 

que determina uma série de motivações reativas que explicariam a repulsa da empresa 

franqueadora ao seu mercado local, a saber: a-) uma estrutura política e/ou  econômica 

instáveis; b-) a saturação de mercado doméstico; c-) o tamanho reduzido deste mercado 

nacional; d-) práticas de regulação intensiva realizadas pelos governos, nacional, estadual e 

municipal; e-) condições econômicas desfavoráveis, como crises econômicas, queda das taxas 

de consumo, etc.; f-) a consolidação de ambiente operacional desfavorável; g-) a constituição 

de restrições de crédito barato e acessível aos consumidores.  

Ainda segundo o autor o reverso a estes fatores em países de destino das redes 

franqueadoras, como a estrutura política e econômica estável, um grande mercado com 

possibilidades claras de desenvolvimento de consumo, a pouca ou nenhuma regulação às 

atividades e aos contratos de franchising, etc., tornam-se os fatores essenciais para atração deste 

tipo de empresas para a internacionalização. São estes fatores listados denominados proativos 

que Cavisgil, Knight e Risenberger (2010) estabelecem como os motivos para a 

internacionalização das empresas franqueadoras; deste modo os autores discordam das análises 
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anteriormente apresentadas, ao proporem que movimentos rumo ao exterior deste tipo de 

empresas são diretos, envolvendo muito mais a vontade de empreender e buscar novos espaços 

de acumulação de um franqueador do que a conjuntura desfavorável dos negócios locais.  

Independente das motivações reativas ou proativas, interessamos observar a 

dinâmica com que se dão os processos de internacionalização das franquias; portanto, o 

primeiro fator importante para analisarmos é o método buscado pelo franqueador para 

efetivar seu movimento a terceiros países, dependendo do modo executado se modifica a 

organização desta empresa no território de destino. Verificamos na literatura especifica 

para análise da internacionalização do franchising uma extensa gama de teorias, 

interpretações e nomenclaturas a estes métodos, sobretudo pela existência das atuais 

associações mundiais, regionais e nacionais de franquias; contudo optamos para a 

categorização organizada e utilizada nas análises de Aguiar, Consoni e Bernardes (2014), 

por serem aplicadas pelas empresas que analisaremos a seguir; a saber,  

 Unidade própria- A empresa ingressa no outro país a partir do estabelecimento e 

operação de uma própria unidade de negócios, com uso de capital próprio para abertura 

de uma unidade local e a partir deste estabelecimento comercial/de serviços estabelece 

as condições- através de um estudo e um conhecimento profundo do mercado ao qual 

se incorpora- para abertura das vendas de franquias a novos franqueados locais com 

controle total de toda a operação. 

 Franqueado direto- empregado constantemente em países culturalmente próximos, 

esta estratégia demanda baixo investimento, necessitando do franqueador uma equipe 

de visita ao local de destino apenas para a adaptação do modelo de operação do país 

de origem, há controle operacional sem uma consultoria constante.  

 Master franquia- Nesta opção um operador local fica responsável por vender e 

controlar todas as operações da marca dentro de um determinado território, geralmente 

empregado em mercados culturalmente distantes, traz ao franqueador pouca 

necessidade de despender recursos, dependendo totalmente do parceiro local.   

 Joint Venture- utilizado especialmente em países onde a legislação obriga a 

associação de um parceiro local e em mercados culturalmente muito distantes. Ambas 

as partes devem contribuir com recursos financeiros e humanos. Este método possuiu 

a desvantagem da proteção do país de ingresso ao franqueador local.  

 Franqueado a partir de subsidiária- neste método a empresa possui uma operação 

no país de destino, muitas vezes a partir de um escritório local, que é responsável pela 
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venda e controle das franquias. Quando a empresa usa deste método, cria-se uma nova 

unidade completa de negócios, com um maior controle dos franqueados vinculados, 

capazes de cobrir todo o território do país, por outro lado, o dispêndio de investimento 

torna-se maior pelas características de controle central. 

Segundo os autores, a partir destas variadas opções a empresa de franquia “pode 

escolher o método de entrada considerando fatores estratégicos [...] que abrangem: tempo 

de retorno do investimento; nível de controle sobre a operação internacional; recursos 

disponíveis; e o quanto será flexível o franqueador com seus parceiros no exterior” 

(AGUIAR, CONSONI E BERNARDES, 2014, p. 38-39). 

O processo de internacionalização de franquias segue a lógica de implantação do 

sistema, ou seja, tem seu berço nos Estados Unidos da América, no final da década de 

1980. Embora o predomínio de redes franqueadoras estadunidenses ainda esteja 

mantido, observa-se, sobretudo a partir do início do século XXI, uma forte  presença 

de redes de franquias dos países emergentes, isto porque o crescimento das redes 

nacionais tem gênese tardia, no final dos anos 1980, mas com amplo crescimento, “[...] 

tem se notabilizando pela velocidade e amplitude de crescimento continuado do seu 

mercado” (AGUIAR, CONSONI E BERNARDES, 2014, P. 36).  

O crescimento interno e externo das redes “periféricas” do franchising, para Khauaja 

(2010), é ao mesmo tempo impulso e reflexo do processo de globalização, sobretudo por abrigar 

um caráter empreendedor não comum às classes empresariais destes países, fornecendo, a estes 

investidores infraestrutura, suporte e vantagem competitiva, por meio do uso dos produtos 

previamente bem-sucedidos e de marcas reconhecidas nacionalmente. 

 O ingresso de empresas brasileiras na Argentina via franquias 

O primeiro indício de adoção do sistema de franquias no Brasil ocorre em 1970 graças 

ao crescimento do mercado consumidor nacional aliado a um panorama de indisponibilidade 

de acesso ao crédito ou a recursos financeiros para abertura de novos pontos de venda “do 

zero”. Contudo, a consolidação deste sistema de negócios no país só ocorre a partir dos anos 

de 1980 no advento do Plano Cruzado a partir da implementação de uma política 

macroeconômica de congelamento de preços e de remuneração das aplicações financeiras 

com juros de 0,5% ao mês. Estas medidas favoreceram a criação e o aumento do número de 

micro e pequenas empresas voltadas ao comércio e serviços, com a adoção do franchising.  
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Dois marcos podem ser observados para a adoção deste sistema de negócios no 

Brasil, o primeiro é a organização da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 

fundada em 1987, o segundo a criação em 1994 de um marco regulatório para a atividade 

estabelecido na Lei 8.955/94. Conforme Fabiani (2014) esta lei foi elaborada com a 

finalidade de oferecer garantias legais ao processo de contratação das franquias, 

estabelecendo um marco jurídico aos contratos e às operações entre franqueador e 

franqueado ao denominar quais são os direitos e os deveres das partes envolvidas. 

Atualmente o modelo de negócios em franquias tem despontado para além das 

atividades tradicionalmente estabelecidas de varejo e serviços básicos, como alimentação, 

sendo adotado em atividades de serviços mais complexos como redes de saúde, -a exemplo 

de clínicas e ambulatórios médicos, produtos financeiros, serviços de tecnologia da 

informação, serviços especializados em engenharia, imobiliárias, serviços gerais 

oferecidos a empresas e/ou indivíduos, como por exemplo manutenção doméstica, etc. 

Contudo, para Gigliotti (2012), a grande novidade  do franchising é a sua adoção em 

organizações não governamentais, denominadas franquias sociais e em órgãos 

pertencentes aos governos, como por exemplo as franquias organizadas em torno das 

empresas estatais; como exemplo temos a  Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

que conta além das agências próprias com 944 unidades franqueadas, denominadas 

franqueadas postais, localizadas em diferentes municípios do país (ABF, 2016).  

Sobre o panorama atual do mercado brasileiro de franquias Melo (2012, p. 21) pontua, 

Há, atualmente, cerca de 1.855 redes de franquias em atividade no Brasil, sendo que 

destas apenas 7% são de origem internacional. Este dado denota a disposição do 

empreendedor brasileiro em atuar, sobretudo como franqueador, concebendo novos 

negócios. O expressivo número de franquias (86.400 unidades franqueadas) vem 

demonstrar o empenho dos franqueados nesse segmento, montante este que representa 

um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. No que diz respeito aos postos de 

trabalho gerados pelo segmento de franquias no Brasil, este representa 

aproximadamente 780 mil empregos diretos, tendo sido criados 57 mil postos de 

trabalho no ano de 2010. 

Acompanhando esta expansão interna do mercado de franquias e pautada em 

motivações pró-ativas de crescimento e consolidação, a ABF coloca em prática ações de 

incentivo à internacionalização para seus associados, tornando-se, portanto, a grande 

impulsionadora do processo, buscando parcerias com o governo e com as instituições 

federais. Segundo Melo (2012, p.11), 

Parcerias têm sido firmadas em nível federal com a APEX (Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos), com vistas a aumentar a divulgação, no 

mercado internacional, das franquias brasileiras e, consequentemente, o 

desenvolvimento destas operações no exterior.  
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A partir da parceria entre a APEX/Brasil e a ABF é organizado no ano de 2004 o projeto 

Franchising Brasil; conforme o Guia de Orientação à Internacionalização de Franquias (2014, 

p. 09) o projeto tem por objetivo,  

[...] impulsionar as marcas brasileiras para o mundo. As empresas interessadas têm 

total flexibilidade para escolher em quais ações desejam participar. Dentre as opções 

estão a participação em feiras, missões comerciais e de prospecção de mercado ou 

apenas acompanhamento nas visitas técnicas para conhecimento de mercado. Dentre 

os benefícios da participação no projeto estão: a redução dos investimentos, 

visibilidade, infraestrutura de apoio e plano de comunicação, participação em eventos 

internacionais com a chancela do governo e da entidade, acesso a estudos de mercado 

e troca de experiências.  

Em documento divulgado pela ABF em 2015, observamos que durante os anos de 

2013-2015, o Projeto Franchising Brasil realizou vinte e quadro ações para divulgação de 

quatro empresas franqueadoras selecionadas para participação, para divulgação das marcas 

em dez países nas três Américas, na Europa e na Ásia, acrescentando a lista de trinta e cinco 

países que já haviam recebido visitas e ações conjuntas com as associações locais, os países 

latino-americanos Paraguai, Bolívia e Cuba, além de Canadá, Japão e Taiwan. Ainda 

segundo este documento cinquenta e seis empresas participaram do projeto ao longo de seus 

anos de formação, representando mais de 70% das marcas brasileiras atuantes no exterior 

(ABF, 2015). Cabe mencionarmos que a instituição também possui projetos em parceria 

com o SEBRAE, além de oferecer assistência aos seus sócios ao acesso de serviços 

financeiros do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. 

Deste modo, é a partir do ano 2000 que se conjectura a internacionalização das redes de 

franquias brasileiras; as motivações para tal fato perpassam ademais da ação da APEX em 

parceria com a ABF, ao que Viana, Melo e Rygelblum (2014, p.106) denominam de medidas 

proativas por parte do empresariado brasileiro; que são segundo os autores, “(i) o fortalecimento 

da marca, aumentando o seu status [...] internacionalmente, (ii) ganho de know-how no mercado 

internacional e (iii) presença  de internacionalização na estratégia de expansão da rede”.  

Conforme o Ranking Multinacionais Brasileiras, elaborado pela Fundação Dom Cabral 

(2015) as franquias brasileiras estão localizadas em trinta e cinco países, sendo a única forma 

de negócios brasileiros no exterior em países como Israel, Jordânia, Antilhas, Arruba, Costa 

Rica, Ilha de São Martinho, Martinica e Trinidad e Tobago; já com relação às regiões de 

concentrações de franquias brasileiras verificadas, a América do Sul aparece em primeiro 

lugar com 64,2% das unidades franqueadas, seguida pelo continente europeu e africano, 

ambos com 14,2%. O Ranking também fornece uma análise das principais atividades 

realizadas pelas empresas franqueadoras brasileiras no exterior, sendo 36% voltadas ao 
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comércio de vestuário, 22% ao serviço de alimentação, 14% em serviços de estética e saúde 

e 7% ao lazer, aluguel de automóveis, acessórios e têxteis.  

Em dados disponibilizados pela ABF em 2015 o Brasil ocupa a sexta posição no ranking 

de países que mais possuem unidades franqueadas (elaborado pela Federación Iberoamericano 

de Franquicias- FIAF); contando deste modo com 114.409 unidades franqueadas em território 

nacional- marcas nacionais e internacionais, em sua maioria localizadas em shoppings 

centers118; e possuiu um total de 2.942 marcas de franquias, com faturamento semelhante ao 

argentino. Deste total de marcas franqueadoras 106 atuam no exterior, localizadas em cinquenta 

e três países. Na América do Sul a concentração destas franquias predomina na Argentina, 

considerada o “mercado tradicional das franquias”, e no Paraguai. Observa-se também um 

crescimento importante das franquias nacionais no mercado estadunidense e no asiático.  

Borini, Rocha e Spers (2010) especificam que a escolha dos países de destino do 

investimento e comercialização das franquias brasileira tem apontado para uma preferência pela 

proximidade geográfica e pelas proximidades culturais, favorecendo os países latinos e sul-

americanos a princípio das operações, ainda no final dos anos 1990, como México e Argentina, 

para abertura de sua primeira unidade franqueadora e Portugal pela proximidade idiomática.  

A preponderância da internacionalização das franquias brasileiras na América Latina 

também pode ser verificada para o conjunto de empresas brasileiras que ingressaram na 

Argentina via franquias (Quadro 16), já que embora apenas 14% delas atuem exclusivamente 

no âmbito intrarregional, 86% atuam tanto neste domínio como em terceiros mercados, isto 

quer dizer que 100% destas empresas atuam na América do Sul; cabe observarmos que 

nenhuma empresa franqueadora opera exclusivamente no mercado argentino (figura 41). 

Conforme levantamento realizado pelo Ranking FDC (2015) a Argentina aparece 

como o principal local de abertura da primeira unidade das multinacionais brasileiras, bem 

como, para as principais redes franqueadoras nacionais; este mesmo princípio se aplica para 

as sete franquias brasileiras por nós analisadas, já que cinco delas, ou seja, 70% do total, 

iniciaram sua internacionalização em território argentino, sendo duas delas pioneiras para a 

aplicação deste tipo de estratégia para ingresso no exterior, realizando-os entre 1985-1995; 

já duas empresas, isto é 29% do total, começaram suas internacionalizações pelo Chile (Via 

Uno) ou pelo Paraguai (Carmen Steffens) (figura 42).  

 

                                                 

118 Estimasse que para os 520 shoppings centers presentes em todo território brasileiro, 60% das lojas sejam 

franquias.   
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Quadro 16- Empresas brasileira na Argentina por ingresso via franquias (2015) 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 

Para ingressar no território argentino as empresas optaram por diferentes métodos de 

entrada; Localiza, Totvs e Fisk, isto é, 43% do total das empresas, optaram por uma 

implementação com estabelecimento de uma sede local – método a partir de subsidiária- nas 

cidades de Buenos Aires ou Vicente Lopez, ao norte da capital. É a partir desta combinação entre 

lojas franqueadas e um investimento do tipo filial/subsidiária/greenfield, que estas empresas 

organizam o controle de todas as suas operações no país; já Wise Up (grupo Abril) e Igui Piscinas, 

correspondentes a 29% das franqueadoras brasileiras na Argentina, optaram por estabelecer uma 

unidade de negócios próprio, isto é, realizar a abertura de uma unidade modelo para a partir dela 

atrair possíveis franqueados locais, finalmente 28% do total das empresas. Via Uno e Carmen 

Empresa 

Ano de 

Ingresso na 

Argentina 

Número de 

unidades na 

Argentina 

Setor Ramo Principal 
Demais 

investimentos 

Carmen Steffens 2012 2 
Comércio/ 

Serviços 

Comércio varejista de 

calçados e artigos de 

viagem 

Sim 

Fisk 1986 36 
Comércio/ 

Serviços 

Outras atividades de 

ensino 
Não 

Igui 2005 70 
Comércio/ 

Serviços 

Outras atividades de 

serviços 
Sim 

Localiza 1990 23 
Comércio/ 

Serviços 

Locação de automóveis 

sem condutor 
Sim 

TOTVS 1997 14 
Comércio/ 

Serviços 

Atividades dos serviços 

de tecnologia da 

informação 

Sim 

Via Uno 2009 11 
Comércio/ 

Serviços 

Comércio varejista de 

calçados e artigos de 

viagem 

Sim 

Wise Up 2008 3 
Comércio/ 

Serviços 

Outras atividades de 

ensino 
Não 
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Seffens, ambas empresas da atividade de comércio varejista de calçados de fabricação própria, 

ingressam na Argentina via Franqueado Direto, isto é, a partir de franqueados locais que adquirem 

o direto a uso da marca na Argentina, e que recebem o fornecimento de todo material para esta 

ação diretamente da empresa no Brasil; além das franquias, estas últimas empresas também 

possuem na Argentina plataformas de e-commerce.  

 

   Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

O uso de franquias para a internacionalização possibilita às empresas uma organização 

menos concentrada no território argentino do que a estabelecida pelos agentes que utilizam as 

demais estratégias de ingresso no exterior, contudo, os usos do território realizados pelas 

franquias não escapam às dinâmicas territoriais historicamente construídas na formação 

socioespacial argentina; isto porque algumas redes de franquias brasileiras estão localizadas nos 

grandes centros urbanos deste país, subespaços onde se estabelece uma divisão territorial do 

trabalho voltada para as atividades de consumo concentradas especificamente na capital Buenos 

Aires e na Grande Buenos Aires, que atualmente abriga 70% dos negócios franqueados na 

Argentina, mas também em outras cidades em que se desenvolvem uma concentração intraurbana 

desta nova forma de manifestação do circuito superior marginal  (SILVEIRA, 2016).  

 

Figura 41- Regiões de atuação das empresas brasileiras que ingressaram via franquias na Argentina (2015) 
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Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

Deste modo, as franqueadoras brasileiras, que em sua maioria possuem sede ou unidade 

própria de franquia na capital argentina, estão presentes nos pontos onde se adensam os 

territórios de mercado119, isto é, onde se concentram especificamente as atividades ligadas ao 

franchising - shoppings centers, ruas especializadas, etc. (SILVEIRA, 2016),  que vão para 

além da Província de Buenos Aires se espalhando, graças aos franqueados, para outros centros 

urbanos da Argentina, especialmente as capitais das demais províncias (Mapa 5).  

 

 

 

 

 

 

                                                 

119  Silveira (2012) ao analisar a topologia urbana deste circuito superior marginal observa uma nova tendência 

comercial a partir da organização de uma área de venda especifica para determinados produtos, por ela denominado 

territórios de mercado, que seriam, conforme a autora, resultantes de um desiquilíbrio instável entre uma demanda 

territorializada, o nível de renda da população da área, a publicidade e a saturação da oferta.   

Figura 42 - Local de início das operações internacionais das empresas brasileiras via franquias (2015) 
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A localização das franqueadas também depende do tipo de negócio desenvolvido pela 

empresa, como é o caso da Igui especializada no comércio de piscinas de fabricação própria; 

a empresa conta atualmente com 143 franquias localizadas no exterior, 70 delas na Argentina. 

Os negócios, que variam de tamanho e local conforme a franquia contratada, se localizam em 

sua maioria nas beiras das principais rodovias argentinas não só na província de Buenos Aires, 

mas em diferentes pontos do território nacional. Esta localização difusa no território argentino 

pode ser explicada pela especificidade do produto, as piscinas, que em cidades altamente 

verticalizadas como Buenos Aires, não são rentáveis e também pelo método de entrada da 

empresa no país. A internacionalização desta empresa realizou-se em 2006, a partir 

estabelecimento de uma parceria com um empresário local argentino para instalação de uma 

fábrica na cidade de Resistência, província do Chaco. A partir deste empresário com 

experiência no mercado regional do Norte argentino, a IGUI estabeleceu a comercialização 

de suas franquias no país por meio de um Master Franqueado.   

Devido a uma alteração da estratégia de internacionalização da empresa na Argentina, 

estabelecida conforme Bretas; et.all., (2016) devido às condições macroeconômicas que não 

permitiam o envio de remessas de taxas e royalties ao exterior, a Igui passa a organizar suas 

operações por meio de Unidade Própria, estabelecendo através dela um modelo de negócios 

que adquirir no território argentino terrenos próprios ou o aluguel de pontos comerciais para 

angariar franqueados locais; a empresa também conta com uma fábrica própria e um centro de 

distribuição, localizados  no distrito industrial de Navarro, Província de Buenos Aires.  

Já a marca Localiza, que possui como atividade principal o “rent a car”, foi fundada em 

1973 em Belo Horizonte, Minas Gerais; ampliou-se nacionalmente ainda no final da década 

de 1970, com início das atividades em franchising em 1983. Está presente em oito países da 

região, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, em um total de 

duzentas e vinte agências em operação nacional e cinquenta no exterior.  Sua presença na 

Argentina destaca-se pelo ano de entrada ainda no início dos anos 1990. Em entrevista 

divulgada pelo jornal Valor Econômico em dezembro de 2015120, verificou-se que a empresa 

hoje conta com vinte e seis franqueados no país vizinho, controlados a partir de subsidiária, 

responsável pela expansão da rede conforme demanda local.  

Ainda, segundo a reportagem, a Localiza escolheu estabelecer-se na Argentina para 

iniciar o processo de internacionalização por meio das franquias, para isto, instalou sua 

                                                 

120  Franquias conquistam a vizinhança. Valor Econômico. 04/10/2015. Disponível em: 

http://www.valor.com.br/empresas/4341420/franquias-conquistam-vizinhanca 
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primeira unidade no país, considerando as oportunidades abertas pela sinalização de um 

acordo regional entre Brasil e Argentina, sobretudo com a possibilidade de formação de 

um bloco regional, no ano de 1990.  Fato que remete e reforça o argumento do Mercosul 

como gerador e contaminador de um ambiente regional de negócios, abrindo possibilidade 

a pequenos e médios empreendedores de se estabelecerem no exterior por meio de 

diferentes formas de investimento (ARROYO, 2010).  

 Por romper com o contexto das tradicionais franquias varejistas, cabe finalmente 

destacarmos a TOTVS, empresa de tecnologia, gestão e consultoria, 43º maior 

multinacional brasileira no ano de 2015, conforme a Fundação Dom Cabral, que tem como 

objetivo estar presente em todas as sub-regiões economicamente relevantes da América 

Latina, atuando verticalmente pelo sistema de franquias. Seu estabelecimento na Argentina 

ocorreu em 1997, por meio de sua empresa originária, a Microsiga, com uma subsidiária 

própria; desde então, tem se expandido no país a partir da adoção do sistema de franquias e 

de representações locais, contando com quatorze unidades, mais uma sede regional. É 

importante ressaltar que à época de sua inserção no país vizinho a TOTVS não se organizava 

via franchising, posteriormente estabelecido em meados dos anos 2000.   

Conforme Gigliotti (2012) embora o crescimento internacional das franquias brasileiras 

seja rápido e consistente, ele tem sido superado pelo crescimento exponencial de países com 

adoção recente desta prática, como a Argentina.  

 O ingresso de empresas argentinas no Brasil via licenças e franquias 

As licenças são, no contexto das empresas do Brasil e Argentina, a estratégia menos 

utilizada para internacionalização, isto porque requer do proprietário desenvolvimento de 

marca líder ou de know how importante em suas produções e formas de comercialização e 

distribuição. Com relação ao primeiro fator, a opção de exportação facilitada pelo Mercosul, 

solapa as pequenas tendências de licenciamento ocorridas em 1980, já com relação ao 

segundo, os empresários que detém estas características inovadoras demonstram atualmente 

uma grande preferência pelo franchising, a estratégia de internacionalização com maior 

destaque para as empresas argentinas localizadas no Brasil. 

Cabe observarmos que nenhuma empresa brasileira possui atualmente contratos de licença 

na Argentina, já no caso inverso, há uma única empresa argentina com marca licenciada por 

terceiros no Brasil, o Grupo Molinos Río de la Plata, pertencente ao Grupo Pérez Companc 

(Quadro X); talvez este licenciamento possa ser apontado como um caso simbólico do movimento 
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bilateral de empresas argentinas e brasileiras, enquanto parte das dinâmicas territoriais 

historicamente construídas entre Argentina e Brasil, já que o grupo Molinos, fundado em 1902, 

era uma empresa pertencente ao grupo argentino Bunge y Born- uma das pioneiras a estabelecer 

um investimento no Brasil, como vimos no capítulo um- para fabricação de farinha, incorporando 

ao longo do tempo uma diversificação na produção de óleos vegetais, erva mate, margarinas, etc.  

A empresa é vendida em 1999, ao grupo Pérez Companc, porém já havia ingressado 

no mercado brasileiro com suas marcas, a partir de sua companhia fundadora Bunge y Born, 

ainda em 1905. Sendo este grupo já economicamente abalado e atingido em cheio pela crise 

que segue o default de 2001, suas operações brasileiras são repassadas em totalidade por 

meio de aquisições realizadas pelas empresas Santista e Ceval, que juntas tornaram-se a 

companhia a Bunge Alimentos, considerada atualmente uma das maiores tradings 

agropecuárias do planeta. Como algumas marcas pertencentes à Molinos continuam em 

operação no mercado brasileiro por esta empresa, especialmente a marca Cocinero, foram 

produzidos contratos internacionais de licenciamento de marcas entre as duas empresas. 

Para compreender o grande destaque que a Argentina vem apresentando como um dos 

países de maior crescimento de “exportação” de marcas franqueadores, primeiro devemos 

observar como tem se manifestado o crescimento exponencial deste tipo de negócios 

internamente na formação socioespacial argentina. Conforme informações do Estudio Canudas 

(2014), este forte movimento interno de expansão do franchising é característico das primeiras 

décadas do século XXI, onde se observa uma evolução de 150 marcas no ano 2000, para 649 

no ano de 2014; ano que a Argentina apresenta um total de 27.500 pontos de vendas presentes 

em todo o território nacional, empregando aproximadamente 194.500 funcionários.  

O destaque no mercado argentino de franquias está no fato de nove a cada dez franquias 

são de origem nacional (RÚA, 2014). Este predomínio é apontado por Leon (2012), devido à fuga 

de capitais internacionais do país, no período 1998-2002, causada pela crise econômica argentina 

de 2001, que em contrapartida causou um crescente aumento de pequenas e médias empresas e 

marcas, favorecendo o modelo empresarial de franquias, pelo baixo investimento necessário e 

por abrigar uma oportunidade de investimento local sem a necessidade de utilizar-se do 

fragilizado sistema bancário para as aplicações financeiras e dos riscos do mercado imobiliário. 

Conforme Silveira (2016) a formação deste circuito superior marginal na Argentina, pode 

ser explicado entre outros fatores, graças às sístoles e as diástoles que a formação socioespacial 

vem apresentando nas últimas décadas entre o comércio interno e externo, e que mesmo com 

as seguidas alterações de projeto de país entre governos, sejam de um lado os de corte neoliberal 

e do outro, governos voltados ao crescimento do mercado interno com vistas ao 
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desenvolvimento da nação, têm fomentado a internacionalização do mercado interno e a 

concentração de grandes firmas nacionais e estrangeiras. Nas palavras da autora (p. 36-37),  

Deste modo, as políticas de Estado se entrelaçam com os sistemas de ação das grandes 

empresas, em diferentes graus de cooperação e disputa. As novas tecnologias utilizadas 

para produção e comércio permitem captar os diversos segmentos de consumidores [...], 

criar novidades (fabricação própria ou regulada com normas de qualidade, produção do 

design, novos materiais), aprofundar o just in time, os sistemas de segmento e as opções 

transnacionais. Nada disto se realiza sem as novas formas de organização, tais como a 

elaboração e a consolidação de marcas, inclusive de marcas próprias, das franquias, dos 

outlet, das regulações bancárias e da associação aos cartões de crédito, ao comércio 

eletrônico e a complementação do negócio via comércio presencial em articulação com 

os websites [de compras coletivas], as novas organizações e a utilização de mão de obra 

a baixo custo [...] (tradução nossa)121. 

Deste modo, o sistema de franquias se apresenta sob forte adoção na Argentina, seja por 

aquelas grandes empresas já consolidadas ou por negócios inéditos, apresentando um 

crescimento exponencial que é reforçado a partir das crises econômicas por qual perpassam o 

país (SILVEIRA, 2016). Contudo, este processo não se apresenta de maneira hegemônica, já 

que participam diferentes atores – grandes e pequenas empresas nacionais com atuação 

exclusivamente no mercado interno; empresas internacionais com origem em diferentes países; 

empresas nacionais que tem “exportado” suas marcas ao exterior, isto é, internacionalizando-

se- que aplicam dentro do sistema do franchising com métodos variados de organização; 

conforme Silveira (2016, p. 39), “algumas firmas mantêm um número reduzido de locais 

próprios e uma importante quantidade de franquias, enquanto em outras a relação é inversa, e 

finalmente, algumas grandes empresas criam uma ‘Master franquias’ [...]122”. 

Ao contrário do Brasil, não há na Argentina, uma lei específica para franquias, sendo 

os contratos regidos atualmente por uma dezena de legislações comerciais, como a 

Constituição Nacional, o Código do Comércio, as Leis Tributárias, de Contrato de Trabalho, 

de Propriedade Industrial e de Marcas e Patentes.  

Mas há uma instituição semelhante à ABF, a Asociación Argentina de Marcas y 

Franquicias (AAMyF), criada em 2006 esta entidade sem fins lucrativos foi organizada com o 

                                                 

121 De ese modo, las políticas del Estado se entrelazan con los sistemas de acciones de las grandes empresas, en 

diferentes grados de cooperación y disputa. Las nuevas tecnologías utilizadas en la producción y el comercio 

permiten captar los diversos segmentos de consumidores […], crear novedades (fabricación propia o regulada 

con normas de calidad, producción del diseño, nuevos materiales), profundizar el just in time, los sistemas de 

seguimiento y las opciones transnacionales. Nada de eso se realiza sin nuevas forma de organización, tales como 

la elaboración y consolidación de marcas, inclusive de marcas propias, las franquicias, el outlet, las regulaciones 

bancarias y la asociación con tarjetas, el comercio electrónico y la complementación con el comercio presencial 

a través de websites como Pez Urbano o Agrupate, las nuevas localizaciones y la utilización de mano de obra de 

muy bajo costo […]. (SILVEIRA, 2016, p. 36-37).    
122 [...] algunas firmas mantienen un numero reducido de locales propios y una importante cantidad de 

franquicias, mientras que en otras la relación es inversa y, finalmente, algunas grandes empresas crean una 

“master franquicia” […]. (SILVEIRA, 2016, p. 39).   
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objetivo de potencializar o trabalho e a difusão de informações sobre franquias na Argentina. 

Segundo o site da AAMyF, a associação é o único órgão local especializado em auxiliar os 

atuas franqueadores e os franqueados a estabelecer seus negócios, contando com 

aproximadamente 120 empresas associadas e possui contato direto com o governo federal 

argentino por meio de parceria com a Fundacíon ExportAr e demais órgãos ligados ao 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

A internacionalização de franquias argentinas vem ganhando destaque nos últimos anos, 

com um total de 160 marcas presentes em 46 países, com principal destaque aos mercados sul-

americanos. Segundo dados do Estudio Canudas (2014), houve um crescimento total de 2,6% 

de marcas em apenas um ano, correspondendo a 1592 pontos de vendas de marcas argentinas 

no exterior, dos setores de vestuário (53% dos negócios), alimentação (17%), cosmético e 

beleza (9%) e outros serviços, como turismo, hotelaria, serviços gerais e educação (7%), o que 

demonstra uma evolução interessante do setor, se comparada aos dados de 2012 (figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Estudio Canudas (2012, sem página) 

 

Os principais motivos para a internacionalização das franquias argentinas segundo o 

Estudio Canudas (2014) são,  

 O forte estabelecimento no mercado nacional, com forte apelo internacional (sendo 

conhecidas por todo mundo como marcas argentinas) expandindo-se “desde dentro” 

pelos sistemas de master franquias ou subsidiárias internacionais, caso da conhecida 

marca de alfajores Havanna e da marca de roupas infantis Mimo & Co.  

Figura 43- Presença de franquias argentinas no exterior por atividade 

realizada (2012) 
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 Empresas com conhecido estabelecimento de exportações, com planos de ampliar a 

presença internacional através da ampliação da cartela de investimentos. Ex: a 

Sorveteria Freddo.  

 Empresas que não buscavam comercializar ou investir no exterior, mas que “las han 

venido buscar”. Ex: a rede de cafeterias Bonafide.  

 Empresas que buscam estabelecer-se no exterior por meio da projeção de sua concepção 

de negócios, contando com amplo pessoal dedicado à expansão internacional. Ex: Café 

Martinez.  

 Com base nas empresas que compõem nosso escopo de análise (Quadro 17), podemos 

observar a relevância do mercado latino-americano como principal destino das franquias 

argentinas, já que 59% das marcas franqueadoras provenientes destas empresas tem atuado para 

além do Brasil, em outros mercados deste continente, em sua maioria com investimentos no 

Chile, Paraguai, Uruguai e México; os 41% restantes atuam para além do âmbito intraregional 

em terceiros mercados, aos quais podemos destacar como exemplo a instalação de uma franquia 

na reconhecida churrascaria La Cabrera nas Filipinas e as unidades franqueadas da marca de 

roupas La Martina, voltada para um público especifico com elevado nível de renda (figura 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

Figura 44 - Regiões de atuação das empresas argentinas que ingressaram via licença e franquias no Brasil 

(2015) 
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Quadro 17- Empresas argentinas no Brasil por ingresso via licença e franquias (2015) 

Empresa Estratégia  

Ano de 

Ingresso 

no Brasil 

Número de 

unidades no 

Brasil 

Setor Ramo Principal 
Demais 

investimentos 

Molinos Río de la 

Plata 
Licença 1905* ---------- Indústria 

Fabricação de produtos 

alimentícios 
Não 

Abuela Goye Franquia 2012 6 
Comércio

/ Serviços 

Restaurantes e outros 

estabelecimentos de 

serviços de alimentação e 

bebidas 

Não 

Arcos Dorados S/A Franquia 2007 
Mais de 

1000 

Comércio

/ Serviços 

Restaurantes e outros 

estabelecimentos de 

serviços de alimentação e 

bebidas 

Não 

Chungo Franquia 2012 3 
Comércio

/ Serviços 

Restaurantes e outros 

estabelecimentos de 

serviços de alimentação e 

bebidas 

Não 

El Noble Franquia 2013 2 
Comércio

/ Serviços 

Restaurantes e outros 

estabelecimentos de 

serviços de alimentação e 

bebidas 

Não 

Freddo Franquia 2011 20 
Comércio

/ Serviços 

Restaurantes e outros 

estabelecimentos de 

serviços de alimentação e 

bebidas 

Não 

Havanna Franquia 2006 43 
Comércio

/ Serviços 

Restaurantes e outros 

estabelecimentos de 

serviços de alimentação e 

bebidas 

Sim 

La Caballeriza Franquia 1995 1 
Comércio

/ Serviços 

Restaurantes e outros 

estabelecimentos de 

serviços de alimentação e 

bebidas 

Não 

La Cabrera Franquia 2015 1 
Comércio

/ Serviços 

Restaurantes e outros 

estabelecimentos de 

serviços de alimentação e 

bebidas 

Não 

Morph Franquia 2012 2 
Comércio

/ Serviços 

Design e decoração de 

interiores 
Não 

IGA Franquia 2009 33 
Comércio

/ Serviços 
Outras atividades de ensino Não 

Boca Juniors 

Escuela de Fútbol 
Franquia 2010 42 

Comércio

/ Serviços 
Outras atividades de ensino Não 
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Tamara di Tella Franquia ---------- 3 
Comércio

/ Serviços 

Atividades de 

condicionamento físico 
Não 

Che Lagarto Franquia 2008 17 
Comércio

/ Serviços 
Hotéis e similares Sim 

Kevigston Franquia 2010 12 
Comércio

/ Serviços 

Comércio varejista de 

artigos do vestuário e 

acessórios 

Não 

La Martina Franquia 2013 3 
Comércio

/ Serviços 

Comércio varejista de 

artigos do vestuário e 

acessórios 

Não 

Montagne Franquia ---------- 1 
Comércio

/ Serviços 

Comércio varejista de 

artigos do vestuário e 

acessórios 

Sim 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A).  

 

Sendo a América Latina o principal mercado de destino das franquias argentinas, o Brasil 

ocupa a 5ª posição, com a presença de 234 unidades de aproximadamente 26 diferentes marcas, 

correspondendo a 20% das franquias exportadoras (ESTUDIO CANUDAS, 2014). Dentre as 

empresas que estamos analisando, observamos que o Brasil corresponde ao primeiro destino de 

internacionalização para apenas 30% deste conjunto, outras 6% optam por investimentos 

simultâneos entre no Brasil e um outro país da América Latina. Já para 50% das franqueadoras 

argentinas optaram por ingressar primeiramente no Uruguai ou no Paraguai, mercados 

geograficamente próximos, mas que possuem mercados menores e fortemente 

internacionalizados permitindo um teste maior da aceitação da marca e dos possíveis modelos 

de entrada no exterior; ou pelo mercado chileno, devido ao maior conhecimento das marcas 

argentinas pelos consumidores do país; 13% das empresas ingressaram inicialmente em 

terceiros mercados (figura 45). É nesta variável que observamos a maior diferença entre o 

movimento de internacionalização das empresas argentinas e brasileiras de um país ao outro. 

Deste modo, constatamos para o levantamento das empresas a presença de 16 marcas de 

franquias argentinas no Brasil- correspondendo a 28% das empresas argentinas no Brasil- 

possuindo destaque pela diversificação das formas de internacionalização de franchising adotadas 

(Quadro 17), contando com máster-franquia (Arcos Dorados, maior controladora da marca Mc 

Donalds na América Latina e Boca Juniors escuela de fútbol) equivalentes a 14% do total; unidade 

própria (Abuela Goye, Chungo, Che Lagarto e La Martina) equivalentes a 21%; franqueado direto 

(El Noble, Kevigston, Montagne e Tamara di Tella),  com 29% e finalmente, franqueado a partir 

de subsidiária (Freddo, Havanna, La Caballeriza e Instituto Gastronómico de las Americas- IGA), 

método adotado por 36% do total deste tipo de empresas para ingresso no Brasil.  
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Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados construído para a pesquisa (apêndice metodológico A). 

 

Quanto à topologia destas empresas no território brasileiro, observamos que cinco 

empresas do conjunto analisado possuem sede no país, a função desta unidade de comando 

varia conforme o método de franchising adotado; para aquelas com ingresso a partir de 

subsidiaria ou de máster franquias são estabelecidas sedes corporativas com estrutura 

administrativa completa (diretoria, setores de marketing, financeiro, de RH, etc), localizadas na 

cidade de São Paulo, Barueri e Santos, no Estado de São Paulo. Detendo-nos especificamente 

sobre as Master Franqueadoras, observamos duas formas distintas de organização, por um lado 

está a Arcos Dorados, empresa detentora da marca Mc Donalds na América Latina, ou seja, 

uma máster franqueadora regional de uma grande empresa global; por outro a Boca Juniors 

escuela de fútbol, caracterizada por uma concessão total do direito de uso da marca e da 

atividade a empresa brasileira DFS, em contrapartida dos envios de royalties e taxas.  

Outro tipo de sede no Brasil se estabelece para as franqueadoras ingressantes pelo 

método de Unidade Própria, já que se comportam como uma unidade de negócios de franquias 

(lojas, hostel, etc.) piloto para teste de mercado da própria marca; após sua consolidação esta 

loja própria se estabelece como uma espécie de vitrine própria para atrair possíveis 

franqueados locais; este é o caso da empresa de chocolates e sorvetes Abuela Goye, que a 

partir de sua loja própria estabelecida no Recife, estabelecida em 2012, atrai comerciantes 

locais para abrir franquias da marca em Salvador-Bahia, no Distrito Federal e em São José 

Figura 45- Local de início das operações internacionais das empresas argentinas via licença e franquias 

(2015) 
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dos Campos- São Paulo. Fator que chama a atenção é a ausência de qualquer unidade de 

controle para onze marcas, que estabelece suas franquias ou sobre controle direto da sede da 

empresa na Argentina ou por franqueado direto, isto é uma franquia que se abre como ponto 

único em um local, sem conexão com a estrutura administrativa da empresa, enviando apenas 

os royalties e as taxas para a Argentina. Para além da forte concentração no Estado de São 

Paulo e Rio de Janeiro (Mapa 6), as marcas argentinas possuem uma dispersão considerável 

no território brasileiro, especialmente nos lugares que possuem um mercado consumidor 

significativo (Salvador, Recife, João Pessoa, Fortaleza, Teresina, Natal, São Luís do 

Maranhão, Jaboatão dos Guararapes, Alagoinha, etc.), bem como no Espírito Santo, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Goiás, etc. e na Região Sul. Contudo a opção por este subespaço se 

realiza em grande medida por dinâmicas próprias que se estabelecem entre estes estados 

brasileiros e a Argentina, conforme já observamos no capítulo dois.  

Vejamos alguns destaques para elucidarmos os diferentes usos do território que podem 

ser estabelecidos a partir da adoção da estratégia de franchising, começando pela rede de 

hostels Che Lagarto, empresa que também se encontra no Uruguai, Chile e Peru, possui 

atualmente 16 unidades em quatro das cinco regiões brasileiras. O grupo iniciou suas 

atividades em 1997, na cidade de Buenos Aires, com o nome “New Generation Youth 

Hostel” pelos irmãos Fernando e Diego Giles e conta, atualmente, com escritórios na 

Argentina, no Uruguai e no Brasil, país ao qual chegou em 2008 a partir do estabelecimento 

de uma unidade própria no Rio de Janeiro e a partir dela “expor” seu modelo de negócios 

para atrair franqueados nacionais e também internacionais a operarem no mercado brasileiro 

(contando no ano de 2015 com quinze franqueados).  

A já citada Arcos Dorados, uma holding argentina de capitais abertos cotados na Bolsa de 

Nova York, é um dos maiores exemplos de Máster-Franqueado do mundo, sendo responsável pela 

maior cadeia de franquias da Rede Mc Donald´s, conta com restaurantes franqueados e próprios em 

praticamente todos os países da América Latina e do Caribe; seu faturamento médio de 7 bilhões 

de dólares mensais e emprega mais de 90.000 funcionários. Embora a Argentina detenha grande 

parte dos capitais da empresa, a sede da companhia foi transferida da capital argentina para o outro 

lado do Rio da Prata, estando hoje na cidade de Montevideo- Uruguai.   
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A empresa possui somente no mercado brasileiro mais de 1000 unidades divididas em 

restaurantes, cafés e nas chamadas subfranquias123 -praças de sorvetes-, muitas delas localizadas 

em São Paulo - a maior unidade de faturamento do Mc Donalds da América Latina e entre as dez 

do mundo localiza-se no Bairro de Itaquera- e Rio de Janeiro, que equivalem a mais de 20% do 

faturamento da empresa, correspondendo em 2015 a mais de 350,8 milhões de dólares. 

Finalmente, a conhecida marca de alfajores Havanna, nascida em Mar del Plata em 1948, 

em uma associação de três amigos, possui segundo Calbosa (2012) três diferentes etapas de 

desenvolvimento e consolidação; a primeira de 1948 a 1994, se caracteriza pela sua expansão 

pela costa atlântica argentina em uma transformação de seu alfajor em sinônimo de  “regalo para 

sus familiares y amigos” (p.24) e pela abertura de 35 locais de venda nas principais cidades 

argentinas;  a segunda de entre 1995 a 2003 caracterizada pela abertura de seu primeiro café em 

Buenos Aires em 1995 e  por conta da crise econômica de 2001, pela venda da companhia ao 

fundo de investimento argentino D&G em 2002; e a terceira e última etapa a partir de 2004 

caracterizada por um grande desenvolvimento da marca no território argentino, bem como no 

exterior por meio do sistema de franqueamento. Atualmente a companhia possui mais de 250 

unidades, com mais de 70 unidades fora da Argentina, aparecendo segundo o Primer Ranking de 

Empresas Multinacionales Argentinas, apresentado no capítulo dois, como a 18ª maior 

multinacional de origem argentina do país, com presença em oito países. Segundo Calbosa (2012) 

uma das médias empresas internacionalizadas com maior destaque da Argentina.   

A presença da Havanna no Brasil se dá a partir de 2004, por meio de uma subsidiária 

local, em São Paulo, responsável pelas quarenta e três unidades franqueadas da empresa no 

Brasil. Sua topologia no país se realiza em três diferentes tipos de unidades: quiosques, cafés 

quiosques -estes dois considerados microfranquias localizadas muitas vezes em corredores 

dos shoppings centers- e finalmente a maior estrutura da empresa, os cafés, que 

diferentemente das unidades observadas na Argentina, não se encontram nas ruas, mas 

unicamente nos shoppings, locais de grande difusão do consumo de comércios e serviços no 

Brasil (Mapa 7) Além das quarenta e três franquias, a empresa lançou uma plataforma de e-

commerce, onde os usuários podem comprar os alfajores, doces de leite, entre outras 

                                                 

123 As subfranquias, microfranquias ou franquias baratas, são modelos de negócios de menor tamanho e 

necessidade de injeção de capital, conforme definição do site do Sebrae “ As microfranquias são caracterizadas 

por exigirem um baixo investimento inicial de até R$ 80 mil, terem um baixo custo operacional e uma operação 

simplificada, em atividades que podem ser realizadas pelo próprio franqueado e, muitas vezes, sem exigência de 

um ponto comercial.  Geralmente o franqueado pode operá-la de sua própria residência ou se deslocar até o 

endereço do cliente para atendê-lo, sendo, nestes casos, chamadas de “home based”. Para Silveira (2016) esta 

diversificação do sistema de franquias se realizam pela necessidade de adaptação das empresas as crises 

econômicas, a uma redução de custos laborais ou de capacidade instalada, etc.  
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guloseimas para entrega em domicílio; cabe mencionarmos que os produtos são produzidos 

na Argentina, com exceção do pó de café utilizado nas preparações das cafeterias.  

 Os exemplos fornecidos auxiliam a compreender que os usos do território brasileiro 

pelas empresas argentinas a partir da estratégia de internacionalização de franquias se de 

diferentes maneiras dependendo do método de entrada escolhido, do tamanho do agente e da 

atividade econômica que este realiza. Esta heterogeneidade revela que embora as franquias 

possam ser formas de dominação de um capital hegemônico a agentes mais frágeis, elas também 

podem estabelecer como possibilidade de internacionalização as médias empresas nacionais. 

Isto porque, como observamos, estão no Brasil de um lado, mega empresas, como a Arcos 

Dorados que embora argentina detém a concessão de operação das franquias de uma das 

maiores redes de fast food do planeta, o Mc Donald´s e conta com mais de 1000 e de grandes 

empresas nacionais como o Clube de futebol Boca Juniors, a Havanna e a Freddo – pertencente 

ao grupo argentino Pegasús Capital- , de outro empresas menores como a familiar patagônica 

de chocolates e sorvetes Abuela Goye, as redes dos cafés Chungo e El Noble e a rede de Hostels 

Che Lagarto, que embora não representem um acesso dos pequenos à internacionalização de 

empresas, revelam a heterogeneidade do uso do sistema de franquias, enquanto aportes de 

capitais menores e um número menor de emprego de mão de obra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Apresentaremos nesta seção algumas questões levantadas ao longo dos quatro 

capítulos do presente trabalho - e algumas novas- afim de contribuirmos para o debate 

sobre a integração bilateral argentino-brasileira, e consequentemente latino-americana- e 

o papel que cumprem as empresas neste âmbito; cabe sublinharmos que os pontos aqui 

desenvolvidos não pretendem concluir a temática.  

Quando Pedro Geiger (2006) sugere como parte da constituição do Mercosul a existência 

de uma base territorial previamente desenvolvida entre Brasil e Argentina, nos convida a pensar 

a relação argentino-brasileira e os agentes que dela participam para além dos últimos vinte e 

cinco anos de conformação do bloco. Por isto, adotamos como ferramenta de análise pensar a 

internacionalização dos territórios como um processo historicamente construído que tem na 

globalização seu estágio supremo de realização (SANTOS, M., 2008 [1996]).  

A partir deste pressuposto de método, a análise empreendida demostrou que antes mesmo 

da convergência entre Território-Estado-Mercado no contexto da independência política 

(ARROYO, 2001), Brasil e Argentina já apresentavam uma organização e um uso de suas bases 

técnicas e normativas para fins externos por se constituírem como espaços derivados 

governados pelas metrópoles Portuguesa e Espanhola; neste preâmbulo já se apresentava uma 

nascente dinâmica territorial, embora representada nas metrópoles; fato que faz com que 

Heredia (1996) analise a relação bilateral argentino-brasileira como a mais antiga do continente.  

A relação Brasil e Argentina desde os tempos coloniais tem refletido as dinâmicas de sua 

inserção na divisão internacional do trabalho e no uso das bases técnicas e normativas dos 

territórios nacionais para responder ás exigências do modo de produção capitalista. 

A primeira unidade deste trabalho fornece as seguintes perspectivas que são centrais para 

compreender a relação argentino-brasileira dentro do processo de internacionalização destes 

territórios nacionais: a-) a relação argentino-brasileira e as normativas produzidas no âmbito 

bilateral refletem as políticas macroeconômicas adotadas pelos governos locais e suas inserções 

na divisão internacional do trabalho, bem como suas opções políticas de inserção no sistema 

internacional, aqui observado do ponto de vista da relação entre Estados e organismos 

interestatais; b-) à medida que se aprofunda a internacionalização dos territórios nacionais a 

relação bilateral entre Argentina e Brasil vai se distanciando das lógicas conflitivas para uma 

aproximação cooperativa e posterior integração ao final do século XX; c-) as bases técnicas que 

fomentam a dinâmica territorial entre os dois países estão associadas à divisão territorial do 

trabalho no interior destas formações socioespaciais, isto é, expressam os usos dos territórios 

nacionais por diferentes agentes que se realizam de forma seletiva e desigual nas diferentes 

regiões  (no interior) dos países; o interno e o externo agem conjuntamente no território; d-) as 
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empresas argentinas e brasileiras desde suas origens, mesmo antes do processo de 

industrialização, têm no Brasil ou na Argentina um destino possível para ampliarem seus 

espaços de acumulação; e-) atualmente as empresas refletem em suas ações a forma como seus 

países de origem estão inseridos na divisão internacional do trabalho, mas também as 

modalidades como vão se desenvolvendo as relações entre estas duas formações socioespacias, 

bem como as suas dinâmicas político-econômicas internas.  

 Destaca-se também o papel que a configuração de um meio técnico-cientifico-

informacional tem para os usos dos territórios argentino e brasileiro pelos múltiplos agentes 

que os regulam e organizam. A conformação de novos papéis dos Estados, que ao contrário 

do amplamente propagado, não morrem, mas se reorganizam para atender às lógicas globais 

do capitalismo contemporâneo a partir do neoliberalismo, faz com que uma série de medidas 

sejam tomadas pelos governos do Brasil e da Argentina: as privatizações e a organização 

de agências de regulação, a organização das bases técnicas para atender aos imperativos da 

fluidez e da porosidade territorial, a “desregulação” do mercado financeiro, a criação de 

normativas para facilitar os fluxos internacionais de mercadoria e de organismos 

interestatais de livre-comércio, como o Mercosul. 

Esta flexibilidade normativa dos Estados argentino e brasileiro, prontamente são 

incorporadas pelas empresas -agentes da globalização graças ao emprego dos objetos 

técnicos-científicos-informacionais em suas organizações tanto no chão de fábrica como em 

suas estruturas de gestão, marketing, P&D, etc- na internalização do externo e em sua 

combinação cada vez maior com o sistema financeiro; deste modo, as empresas adotam 

diferentes estratégias de internacionalização (ARROYO,1997).  

Cabe refletirmos nas possibilidades de uma outra integração bilateral e regional abertas 

durante o período de 2003-2015, embora saibamos das contradições apresentadas neste 

momento (ARROYO, 2010; 2015; 2017); no plano da política governamental foram priorizadas 

nas agendas de política externa e econômica as relações Sul-Sul. Deste modo, a composição 

das normativas bilaterais (memorandos, convênios e acordos) alterou-se de uma perspectiva 

apenas econômica para outras esferas, cooperações técnicas e científicas, acadêmica e 

educacional, diplomática e migratória, em diretos humanos, na área de saúde, etc. As políticas 

públicas também se voltaram ao incentivo à internacionalização das empresas nacionais. 

 O governo brasileiro, especialmente durante a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010), adotou uma série de medidas para a inserção internacional das empresas brasileiras, 

especialmente em países latino-americanos e africanos. Destacam-se: a atuação do BNDES, que 

para além de financiamentos também assumiu participação nas cotas das empresas através da 
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aquisição de pacotes acionários; as ações tomadas através da APEX/Brasil- franquias em parceria 

com a ABF e programas de incentivo à internacionalização das startups. O mesmo pode ser notado 

nas ações tomadas pelo governo argentino, durante os governos de Néstor e Cristina Kirchner, seja 

a partir da elaboração de normativas para o fomento das indústrias de base tecnológica e na 

elaboração de políticas de incentivo à internacionalização via Ministério de Relações Exteriores, a 

exemplo da criação da Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial.  

Deste modo, o apoio governamental tanto para atração como para o incentivo à 

internacionalização de empresas mostra-se fundamental para o estabelecimento de empresas 

argentinas no Brasil e de empresas brasileiras na Argentina; outrossim, no âmbito das 

empresas também produziram-se arcabouços normativos para organização destas empresas 

nos territórios dos países de destino; as estratégias de internacionalização sistematizadas nesta 

pesquisa forneceram o arcabouço necessário para compreender os usos do território do Brasil 

e da Argentina por parte destes agentes empresarias; a classificação proposta nesta dissertação 

elucida as diferentes relações que se dão entre cada tipo de firma e o Estado, bem como a 

ação das empresas enquanto agentes da dinâmica territorial bilateral. Conforme corrobora 

Santos (2008 [1985], p.23), 

Assim as relações de cada tipo de homem com o Estado não são as mesmas. As 

relações de cada tipo de firma com os Estados não são as mesmas [...] se 

considerássemos a população como um todo, as firmas como um todo, a nossa análise 

não levaria em conta às múltiplas possibilidades de interação. Ao contrário, quanto 

mais sistemática for a classificação, tanto mais claras aparecerão as relações sociais 

e, em consequência as relações espaciais.   

A classificação proposta se organiza a partir de dois conjuntos de estratégias de 

internacionalização: a-) Os Investimentos Externos Diretos (IED) - fusões e aquisições; filiais, 

subsidiárias e investimentos greenfield; joint venture; b-) as Novas Formas de Investimento 

(NFI) - e-commerce e startups; franchising e licenças.  A adoção de uma estratégia ou outra 

pelos agentes analisados se realiza conforme a força, poder, tamanho, relação com o Estado de 

origem e emprego de variáveis chaves do período atual, a saber, a técnica com conteúdo 

científico e informacional, que cada um individualmente possui.  

Apesar disso, embora estas nuances sejam de grande importância de análise, algumas 

características comuns devem ser enfatizadas por apresentarem uma visão da totalidade do 

processo de internacionalização das empresas, dentro do universo das 63 empresas argentinas 

e 86 empresas brasileiras identificadas e analisadas nesta pesquisa.  

A internacionalização das empresas brasileiras e argentinas não obedece ao conceito pré-

estabelecido pelas teorias de internacionalização de chamariz cultural e linguístico, a diferença do 
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idioma e de alguns aspectos culturais não impedem o movimento bilateral destas empresas. O motor 

central deste movimento que privilegia o Brasil e a Argentina como local ideal para a primeira 

internacionalização é o contexto historicamente estabelecido da relação bilateral argentino-

brasileira, por isto observamos a presença destes agentes atuando em um pais ou outro muito antes 

do chamado “boom das multilatinas” na década de 1970.  

Do mesmo modo, a consolidação de uma efetiva integração a partir da aproximação destes 

países nos anos 1980 é acompanhada por uma grande expansão dos espaços de acumulação dos 

grupos nacionais para o território brasileiro/argentino, movimento que se mantem atualmente 

mesmo passados mais de trinta anos da assinatura do PICE/PICAB.  

No entanto, enfatizamos que Brasil e Argentina constituem-se para a grande maioria 

dos grupos econômicos analisados, apenas como um ponto da topologia de 

internacionalização das empresas; observamos, por exemplo, uma intensa regionalização dos 

grupos argentinos na América Latina e uma forte presença das empresas brasileiras em 

terceiros países, acompanhando o contexto macroeconômico que vivenciaram cada uma das 

formações socioespaciais ao final da década de 1990. Mesmo movimento constatamos quanto 

à escolha do primeiro destino para a internacionalização, enquanto mais de 60% das empresas 

brasileiras começam pela Argentina, apenas 40% empresas argentinas tem como destino 

inicial o Brasil; a América Latina é também um importante destino inicial para 

aproximadamente 30% das empresas argentinas.  

Outro ponto de grande relevância para o conjunto das empresas analisadas é a localização 

de seus estabelecimentos no Brasil ou na Argentina a partir da reprodução da divisão territorial 

do trabalho destas formações socioespaciais, reforçando o uso seletivo dos territórios nacionais 

pelos agentes hegemônicos e pelas empresas; deste modo, observamos uma intensa concentração 

das empresas na Região Concentrada brasileira e nas províncias argentinas de Buenos Aires, 

Santa Fé, Córdoba e da capital Buenos Aires. Dentre o conjunto de estratégias, as franquias são 

as que mais permitem quebrar com esta lógica territorial de internacionalização das empresas, 

graças ao seu caráter contratual, ou seja, podem ser adquiridas- dependendo da forma em que a 

empresa franqueadora estabelece suas lógicas territoriais, por aqueles que se disponham em 

capital e em mão-de-obra a ser um franqueado. A mesma lógica podemos observar na organização 

dos centros de gestão do território, que na ampla maioria estão concentrados nas regiões 

concentradas de ambos países, excetuando-se alguns casos de franquias.  

Cabe frisarmos a importância das dinâmicas estabelecidas regionalmente na fronteira 

entre Brasil e Argentina, pois uma quantidade razoável de grupos empresariais, que se 

estabelece sobretudo na Argentina, tem origem na região Sul do Brasil, especialmente os 
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procedentes do Rio Grande do Sul e do Paraná, locais que também observamos como receptores 

de sedes de empresas argentinas, franquias e outras modalidades. Destaca-se especialmente 

neste âmbito transfronteiriço as empresas de autopeças, maquinário agrícola, caminhões e 

outras atividades ligadas ao circuito espacial automotivo.  

 Finalmente, ao analisarmos especificamente o total de empresas que utilizam estratégias 

dentro do grupo das IED ou dentro do grupo de NFI, observamos um aspecto importante que 

diferenciam os processos de internacionalização de empresas argentinas estabelecidas no Brasil 

e o processo de internacionalização as empresas brasileiras estabelecidas na Argentina. As 

empresas brasileiras, em sua maioria adotam fusões e aquisições, abertura de filiais, subsidiárias 

e investimentos greenfield ou joint venture para internacionalizarem-se, embora também 

apresentem um importante número de e-commerce, startups e franquias. A internacionalização 

das empresas brasileiras em sua maioria está embasada em formas tradicionais de investimentos 

externos, seguindo as lógicas de acumulação estabelecidas historicamente pelos grandes grupos 

brasileiros, ou seja, primeiro acumulam internamente para depois realizarem investimentos 

externo, poucos são os pequenos agentes desta internacionalização.  

Já as empresas argentinas estabelecidas no Brasil, embora tenham exemplos claros de 

uso de IED como o grupo Techint, a Arcor e as megaempresas de land grabbing- novos 

atores econômicos agrários com um enorme poder de acumulação de capitais- utilizam-se 

em sua maioria de estratégias pertencentes ao grupo das NFI, como franquias, licenças, e-

commerce e startups, com empresas de grande destaque no mercado brasileiro, como 

Mercado Livre, Decolar.com, OLX, Arcos Dourados (masterfranqueado regional da rede de 

fast foods Mc Donald’s) e Havanna Café, Freddo, entre outras. O destaque para a adoção 

desta estratégia destes grupos argentinos no Brasil pode ser explicado a partir da formação 

socioespacial argentina e de suas atuais dinâmicas territoriais, como por exemplo, o grande 

crescimento das atividades econômicas ligadas aos serviços no país, com destaque para o 

surgimento de redes nacionais franqueadoras após a crise de 2001; a organização de 

normativas e políticas voltadas à organização da indústria de software e de serviços a ela 

ligados, a forte vocação aos serviços turísticos, etc.   

Deste modo, as estatísticas de órgãos oficiais nacionais (Banco Central, institutos 

nacionais estatísticos, estatísticas produzidas nos ministérios, etc.), bem como de 

organizações supranacionais como a UCTAD/ONU e a CEPAL, e consequentemente os 

trabalhos que as utilizam como únicas fontes de dados para análises, acabam por 

desconsiderar o processo de internacionalização das empresas argentinas e seus 

investimentos no Brasil (e nos demais países da América Latina) ao basearem-se apenas nos 
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cálculos de fluxo e de estoque de IED; são deste modo desconsideradas as estratégias de 

internacionalização de empresas que são centrais para compreender o movimento rumo ao 

exterior dos agentes econômicos argentinos, movimento este que também se realiza para 

pequenos grupos franqueadores -ao se compararem por exemplo as redes multinacionais de 

fast food - como Chungo, Abuela Goye, etc.  

A análise da internacionalização de empresas enquanto parte de um processo de 

internacionalização dos territórios e de seus usos por múltiplos agentes revela aspectos da 

dinâmica territorial argentino-brasileira e da complexa relação que se estabelecem entre estas 

empresas e entre estes Estados de origem ou destino que podem escapar a aqueles que se baseiem 

apenas em estatísticas, em modelos previamente estabelecidos, ou em dizeres mediáticos. 

Esperamos que esta seja a contribuição que esta dissertação pode oferecer para uma análise da 

integração bilateral argentino-brasileira e de sua influência na integração latino-americana.  

As empresas revelam apenas uma dimensão do processo de internacionalização do 

território e consequentemente da integração latino-americana; as bases territoriais para a 

integração argentino-brasileira não se realizam só para uso deste agente e das dinâmicas de uma 

globalização perversa. As dinâmicas territoriais entre Argentina e Brasil estão em todas as 

dimensões sociais; as normas e os sistemas de engenharia podem servir ao benefício do grande 

capital, servir ao consumo, às instituições financeiras e a outras relações verticais, mas podem 

servir também para produzir horizontalidades, mesmo no âmbito das empresas dadas as 

diferentes dimensões deste agente, mas também a serviço da cidadania.  

Deste modo, a internacionalização do território nacional pode revelar outros aspectos da 

integração argentino-brasileira, e consequentemente da integração regional latino-americana, 

abrindo um amplo leque de possibilidades de pesquisa, a partir das análises do papel dos 

pequenos agentes, das universidades e demais instituições públicas que sirvam à integração nos 

aspectos sociais, educacionais e da cidadania, da integração na escala transfronteiça, nos 

transportes e na organização de sistemas de engenharia regionais, dentre outras.   

 

****************** 

Dentre todas as motivações deste trabalho talvez a vontade de contribuir para a análise da 

América Latina, especialmente a partir da geografia, seja a maior delas; esperamos que esta 

dissertação sirva como um pequeno estímulo a todos aqueles que se propõem a esta tarefa. Ao 

mesmo tempo, esperamos que ela também sirva de homenagem a todos aqueles que dedicam 

(ou dedicaram) suas vidas a tarefa de desvelar- a partir do território e suas dinâmicas- o Terceiro 

Mundo e em particular, a realidade latino-americana, tão cheia de contradições, mas também 
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de esperanças; seus trabalhos não foram, não são e nunca serão em vão e influenciarão muitas 

outras gerações. Como nos ensina Milton Santos (2008 [2000], p. 153) “ uma coisa parece certa: 

as mudanças a serem introduzidas, no sentido de alcançarmos uma outra globalização, não virão 

do centro do sistema [...]. As mudanças sairão dos países subdesenvolvidos”.      
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Conforme descrevemos na introdução do presente trabalho adotamos como parte dos 

procedimentos metodológicos da pesquisa a confecção de um banco de dados sobre as 

empresas argentinas e brasileiras com a finalidade de identificar quem são estes agentes e 

como eles participam atualmente da dinâmica territorial bilateral; apresentaremos nesta seção 

os passos seguidos para a elaboração do banco de dados, as fontes utilizadas, as variáveis 

analisadas e finalmente a organização e sistematização destes dados primários que foram 

apresentados sobretudo nos capítulos 3 e 4 da presente dissertação.  

O primeiro passo constitui-se na identificação das empresas; para isto iniciamos pela 

busca dos grandes grupos econômicos argentinos e brasileiros que tem estes países como 

parte de suas dinâmicas de internacionalização a partir da análise dos rankings produzidos 

por revistas e jornais especializados em Economia. Deste modo, nos organogramas 

descritivos das empresas organizados na publicação Grandes Grupos 200 Maiores Empresas 

organizado pelo Jornal Valor Econômico (Edição 2014), encontramos as principais 

empresas brasileiras que possuem divisões na Argentina. Após esta publicação seguimos a 

busca, independentemente do tamanho da empresa, em outras publicações da mídia 

impressa e eletrônica, sítios web das empresas, referências bibliográficas e documentais, 

além da conversa com colegas e professores, especialmente, os argentinos que muito 

contribuiu com informações sobre empresas. Dentre as publicações argentinas, foi de 

grande utilidade a consulta à Revista Mercado, especializada em negociais empresariais. 

Ao final desta sistematização, o escopo de análise para o ano de 2015 definiu-se em 63 

empresas argentinas e 86 empresas brasileiras (ver tabela 2- p. 162).  

Após identificar as empresas, optamos por pesquisar algumas variáveis-chave, para 

aprofundamento do seu conhecimento, que seriam relevantes para nossos objetivos de pesquisa: 

estratégia principal de internacionalização adotada; estratégias complementares de 

internacionalização; grande setor de origem (Agropecuária; Indústria; Comércio e Serviços); 

ramo principal (classificado segundo a CNAE 2.0); diversificação dos negócios; ano de 

fundação; cidade matriz; porte; número de funcionários; em que países estão inseridas; ano de 

ingresso no Brasil ou na Argentina; localização da sede nestes países; endereços das matrizes e 

de demais unidades internacionais na Argentina ou no Brasil (de produção, de marketing, etc.); 

identificação de unidades franqueadas; relações com o poder público de origem/destino.  

Nesta perspectiva, buscamos coletar as variáveis selecionadas nos sítios web, 

revistas e jornais, relatórios anuais, semestrais e mensais das empresas, publicações das 

associações empresariais, visita à Feira do Franchising (ABF Expo) em São Paulo com 
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verificação das marcas expostas, etc. A busca destas informações foi realizada entre o 

segundo semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2016.  

A sistematização elaborada sobre esta variável apoiou-se principalmente em 

referências bibliográficas e documentais devidamente citadas, que podem ser verificadas 

para cada caso na segunda parte desta dissertação (capítulos 3 e 4).  

A segunda variável identificada foram os setores e os ramos principais onde operam estes 

agentes, classificados com base na CNAE 2.0. Posteriormente seguimos com a sistematização 

das demais variáveis com base nas mesmas fontes citadas; cada uma delas serviu para a 

confecção da série de mapas, gráficos, tabelas e quadros apresentados ao longo deste trabalho, 

bem como nas descrições e análises das empresas realizadas.  

Cabe ressaltarmos que embora saibamos que o banco do dado não nos fornece uma visão 

do total das firmas que participam atualmente da dinâmica territorial argentino-brasileira, 

conseguimos construir um registro que foi o suficientemente amplo para poder caracterizar as 

estratégias empresarias. Sua confecção foi fundamental para a pesquisa e as análises aqui 

apresentadas, que não seriam possíveis sem esta minuciosa coleta e sistematização de dados 

primários; sua confecção também nos ajudou a superar as lacunas deixadas pela dificuldade de 

realização de entrevistas com as empresas. Finalmente, registramos que os dados coletados são 

datados e retratam o momento de realização da coleta, o ano de 2015.  
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