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RESUMO

O comércio transfronteiras tem influído decisivamente na conformação dos
territórios nacionais. O mercado coloca-se assim como um elemento central desse
processo. A oposição protecionismo/livrecambismo instalou-se, com distintos matizes e
intensidades, nos diferentes períodos históricos e continua ainda vigente (embora assuma
outras facetas). Trata-se de um debate e uma ação que têm como ponto de partida a
formação socioespacial e supõem, portanto, a existência de um determinado modelo de
país, de nação, de Estado. O comércio exterior aparece como um dos elementos desse
modelo, ligado diretamente às instâncias do processo produtivo (produção propriamente
cfüª' º!Stribuição, troca e consumo) e associado, também, ao quadro político da formação
socioespacial. Pode tornar-se um dos caminhos para desvendar a regulação do território,
tanto econômica quanto política, tanto estatal quanto privada.
Pretendemos estudar o comércio exteriqr brasileiro a partir da dinâmica do
território, em particular, na década de 1990, quando se verifi�am mudanças significativas
com os processos de liberalização econômica no contexto da globalização.

Palavras-chave

Território nacional - Mercado externo - Produtividade espacial - Fluidez territorial Porosidade territorial - Circuitos espaciais de produção.
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ABSTRACT

Transfrontier commerce has decisively influenced the configuration of national
territories, with the market considered a central element to this process. The opposite trade
regimes - protectionism/free exchange - have been implemented in various forms and
intensities within different historical periods and is still in force (even though it has taken
on different facets). lt regards a debate and an action that has as its starting point socio
spacial formation and therefore, presumes the existence of a detennined model of country,
nation and State. Foreign trade emerges as one of the elements of this model, which is
directly linked to the stages of the productive process (production, itself considered
distribution, exchange and consumption) and :also associated to the politics of socio-spacial
fonnation. This could become one of the paths to unveil the regulation of territory, be it
economic or political, state- or private-controlled.
We intend to study Brazilian foreign trade utilizing the territorial dynamic,
specifically in the 1990s, when significant changes were verified with the process of
economic Iiberalization within the context of globalization.

Keywords

National territory- Foreign market - Spatial productivity- Territorial fluidity- Territorial
porosity- Spatial circuits of production

INTRODUÇÃO

Um lugar, urna região ou qualquer recorte do território apresentam-se como o
resultado da combinação de ações diferentes, opostas, complementares, mutáveis, enfim,
em permanente dinamismo. Esse campo de forças que oscila entre a cooperação e o
conflito desenha uma dinâmica espacial, que se recria constantemente, privilegiando umas
forças sobre outras, conforme o momento.
Milton Santos (1985, 1988) explica esse movimento através da análise de diferentes
forças em ação. "O extemS) _e o interno, o novo e o ve),ho, o Estado e o mercado são três das
grandes contradições de qualquer situação, são três pares dialéticos referentes ao fato
geográfico" (1988, p. 96). Ele mostra, . dessa maneira, que "(... ) externo e interno são
próximos, em significação e em realidade, de novo e velho. As forças de mercado são, em
última análise, governadas pelo novo e pelo externo, mas se realiz.am em grande parte
através do velho e do interno. O Estado, garantia do novo e do externo como subsídio ao
econômico, assume, porém, o velho, no tocante ao social" (1985, p. 80).
Como operam essas diferentes forças de ação no território brasileiro no final do
século XX? Como entender a dinâmica territorial atual a partir da cooperação e do conflito
que essas forças promovem? São estas preocupações mais gerais que motivam este
trabalho.
Ao longo da história territorial, as tensões entre essas forças se vinculam, entre
outros aspectos, com o comércio exterior. O movimento de mercadorias expresso nas
exportações e importações e registrado tecnicamente na balança comercial revela a
existência de um tipo de território, conforme se resolva a tensão entre o externo e o interno.
No mesmo sentido, a oposição entre uma política basicamente protecionista e uma de livre
comércio denota uma tensão entre o Estado e o mercado. No primeiro caso, trata-se de uma
decisão na qual o Estado busca controlar o intercâmbio para evitar fortes distorções
regionais, setoriais e sociais. No segundo caso, propõe-se uma liberalização comercial com
a pretensão de que seja o mercado quem defina a dinâmica dos fluxos mercantis.
Diferentes agentes da regulação produzem resultados distintos: não é a mesma coisa um
território regulado pelas grandes empresas, cujo único objetivo é obter lucro, que um
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território regulado por um agente coletivo como o Estado preocupado, em tese, em incluir
a maioria dos atores e das regiões no seu projeto.
Qual é a especificidade contemporânea dessa trama no território brasileiro a partir
de um uso particular, o comércio exterior? Como explicar a divisão territorial do trabalho a
partir do tipo de inserção externa que essa formação socioespacial adota no período
histórico atual? Como entender os processos de hierarquização e seletividade geográfica
que essa situação apresenta? São essas preocupações particulares que norteiam o presente
trabalho. Por trás delas preocupações, convertidas em indagações para o processo de
investigação, existem duas razões de fundo que acompanham o desenvolvimento do
estudo:
a) Razões

de ordem

teórico-conceituai relacionadas com a produção

contemporânea de conhecimentos sobre o te"itório.
Ao refletir sobre o período histórico atl.l84 Milton Santos ( 1996, p. 169) explica
que "tudo o que serve à produção globalizada também serve à competitividade entre as
empresas: processos técnicos, inforpiac_ionais e organiz.ativos, normas e desregulações,
lugares. Tudo o que contribui para construir o processo de globalização, como ele
atualmente se dá, também contribui para que a relação entre as empresas - e, por extensão,
os países, as sociedades, os homens - esteja fundado numa guerra sem quartel. Como esta
é a lei da produção e da circulação das firmas globais, a cada momento a maior mais-valia
está buscando ultrapassar a si mesma". Essa emergência de uma mais-valia ao nível
mundial - assegurada pela existência sistêmica de grandes organiz.ações -, junto com a
unicidade das técnicas e a convergência dos momentos, constituem, segundo o autor, a
base do processo de globalização e das transformações contemporâneas do espaço
geográfico.
Se, portanto, o período histórico atual caracteriza-se por urna circulação mais
numerosa, mais densa, mais extensa, que detém o comando das mudanças de valor no
espaço, as particularidades dessa característica precisam ser estudadas. Uma forma de
decifrar essa complexidade poderia ser a análise dos agentes que reforçam a tendência à
internacionalização do território, por exemplo, aqueles que operam no comércio exterior.
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b) Razões relacionadas com a vontade de contribuir na fundamentação de novos

pactos territoriais.

1) Se a criação de hierarquias e seletividades territoriais aumenta, como se opor à
possibilidade de maiores desigualdades? Nesse sentido, há dois aspectos importantes a
serem considerados: a) o papel ativo que cada lugar pode exercer a partir da construção de
novas virtualidades, do fortalecimento de sua própria produtividade espacial e da
mobilização de suas forças sociais genuínas; b) a formação de um Estado diferente - em
todos seus níveis -, que pense e atue em função do coletivo, das maiorias, incluindo,
articulando, unindo.
Aspectos que exigem não apenas boa vontade para mudar a realidade mas,
sobretudo, organização, projeto, consenso; enfim, ações que se relacionam diretamente
com a dimensão política de uma sociedade. Para enfrentar o processo de desenvolvimento
geograficamente desigual, pouco ajudam os esforços para criar as condições que permitam
aos lugares entrar na bat� da competitividade. Ela é de natureza essencialmente
excludente. Novos conteúdos devem preencher as relações sociais e, para isso, novas
propostas precisam ser pensadas, novos conhecimentos precisam ser produzidos, novos
embates devem ser assumidos para combater aquele pensamento que pretende ser ''único".
2) Nos dias de hoje, é bastante freqüente ouvir no discurso oficial dos governantes
latino-americanos palavras sobre .a importância das exportações como saída para a crise,
como veículo para resolver os problemas nacionais (e mesmo locais). Mas, como entra o
território nacional nesse discurso, isto é, como entram sua população e seus recursos lá
onde eles estão? Pouco ou nada. Conforme observa-se na década de 1990, as exportações
são importantes, tanto para o discurso quanto para a política oficial, como variável de
ajuste das contas externas e, como conseqüência, do equilíbrio macroeconômico. Ou seja,
as exportações de mercadorias são importantes como fonte de geração de receitas para
solucionar os problemas de "caixa"... Nesse ambiente, até mesmo o antigo debate sobre a
relação entre crescimento e desenvolvimento foi esquecido.
Uma leitura diferente poderia ser feita a partir da consideração da constituição atual
do território nacional (na idéia-de "constituição" do território incluímos a sua configuração
- formas - e a sua regulação - normas) em sua relação com o mercado externo. Será que
essa leitura pode influir no aconselhamento de um novo pacto territorial?

Dois pressupostos podem ser esclarecidos. Por um lado, consideramos que a
temática escolhida não é apenas econômica mas, sobretudo, política. Por outro,
entendemos que o comércio - a atividade mercantil - não é independente da produção,
portanto não pode ser estudado separadamente. A partir desses pontos, pretendemos
encarar nossa análise.
Antes de começar, acreditamos que uma breve revisão bibliográfica na literatura
internacional possa ajudar na elaboração do estado da arte. Trata-se, fundamentalmente, de
rever os trabalhos vinculados ao tratamento que, dentro da disciplina geográfica, se outorga
à relação entre território e comércio exterior.
O estado da arte
Uma aproximação dos trabalhos geográficos relativos ao comércio internacional
permite classificá-los em dois grupos: o primeiro reunido no que poderíamos denominar
"fase dos manuais", e o ,segundo grupo integrado por trabalhos mais recentes, das décadas
de 1980 e 1990.
1) A chamada "geografia do comércio" ou "geografia comercial" teve uma
presença significativa na disciplina a partir do final do século passado, quando começaram
a circular textos com formato de manuais, preocupados em inventariar dados empíricos
vinculados a diferentes questões: agricuhura, indústria, comércio, população, cidades etc.
Nesse sentido, no seu livro Do Comércio à Distribuição, Teresa Barata Salgueiro (1996, p .
14) comenta que "a geografia do comércio aparece desde os primórdios da geografia
humana moderna, isto é, viragem do século, muito associada à geografia econômica por
partir do princípio de que a necessidade de troca e da transferência de bens resulta da
distribuição dos recursos e das produções".
Essa geografia particular está encarregada de dar conta dos movimentos de
mercadorias "entre os países do mundo" (Mill, 1894) e não ultrapassa, como as outras
especializações, o nível descritivo .
Uma revisão dos índices temáticos dos manuais - Chisholm (1889), Mill (1894),
Stamp (1927), Vasconcellos (1916), Smith e Phillips (1946) - permite observar que eles
seguem uma mesma estrutura expositiva: destinam os primeiros capítulos aos produtos
comercializados, com um detalhe de suas características agronômicas ou técnicas, e
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deixam os últimos capítulos para os países (ou continentes), com uma identificação das
áreas de produção e dos sistemas de transporte a elas vinculadas. Com efeito, essas obras
centram seu interesse na realização de inventários sobre recursos e produções, realizando
uma descrição de suas características e uma identificação dos principais países ou áreas
produtoras e dos intercâmbios comerciais, acompanhadas freqüentemente por uma relato
complementar de caráter regional.
Um indicador de que esses trabalhos foram concebidos com um caráter
principalmente informativo é a grande quantidade de reedições que muitos deles
apresentam (George Chisholm chega a vinte edições e Dudley Stamp a dez edições), dada
a necessidade de atualizar as numerosas estatísticas incluídas. Aparecem, também, alguns
livros que se especializam somente no estudo de um tipo de produto: commodities,
matérias-primas, materiais plásticos - Herbert Alnwick (1957), Jean Delorme (1957).
Todas as obras dessa fase têm um forte caráter descritivo, enumerativo; quando
desenvolvem uma explicação, ela está vinculada àquela convicção da geografia tradicional
de que as condiçõe� geográficas naturais determinam em grau maior ou menor o tipo e a
localização das atividades humanas. Isto é, a concentração espacial das atividades
econômicas é visualizada primeiramente como o resultado da diferenciação natural na
fisiografia, nos recursos, no clima etc.
Essa perspectiva aparece claramente expressa na obra pioneira de George Chisholm
Handbook of Commercial C!_eograpl,y, que foi publicado pela primeira vez em 1889: "O
grande fato geográfico, do qual o comércio depende, é que as diferentes partes do mundo
produzem diferentes produtos ou fornecem os mesmos produtos sob condições
desigualmente propícias [... ] Se há qualquer beneficio permanente para a humanidade ( do
rápido desenvolvimento econômico e dos conflitos sociais concomitantes), geralmente a
grande vantagem dessa natureza não é obtida até que todo tipo de produção seja levado ao
lugar que tenha a maior vantagem natural para o suprimento de um determinado mercado.
Pela expressão 'vantagens naturais' queremos dizer coisas como: um solo e um clima
favoráveis, a existência de facilidades para comunicações externas e internas, até onde
estejam na natureza da superficie e dos aspectos fisicos, a existência de minerais valiosos
em situação favorável e especialmente dos materiais para se fabricar e dirigir maquinaria,
sendo estes os produtos menos capazes de suportar o custo de transporte. Todas essas
vantagens são mais ou menos permanentes[ ...]" (p. 7).
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Percebe-se uma proximidade da teoria do comércio internacional de origem
ricardiana - das vantagens comparativas -, atribuindo grande importância à dotação dos
fatores de produção. As relações entre os países apresentam-se como um resultado
"natural" entre dotações diferentes, sem dar centralidade à participação dos fatores
políticos e tecnológicos, isto é, dos fatores de poder, que distinguem os países entre si e
que, por sua vez, permitem "construir" as vantagens de uns países sobre os outros. Além
disso, como são trabalhos cujo ponto de referência principal para a análise é o país como
um todo homogêneo e/ou o produto, suas explicações não chegam a considerar o universo
diferenciado de empresas e instituições que também intervêm nos mercados.
Cabe lembrar que a fase inicial desses manuais de geografia comercial corresponde
à época de hegemonia do capital comercial. É por isso que essa especialização da
disciplina geográfica foi mais desenvolvida na Grã-Bretanha, capital do império mercantil,
onde existia um forte interesse na expansão mundial dos mercados.
Neil Smith (1988) mostra a existência de um forte vínculo entre a geografia política
de Mackinder,, pai da nova escola de geografia britânica do século XIX, e a geografia
comercial, ambas baseadas em princípios muito claros, relativos ao modo pelo qual as
vantagens naturais ditavam a divisão territorial do trabalho. "Assim como a geografia
comercial e a modalidade de geografia política de Mackinder eram meios de compreender
e promover a ascensão do império, da mesma forma sua sorte foi selada pelo destino do
império. A decadência do império britânico acarretou a morte dessa geografia As
geografias comercial e regional já não ocupam um lugar central na disciplina, mas foram
suplantadas por uma preocupação mais abstrata com o espaço, introduzida pela chamada
geografia quantitativa dos anos 60 e 70" (p. 156).
Em resumo, o ponto mais relevante nesse primeiro grupo de trabalhos é talvez o das
expectativas de Chisholm, Stamp e outros, de que os aspectos naturais tornar-se-iam cada
vez mais importantes para explicar a distribuição da indústria e do comércio. Nas palavras
de Chisholm (1889, p. 8), "a abertura do mundo inteiro pelos meios de comunicação
aperfeiçoados está levando os capitalistas a procurar quaisquer lugares onde o
desenvolvimento seja possível e a remover obstáculos ao desenvolvimento onde quer que
isso possa ser feito, mas o simples fato de que o homem está adquirindo grande poder no
manejo da natureza deixa claro que há limites além dos quais ele não pode passar em suas
modificações das condições originais [ ... ] A tendência, da qual agora falamos, para um
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predomínio final das condições geográficas na determinação da distribuição do comércio e
da indústria é, com efeito, uma tendência para um resultado remoto" (o grifo é nosso).
Na literatura francesa, destaca-se o trabalho de Albert Demangeon que em 1929
publica, nos Annales de Géographie, um artigo intitulado "Les aspects actuels de
l'économie internationale". Publicado em duas partes, a primeira analisa a repartição
mundial da produção, do comércio e da indústria no período 1913-1926 e a segunda
examina detalhadamente o comportamento desses três aspectos na Grã-Bretanha. Numa
passagem, o autor assinala que "as causas universais que em todas partes criam rivais à
Europa são: aqui, o aparecimento de indústrias em países que antes compravam os artigos
manufaturados de Europa; lá, a formação de reservas e de capitais capazes de financiar,
como a Europa fez por muito tempo, as empresas coloniais e de ampliar os horizontes do
comércio'' (p. 18). Sem dúvida, esse artigo inscreve-se na sua preocupação com a perda de
liderança da Europa após a Primeira Guerra, que já vaticinara em 1920 numa avaliação do
conflito (Costa, 1991).
Max Derruau em seus Précis de Geographie Humaine (1967) distingue mercados
concretos e mercados abstratos para referir-se a existência ou não da mercadoria no
momento da negociação do preço. Os mercados concretos envolvem toda a infra-estrutura
necessária aos intercâmbios enquanto os mercados abstratos estão associados às
negociações na bolsa de valores (Londres, Paris, Chicago). Pierre George publica em 1957
Les grands marchés du monde, no qual analisa as diferenças entre países capitalistas e

socialistas em relação à organização do comércio exterior.
2) O segundo grupo de trabalhos revisados está composto por artigos mais recentes
da literatura internacional sobre geografia e comércio. Podemos dizer que esse conjunto de
"novos trabalhos" começa a aparecer somente no final da década de 1980, re-inaugurando
essa linha de pesquisa. O texto que poderíamos chamar de ''pioneiro" nessa fase é o artigo
de James McConnell (1986) Geography and lnternational Trade, uma espécie de chamado
de atenção aos geógrafos sobre a pouca importância que se está dando ao estudo do
comércio internacional, "num momento da economia internacional que se caracteriza por
um forte aumento dos fluxos comerciais e por uma mudança nos padrões do intercâmbio".
A. G. Hoare (1988) une-se a essa crítica e faz um estudo sobre o envolvimento do Reino
Unido com o comércio internacional a partir da interação de três elementos: as economias
regionais, os portos e os parceiros comerciais externos.
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Pouco tempo depois, em 1989, a revista Economic Geography dedica um número
especial no qual se destaca o artigo de R. J. Johnston com um estado da arte sobre a
temática. Esse autor assinala que os últimos trabalhos dos geógrafos sobre comércio
internacional, mesmo tendo avançado na sofisticação das ferramentas analíticas, ainda
estão baseados em uma teoria descritiva À teoria das vantagens comparativas esses
trabalhos têm incorporado a análise da fricção da distância e da preferência por sócios
comerciais, mas não chegam a explicar a criação e a manipulação dessas vantagens pelos
diferentes agentes que intervêm no comércio. Johnston adverte sobre a necessidade de
considerar as interações entre governos e empresas e suas conexões com a política
comercial e industrial no contexto de uma economia mundial na qual o padrão de comércio
internacional é uma conseqüência dessas interações. Propõe, dessa maneira, uma
abordagem histórica que inclua o comércio dentro do processo de desenvolvimento
desigual e combinado.
Nessa mesma linha, o artigo de Richard Grant (1994) na revista Progress in Human
Geography, que também faz uma revisão da literatura geográfica sobre comércio
internacional, insiste na falta de uma teoria explicativa e na necessidade de elaborar uma
proposta. Avança na idéia das vantagens competitivas dos países (baseado na proposta de
Michael Porter) a partir do estudo das interações entre os governos, as empresas e as
corporações multinacionais que afetam os fluxos de comércio. Enfatiza, assim, a
importância do estudo da intervenção governamental, com a criação de blocos econômicos
e das z.onas econômicas em escala subnacional, e do estudo do comércio intra-industrial e
do comércio intracorporativo.
Urna série de outros artigos acompanha essa nova fase; a maioria com a
preocupação de interpretar as transformações da economia internacional a partir das
explicações da "nova teoria do comércio internacional", que fala das vantagens
competitivas, ou seja, atribui um papel importante à construção dessas vantagens a partir
da incorporação de tecnologia e de políticas específicas. Em particular, o artigo de Ron
Martin e Peter Sunley (1996) discute a proposta de Paul Krugman, assinalando seus pontos
fortes (vinculados à importância atribuída às diferenças regionais na determinação do
comércio) e suas limitações (vinculadas ao tratamento das externalidades tecnológicas e a
certa herança da economia neoclássica).
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Outro artigo preocupado com a relação entre comércio internacional e tecnologia é
o de Michael Storper (1992), que analisa o papel dos distritos tecnológicos nas correntes
mercantis entre os países centrais (comércio norte-norte); regiões de escala subnacional
interligadas através de um comércio baseado, já não nos preços, mas nas diferenças de
qualidade dos produtos.
Existem numerosos trabalhos que focalizam seu interesse na regionalização do
comércio, mostrando que o ressurgimento dos blocos continentais é um fato que permite
reconhecer o espaço geográfico como uns dos princípios organizadores da economia
mundial (Schoenberger, 1992; O 'Loughlin, 1996; Patchell, 1996; Michalak e Gibb, 1997;
Poon, 1997).
O livro organizado por Helzi Noponen, Julie Graham e Ann Markusen (1993)
. Trading Industries, Trading Regions contém vários artigos argumentando que o sucesso no
comércio é fundamentalmente modelado pela intervenção governamental. Esses trabalhos
estudam o comércio e seu impacto sobre indústrias e regiões dos Estados Unidos; são
, estudos de caso a partir de seis setores industriais: automobilístico, siderúrgico, mecânico,
farmacêutico, de construções navais e seguros.
Encontram-se, também, estudos que juntam a análise do transporte e do comércio
seguindo a tradição da geografia do setor terciário, que entende os transportes como dados
fundamentais para explicar muitas localizações e, portanto, também as trocas. Nessa
perspectiva, embora atualizado, situa-se o livro de Michael Barke (1986) Transport and
Trade, no qual se analisa a importância do comércio internacional no desenvolvimento
econômico a partir de uma crítica a certos aspectos da teoria tradicional. Salienta-se a
influência das mudanças na tecnologia dos transportes sobre os padrões de comércio,
contrastando experiências em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, nos mercados das
commodities.
Associada a essa linha de pesquisa aparece uma série de trabalhos sobre espaço
marítimo e portos. Alguns deles mostram como a globalização aumentou a complexidade
do sistema mundial de transporte e de logística marítima, criando redes mundiais de alta
sofisticação. O artigo de Antoine Frémont (1996), por exemplo, resenha a evolução do
·espaço marítimo de 1945 a 1993, mostrando o aparecimento nas rotas marítimas mercantis
de novos atores, novas técnicas, novas relações políticas e econômicas.
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A revista holandesa Tijdschrift voor Econommische en Sociale Geograjie dedica,
no ano de 1996, um número especial ao tema de portos. Publica sete artigos sobre sistemas
portuários europeus, em particular holandês, belga, francês, alemã, italiano e espanhol.
Neles se estuda a função primária dos portos, vinculada aos transportes, e a função
secundária ou industrial. Também se levanta a questão da competição entre portos, dada
fundamentalmente pelas grandes empresas de comércio mundial. Essa competição está
concentrada sobretudo na função primária, isto é, nas vantagens que os portos oferecem às
grandes empresas em relação aos transportes, especializando cada vez mais as infra
estruturas. Por exemplo, se as grandes companhias marítimas de containers, como Maersk
e Sealand, que atualmente estão trabalhando em fonna cooperativa, fazem sua escolha em
favor do porto de Rotterdam, esse fato fortalece notadamente a posição desse porto. Daí
que a competição se tome cada vez mais acirrada, cada porto tentando diferenciar-se mais
do outro nas condições oferecidas.
A estrutura do trabalho

Sem a pretensão de responder de forma acabada às questões aqui expostas, mas
apenas com o intuito de contribuir no debate, enfrentamos a tarefa de estudar o comércio
exterior brasileiro a partir do território.
O texto está dividido em três partes.
A primeira parte é composta por três capítulos que tent� dar conta do caminho
transitado na procura do método. O capítulo I oferece uma breve leitura histórica buscando
a gênese da relação entre território, Estado e mercado. O capítulo II focaliza o olhar no
período atual com a intenção de explicar a dinâmica dos territórios, governos e empresas
no contexto da globalização. A circulação, a divisão do trabalho e os circuitos produtivos
são preocupações abordadas no capítulo III.
Procura-se apresentar, seguidamente, uma tentativa de análise. Tanto a segunda
como a terceira parte estão destinadas a esse objetivo. A segunda parte está formada por
dois capítulos que abordam a dinâmica mercantil no mundo e no Brasil, respectivamente.
No--capítulo IV interessa estudar os fluxos a partir do predomínio das finanças como
característica do período atual. O comércio exterior brasileiro é examinado em detalhe no
capítulo V.

11

A terceira parte pretende entender a constituição e funcionamento do território
brasileiro particularmente na década de 1990, quando se produzem mudanças significativas
na quantidade e qualidade dos movimentos. Três capítulos formam essa parte. A base
material que facilita uma maior fluidez territorial é abordada no capítulo VI, enquanto a
base institucional encarregada de promover a porosidade territorial é tratada no capítulo
VII. Os circuitos espaciais de produção são o fundamento do capítulo VIII.
Por úhimo, uma reflexão final encerra o presente trabalho.
Aparecem, em anexo, certas informações consideradas valiosas para completar as
evidências expostas no interior dos capítulos.

**************

O estímulo permanente que acompanhou o nosso trabalho ao longo do processo de
pesquisa pode ser resumido no convite que Milton Santos nos faz desde Bordéus, em maio
de 1968. Nas suas palavras, "não se deve recear o uso da imaginação e da criação como
partes de um novo esforço de concentração" (no prefácio de seu livro O Trabalho do
Geógrafo no Terceiro Mundo). Este é o espírito do presente texto, mesmo que não consiga
cumprir o desafio.

PRIMEIRA PARTE

À procura do método:
território, mercado e Estado

CAPÍTULO

1

Revisando conceitos, numa breve leitura do passado

"O externo e o interno, o novo e o velho, o Estado e o
mercado são três das grandes contradições de
qualquer situação, são três pares dialéticos referentes
aofato geográfico" (Santos, 1988, p. 96).
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1.1.

Território e Estado, as origens

Se pensamos o "território" como um conceito que supõe o exercício do poder e que
implica um processo de apropriação, de delimitação e de controle, estamos enfatizando,
sem dúvida, sua dimensão política. E se, além disso, pensamos na legitimidade desse poder
e, portanto, na idéia de soberania, estamos cada vez mais próximos de sua dimensão
jurídica 1• Por sua vez, a dimensão político-jurídica do território está associada à existência
do "Estado" como a instituição que detém o poder de soberania, ou seja, controle exclusivo
de um âmbito geográfico definido. Chegamos, assim, à idéia de território do Estado ou de
Estado territorial.
Desde a conformação do sistema interestatal moderno, o Estado territorial é a
unidade primária e principal da política internacional; daí que o mapa desse sist�ma esteja
composto pelos territórios dos Estados, delimitados por fronteiras que são o resultado do
exercício da soberania. Esse mapa político mundial está atualmente subdividido em mais
de duzentos territórios estatais. Mas quando e como começou o processo de associar
território e estado?
O termo te"itório foi aplicado no início às cidades-estado do mundo clássico para
designar a zona que circundava uma cidade e que estava sob sua jurisdição (Gottman,
1973). Aplicou-se, mais tarde, às cidades medievais italianas. Todavia, os territórios das
cidades clássicas e medievais não eram soberanos. A união entre território e soberania
surge, séculos mais tarde, como resultado da dissolução do regime feudal e da erosão do
poder temporal da Igreja. Trata-se de um longo processo que se estende desde 1494 quando da invasão das cidades-estado italianas pela França e depois pela Espanha - até o
tratado de Westphalia em 1648, fim das pretensões de universalidade do império e do
papado. É nesse período que se perfila a configuração dos Estados territoriais soberanos.
O Tratado de Westphalia de 1648 traz a primeira base legal do sistema interestatal
moderno, já que reconhece a soberania de cada Estado no seu território e implica a
1

Esta seria a perspectiva usada na geografia clássica, onde o território está associado a um
determinado processo de apropriação, isto é, a um controle efetivo, por vezes legitimado, por parte
de instituições ou grupos sobre um dado segmento do espaço. Mas essa apropriação, por. outro lado,
pode assumir uma dimensão afetiva, derivada das práticas espacializadas por parte de grupos
distintos definidos segundo renda, raça, religião, sexo, idade e outros atributos (Corrêa, 1997). Essa
perspectiva, associada à identidade de grupo:. e à afetividade espacial, tem sido considerada pelos
geógrafos humanistas. Nossa reflexão, no entanto, está mais próxima da dimensão política do
território.
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obrigação de não interferir nos assuntos internos de outros Estados (Taylor, 1994). A
soberania territorial transforma-se, assim, em uma atribuição do Estado com relação ao
controle exclusivo de um âmbito geográfico definido. Dessa perspectiva, o território torna
se uma categoria do direito internacional.
Os Estados territoriais definem-se em termos de um "dentro" e de um ''fora": por
um lado, relacionam-se com a sociedade civil e as atividades econômico-sociais existentes
dentro de seu âmbito; por outro, cuidam das relações com o resto do sistema interestatal. A
extensão geográfica de sua jurisdição e sua posição associam-se a aspectos importantes das
relações exteriores, como proximidade, contigüidade, distância e acessibilidade. Essa
concepção do exercício da soberania territorial começa a se espalhar gradual e lentamente,
através dos continentes, como o modelo dominante de organiz.ação política
Conforme Gottman (1973), as funções básicas do estado territorial são segurança e
oportunidade. A primeira relaciona-se com as origens políticas do sistema interestatal e a
segunda com a formação do incipiente mercado mundial. "A soberania tinha sido
interpretada com demasiada freqüência como função da regulação do poder, e
especialmente do poder político. Na administração do território, contudo, a soberania tinha
de lidar com os recursos e os serviços econômicos, com a gestão dos modos de vida e com
a melhoria e o desenvolvimento, assim como com a regulação, a limitação e a prevenção.
Os deveres e responsabilidades do soberano tinham sido essencialmente políticos,
religiosos e militares até o século XVI. Com um mundo em expansão abrindo-se diante de
um número crescente de Estados soberanos, novos propósitos de governo foram passando
ao primeiro plano no reino econômico. As caracterísitcas do território e seu uso iam
adquirindo um novo significado" (p. 52).
A partir da proposta de Gottman, poderíamos pensar que, pelo lado da segurança, o
território aproxima-se do Estado e que, pelo lado da oportunidade, o território relaciona-se
com o mercado.
Mas a associação entre território e mercado começa nesse momento ou é anterior?
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1.2.

Território e mercado, as origens

Na realidade, se seguirmos a interpretação de Karl Polanyi (1944), o ponto de
partida para pensar o mercado poderia ser a obtenção de bens distantes, como numa caça:
"A aplicação dos princípios observados na caça para obter bens encontrados fora dos
limites do distrito levou a certas formas de troca que nos apareceram, mais tarde, como
comércio" (p. 73). Para esse autor, o comércio a longa distância é um resultado da
localização geográfica das mercadorias e da "divisão do trabalho" dada pela localização.
Esse comércio muitas vezes engendra mercados, uma instituição que envolve atos de
permuta e, se o dinheiro é utilizado, de compra e venda.
Segundo Fernand Braudel (1979), a palavra mercado pode aplicar-se a todas as
formas de troca desde que ultrapassem a auto-suficiência. "O mercado, mesmo elementar,
é o lugar predileto da oferta e da procura, do recurso a outrem, sem o que não haveria
economia no sentido comum da palavra, mas apenas uma vida 'encerrada' na auto
suficiência ou na não-economia" (p. 12).
Quando a fase de pura subsistência é ultrapassada, torna-se necessário que os
excedentes de cada grupo sejam trocados. É o momento da troca simples, do escambo. Mas
esse tipo primitivo de comércio não tem força para mudar a forma particular com que cada
grupo valoriza o tempo e o espaço. É o comércio especulativo que traz mudanças, por criar
uma nova relação social com a introdução da mercadoria e da moeda. A sociedade local
tem de se adaptar ao novo processo produtivo e às novas condições de cooperação (Santos,
1978).
Não há, portanto, história simples e linear do desenvolvimento dos mercados,
sobretudo porque ''uma vez que a troca é tão velha como a história dos homens, um estudo
histórico do mercado deveria estender-se à totalidade dos tempos vividos e situáveis"
(Braudel, 1979, p. 193).
Nas primitivas fases do desenvolvimento da cidade antiga, a idéia de mercado
como ponto de junção das rotas de comércio já era reconhecida ''Não há necessidade de
duvidar que o mercado apareceu inicialmente para regular a troca local, muito antes que
qualquer 'economia de mercado', baseada em transações tendo em vista um lucro
monetário e a acumulação de capital privado, viesse a existir" (Mumford, 1961, p. 85).
Assim, para esse autor, as duas formas clássicas do mercado, a praça aberta ou o bazar
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coberto, e a rua de barracas ou de lojas, possivelmente já tinham encontrado sua
configuração urbana por volta de 2000 aC.
Sem a pretensão de uma análise através do tempo multissecular, e seguindo a
proposta de Polanyi (1944), podemos continuar nossa indagação refletindo sobre a
natureza dos mercados, tanto locais quanto de longa distância. Para esse autor, ambos os
mercados baseiam-se no princípio da complementaridade. "O mercado externo é uma
transação; a questão é a ausência de alguns tipos de mercadoria naquela região. O
comércio local é limitado às mercadorias da região, as quais não compensa transportar
porque são demasiado pesadas, volumosas ou perecíveis. Assim, tanto o comércio exterior
quanto o local são relativos à distância geográfica, sendo um confinado às mercadorias que
não podem superá-la e o outro às que podem fazê-lo. Um comércio desse tipo é descrito
corretamente como complementar" (p. 74).
Podemos pensar, então, que essa complementaridade implica uma divisão territorial
do trabalho. O intercâmbio de produtos é possível porque existe uma repartição do trabalho
vivo em diferentes lugares, mais ou menos próximos. Isso pressupõe, por sua vez, a
existência de certa especialização produtiva dos lugares.
Vejamos a trajetória dos mercados externos. Originalmente, o comércio exterior
esteve ligado a aventura, exploração, caça, pirataria e guerra. A partir dele, os mercados se
desenvolveram em todos os lugares onde os transportadores tinham de parar, nos vaus,
portos marítimos, cabeceiras de rios ou nos pontos onde as rotas de expedições se
encontravam. Podemos pensar no sistema de intercâmbios existentes na bacia do mar
Mediterrâneo no mundo romano. Tecidos de Constantinopla, de Edessa, de Antioquia, de
Alexandria, vinhos, azeites e especiarias da Síria, papiros e trigos do Egito, da África e da
Espanha, vinhos da Gália e da Itália circulavam, unindo as duas grandes regiões do
Império, o Oriente e o Ocidente.
O caso de Marselha, citado por Henry Pirenne (s/d) como o grande porto de Gália
até o começo do século VIII, pode ser um exemplo: ''O movimento econômico de
Marselha propaga-se naturalmente ao hinterland do porto. Sob a sua influência todo o
comércio da Gália se orienta para o Mediterrâneo. Os impostos mais importantes do reino
dos francos estão circunscritos aos arredores da cidade: Fos, Arles, Tolun, Sorgues,
Valência, Viena e Avinhão. Eis uma prova evidente de que as mercadorias desembarcadas
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na cidade eram expedidas para o interior. Pelo curso do Ródano e do Sona, assim como
pelas vias romanas, atingiam o norte do país" (p. 19).
O comércio de longo curso também exerceu grande influência no renascimento
econômico da Europa ocidental a partir do século XI, fundamentalmente sob a ação de dois
centros: Veneza e Flandres. Já no decorrer do século XIII, toda a Europa, do Mediterrâneo
ao Báltico e do Atlântico à Rússia, achava-se aberta ao grande comércio. Lãs finas da
Inglaterra, vinhos do Reno, especiarias e sedas do Oriente, armas da Lombardia, açafrão e
prata da Espanha, couros da Pomerânia, tecidos acabados de Flandres, ícones religiosos e
objetos devocionais de vários centros de arte circulavam por rotas marítimas e fluviais
avançando para o interior do continente. Esse comércio está sempre ligado à vida urbana,
com a atividade dos mercadores dinamizando o mundo dos negócios.
Pirenne (s/d) atribui aos portos - "lugar por onde se transportam mercadorias,
portanto um ponto particular ativo de trânsito" - um papel central no estabelecimento de
cidades na Europa ocidental. Já Mumford (1961) inverte essa equação, insistindo em que o
comércio de longa distância não produziu cidades medievais, mas promoveu seu
crescimento, como em Veneza, Gênova, Milão, Arras, Bruges, embora tenham sido
fundadas para outras finalidades. "A verdade, pois, está na interpretação contrária a
Pirenne: foi a revivescência da cidade protegida que ajudou a reabrir as rotas de comércio
regionais e internacionais e conduziu à circulação transeuropéia dos bens excedentes,
particularmente os artigos de luxo que podiam ser vendidos com altos lucros aos príncipes
e magnatas, ou os artigos suficientemente escassos no suprimento local para serem pagos a
bons preços" (p. 280).
Independentemente da origem das cidades medievais 2, o importante é destacar sua
relação com seus mercados externos e o modo como eles ajudavam a desenhar sua
topologia O comércio a longa distância permitiu que as cidades estendessem suas trocas
bem além de suas muralhas, mobilizando parte importante da sociedade feudal e instalando
uma tendência à ampliação do comércio que não teria retomo nos próximos séculos. Não
2

Há uma controvérsia quanto ao surgimento das cidades medievais. Dobb (1963) apresenta quatro
explicações existentes na literatura: a) eram sobrevivências romanas antigas, tendo mantido alguma
continuidade de instituições por todo o período de devastação bárbara; b) tinham origem puramente
rural, crescidas com o engrossamento demográfico em certos agrupamentos, existindo continuidade
urbana entre a coletividade aldeã e a urbana; c) originaram-se de acampamentos ou das paradas das
caravanas de mercadores (tese defendida por Pirenne); d) estão relacionadas com o direito de
sauveté, ou abrigo concedido pela autoridade feudal, sendo assim criações da própria iniciativa
feudal para seus próprios fins.
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apenas os grupos de mercadores mas também as instituições feudais, especialmente a
Igreja, interessavam-se pelo comércio. "Já no século VIII os agentes dos mosteiros
franceses mostravam-se ativos em Flandres, comprando lã para manufatura. No comércio
de vinho da Borgonha, eram os mosteiros os centros importantes, e as abadias no Loire e
no Sena possuíam uma frota de embarcações fluviais para executar seu comércio. Na
Inglaterra, o mais antigo estabelecimento de mercadores alemães parece ter sido uma
ordem de monges. Os cistercienses estavam por toda parte empenhados ativamente no
comércio de lã com mercadores flamengos e italianos" (Dobb, 1963, p. 105).
Claro que esse processo não foi linear, nem livre de conflitos. Por um lado,
praticava-se a pirataria como se fosse uma atividade industrial; os naufrágios eram
constantes; o mau estado dos caminhos tomava dificil e lento o trânsito terrestre. Por outro,
a atitude dos príncipes perante o comércio nem sempre era estimuladora. Criaram-se
alguns pedágios, que funcionavam como impostos afastados, a maioria da vezes, de um
propósito público. "A portagem da Idade Média, usurpada pelos príncipes territoriais,
tomou-se um mero direito fiscal que gravava de forma brutal o trânsito. Nem um centavo
do dito imposto se gastava em reparar os caminhos ou em reconstruir as pontes" (Pirenne,
1933, p. 94).
Pode-se falar, outrossim, de uma geopolítica mediada pelo comércio, na qual as
cidades têm uma participação crescente. Por exemplo, com o objetivo de preservar os
interesses dos mercadores ao longo da costa do mar Báltico, um grupo de cidades sob a
liderança de Lübeck formou uma associação comercial, conhecida como a Liga
Hanseática, que chegou a aglutinar numerosos centros urbanos. Mas as cidades não eram
apenas protetoras dos mercados, eram também um meio de impedi-los de se expandirem.
"Entre as cidades italianas, as guerras são constantes e cada uma se empenha em destruir o
comércio das rivais, para aproveitar-se de sua ruína" (Pirenne, 1933, p. 149). É assim que
"essa confederação de cidades marítimas alemãs, que oferece um contraste tão marcante
com as contíguas guerras das cidades italianas do �editerrâneo" (p. 155), permite observar
a dupla relação das cidades medievais em relação aos mercados, que elas tanto envolviam
como impediam de se desenvolver.
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1.3.

O Estado tenitorial, o mercado nacional

Os mercados a longa distância e os mercados locais não diferiam apenas em
tamanho; eles funcionavam separados dentro dos limites da cidade medieval.
O comércio local estava sujeito a uma rigorosa regulamentação (no caso dos
alimentos, era exigida publicidade obrigatória das transações e exclusão de intermediários
e, no caso dos artefatos industriais, a produção era regulada de acordo com as
necessidades). Desde o século XII promulgaram-se pregões e ordenanças cujos textos
versavam sobre ''proibição de 'recortar' os víveres, isto é, de comprá-los ao camponês
antes de chegarem à cidade; obrigação de levar diretamente todos os gêneros ao mercado e
expô-los no mesmo até certa hora, sem poder vendê-los a pessoas que não fossem
burgueses; proibição aos carniceiros de conservar carne nos porões ou aos padeiros de
obter mais trigo do que o necessário para o seu próprio forno; proibição, enf� a cada
burguês de comprar mais do que o suficiente para si e para a família" (Pirenne, 1933, p.
181). Tomavam-se essas medidas a fim de controlar o comércio e impedir a elevação dos
preços.
Já o comércio a longa distância não era tão estritamente regulado, fugindo bastante
ao controle das administrações municipais. As grandes feiras, que desempenharam um
papel de primeira ordem enquanto prevaleceu o comércio errante, são um bom exemplo
disso. "O direito reconheceu às feiras uma situação privilegiada. O terreno em que se
realiz.am é protegido por uma paz especial que estabelece castigos particularmente severos
em caso de infração" (Pirenne, 1933, p. 105). Nos mercados locais, a única proibição que
afetava o mercador estrangeiro era a venda a varejo, podendo participar neles somente
através de corretores. Por sua vez, a produção para a exportação era apenas formalmente
supervisada pelas corporações de artesãos.
A separação estrita entre o comércio local e o de exportação não permitia, por sua
vez, espalhar essas práticas muito além das muralhas, impedindo a ampliação dos
mercados. "Mantendo o princípio de um comércio local não-competitivo e um comércio a
longa distância igualmente não-competitivo, levado a efeito de cidade a cidade, os
burgueses dificultaram, por todos os meios ao seu dispor, a inclusão do campo no
compasso do comércio e a abertura de um comércio indiscriminado entre as cidades e o
campo" (Polanyi, 1944, p. 78). Na prática, isso significa que as cidades fortificadas
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levantavam todos os obstáculos possíveis para que os negócios e o comércio se
difundissem pelos territórios vizinhos.
Os mercados medievais apresentavam-se como uma série de pontos, ficando muitos
vazios, à margem dos tráficos. Apesar de os mercadores organizarem ligações e
constituírem linhas de troca, sua ação não chega a espraiar-se como uma mancha sobre os
territórios. Não se criam superficies mercantis contmuas. "O mapa comercial da Europa
nesse período mostraria corretamente apenas cidades, deixando em branco o campo - este
pareceria não existir no que concerne ao comércio organizado" (Polanyi, 1944, p. 77).
Essas cidades, que eram a expressão político-administrativa dos mercados, levantaram todo
tipo de obstáculos à formação de um mercado interno: sua preocupação era assegurar o
caráter não-competitivo - isto é, monopólico - do comércio municipal e de longa distância.
"Até a época de Revolução Comercial, o que pode nos parecer como comércio
nacional não era nacional, e sim municipal. Os hanseáticos não eram mercadores
germânicos; eles eram uma corporação de oligarcas comerciais, sediados em diversas
cidades do mar do Norte e do Báltico. Longe de 'nacionalizarem' a vida econômica
germânica, a Hansa deliberadamente isolava o interior do comércio. O comércio de
Antuérpia ou Hamburgo, Veneza ou Lyon não era, de forma alguma, holandês ou
germânico, italiano ou francês" (Polanyi, 1944, p. 77) .
Quando e como surge, então, o mercado nacional? Ele não é uma conseqüência
direta, "natural", dos mercados já existentes? Por ser considerado um mercado
intermediário, que não se desenvolve espontaneamente a partir dos mercados anteriores,
tanto locais quanto à longa distância?
É com a formação dos Estados territoriais que chega seu processo correlato: a
formação dos mercados nacionais. São aqueles, e não as cidades-estados, que facilitam a
existência de um sistema econômico integrado em grandes unidades territoriais. Criam-se
superficies mercantis contínuas e delimitadas.
Talvez seja a contigüidade, como atributo central do Estado territorial, uma das
escolhas políticas de maior influência na história dos mercados. Para Camille Vallaux
(1914, p. 309), "não se registra transformação tão profunda nem tão rica em
conseqüências, na história do globo, como o advento da contiguidade sem interrupção dos
Estados".
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Longe de ser uma evolução espontânea, trata-se de um processo de caráter
basicamente político, que acarreta oposições e confrontos. "O mercado nacional,
finalmente, é uma rede de malhas irregulares, freqüentemente construída a despeito de
tudo: a despeito das cidades demasiado poderosas que têm sua política própria, das
províncias que recusam a centralização, das intervenções estrangeiras que acarretam
rupturas e brechas, sem contar interesses divergentes da produção e das trocas - pensemos
nos conflitos da França entre portos atlânticos e portos mediterrânicos, entre interior e
frente marítima. A despeito também dos enclaves de auto-suficiência que ninguém
controla" (Braudel, 1986, p. 265).
Podemos perguntar-nos, com Rosecrance (1986), por que cidades como Veneza,
Gênova e os membros da Liga Hanseática, que acumularam grandes riquezas comerciando
e navegando por diferentes lugares do mundo, não formaram uma confederação de
pequenos Estados mantida por um comércio oceânico? Por que, então, não surgiu uma
concepção linear da organiz.ação estatal em lugar daquela baseada na superfície, na
contigüidade, fundamento do Estado territorial?
As cidades-estado enredaram-se em conflitos de competências entre elas mesmas; o
comércio não era completamente livre nem carecia de obstáculos, e conseqüentemente
cada uma delas desejava reservar-se determinadas zonas para monopolizar seu comércio
ou para dispor do domínio sobre determinadas fontes de produtos-chave. As cidade� mais
poderosas não raro tratavam de conquistar suas vizinhas mais fracas para suprimir um
mercado rival. "Assim, uma das razões pelas que não se estabeleceu ao início da Idade
Moderna uma organização linear dos países foi porque as cidades-Estado comerciais
mantiveram entre elas uma guerra contínua e não foram capazes de estabelecer um
esquema estável e duradouro de cooperação" (Rosecrance, 1986, p. 91).
A base puramente local das cidades muradas, a despeito do comércio a longa
distância que elas exerciam, é apontada por Mumford (1961) como uma de suas fraquezas.
"Para que exercessem controle monopolístico dentro de seus muros, era essencial que
fossem capazes de governar o reino também fora deles: isso implicava o hábito de
harmonizar seus próprios interesses com os do campo e, com o tempo, de provocar uma
organização federada de regiões em tomo de cidades. Contudo, as normas reais adotadas
pelas mais poderosas e dinâmicas cidades medievais eram agressivamente encaminhadas
em direção oposta" (p. 366).
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Na Europa ocidental o comércio interno ou nacional foi criado, sobretudo, por uma
vontade política. O Estado, que lentamente ia adquirindo seu caráter territorial, começou a
se projetar como o instrumento da ''nacionalização" do mercado e criador do comércio
interno. Por sua vez, e em contraste com o comércio externo e o local, "o comércio interno
é essencialmente competititivo. Além das trocas complementares, ele inclui um número
muito maior de trocas nas quais as mercadorias similares, de fontes diferentes, são
oferecidas em competição umas com as outras. Assim, somente com a emergência do
comércio interno ou nacional é que a competição tende a ser aceita como princípio geral de
comércio" (Polanyi, 1944, p. 74).
Podemos pensar que à divisão espacial do trabalho e à especialização produtiva base dos mercados locais e externos - soma-se uma competitividade entre os lugares,
trazida com a criação dos mercados nacionais. Os limites que impõe o Estado territorial
contribuiriam, também, para esse processo.
Pouco a pouco foi-se estabelecendo, entre os séculos XVI e XVIII, a
correspondência entre estruturas territoriais, políticas e econômicas em bases nacionais. "A
soberania territorial tomou-se no século XVII, e continua a ser, a base de um certo status
de igualdade entre os Estados, como a que deve existir entre os soberanos" (Go�
1973, p. 54). E esse processo foi acompanhado, de forma crescente, pela implementação
das idéias e das práticas do mercantilismo.
1.4.

O mercantilismo, uma estratégia política

A criação de ambientes geográficos contínuos de administração política dentro de
uma estrutura centralizada foram a base do Estado territorial. E como resuhado desse novo
sistema interestatal surge uma preocupação pela política econômica numa escala superior à
das cidades. "Em um sistema de Estados competitivos, a segurança requer algo mais do
que o reconhecimento da soberania; requer estar no mesmo nível que os Estados vizinhos
em termos econômicos. Por esse motivo surgiu o mercantilismo" (Taylor, 1985, p. 147).
A unificação de territórios fragmentados pelo particularismo feudal e municipal
permitiu à nova política estatal mercantilista contar com os recursos de todo o território
nacional para os objetivos de poder nos assuntos externos. Por seu lado, os recursos
privados disponíveis sob a forma de dinheiro acumulado também contribuíram para o
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processo de unificação. "Uma economia volumosa, amplamente estendida no espaço,
'territorializada' e suficientemente coerente para que os governos possam de certo modo
modelá-la e manobrá-la. O mercantilismo é justamente a tomada de consciência dessa
possibilidade de manobrar o conjunto da economia de um país, ou seja, resumindo, a
busca, já, do mercado nacional" (Braudel, 1986, p. 271).
Os Estados territoriais, ao mesmo tempo que liberaram o comércio dos limites da
cidade privilegiada, reforçaram sua intervenção, criando normas estritas para a vida
econômica, só que agora em escala nacional e não mais apenas municipal. "A 'libertação'
do comércio levada a efeito pelo mercantilismo apenas liberou o comércio do
particularismo, porém, ao mesmo tempo, ampliou o escopo da regulamentação" (Polanyi,
1944, p. 80). Assim, o mercantilismo foi a transferência das políticas mercantis da cidade
comercial para o Estado territorial - "em outras palavras, aumentou-se a escala das
restrições territoriais sobre o comércio até se converter em uma arma fundamental para
criar Estados" (Taylor, 1985, p. 147).
As cidades que ofereciam o novo privilégio municipal do livre comércio e do livre
depósito de bens, sem taxa de entrada, foram criando um ambiente cada vez mais favorável
para encorajar novos negócios. O que o capitalista entendia por liberdade era a fuga à
proteção, à regulamentação, aos limites municipais, às obrigações caritativas. "Durante a
Idade Média, 'liberdade' significava liberdade em relação às restrições feudais, liberdade
para as atividades corporativas da municipalidade, a guilda, a ordem religiosa. Nas novas
cidades de comércio, liberdade significava liberdade das restrições municipais: liberdade
para o investimento privado, para o lucro privado e para a acumulação privada" (Mumford,
1961, p. 450). O novo Estado absolutista foi chamado a quebrar esse particularismo,
derrubando as barreiras que separavam o comércio local do de longa distância e abrindo
assim o caminho para a formação do mercado interno.
A partir do século XVI, mudou o centro de gravidade do mundo ocidental do
Mediterrâneo para as costas do Atlântico. Pode-se falar da existência de uma sociedade
mercantil, na qual a produção já não se restringia às cidades e ficou sob a liderança
organizadora do mercador. Com efeito, a indústria doméstica era provida de matérias
primas pelo mercador, que controlava o processo de produção como uma empresa
puramente comercial. "Ele conhecia o mercado, o volume e a qualidade da demanda, e
podia se encarregar também dos suprimentos que, incidentalmente, se constituíam apenas
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em lã, tinturas e, às vezes, molduras ou teares usados pela indústria doméstica. Se não
houvesse suprimentos o aldeão era o mais prejudicado, pois perdia seu emprego durante
algum tempo. O caso não envolvia nenhuma fábrica dispendiosa e o mercador não incorria
em risco sério ao assumir a responsabilidade da produção" (Polanyi, 1944, p. 86). Assim,
até o final do século XVIII a produção industrial na Europa ocidental era quase um
acessório do comércio.
A preocupação principal do pensamento mercantilista, que girava em tomo da
circulação de mercadorias, era a criação de um balanço comercial favorável e o acúmulo
dç divisas em metais preciosos pelo Estado territorial. Defendia, para isso, um comércio
exterior de caráter protecionista. No entanto, além de afirmar sua teoria em termos de um
balanço comercial favorável, os mercantilistas achavam-se igualmente preocupados com as
vantagens das relações favoráveis de troca, baseadas no princípio de "comprar barato e
vender caro". Daí ser :freqüente, por um lado, sua recomendação de exportação às
manufaturas e, por outro, sua condenação às importações ao que não fosse matéria-prima e
mercadoria acabada, destihada ao consumo de luxo (como o vinho, que servia às
necessidades das classes superiores).
Além de uma doutrina, o mercantilismo implicou uma política estatal de
nacionalismo econômico desenvolvida na prática por ministros, administradores e
comerciantes que "concebiam as condições de oferta e procura como muito moldáveis em
face da pressão política" (Dobb, 1963, p. 258). Assim, parecia natural que o objetivo da
intervenção estatal fosse modificar as condições sobre as quais repousavam as relações de
troca para vantagem própria, ou seja, modelar o mercado conforme o interesse próprio.
Os mercantilistas deram muita atenção ao uso do território. Durante o século XVII,
vários autores introduziram o debate sobre a competição entre regiões dentro do território
nacional (sempre a partir da premissa a favor do comércio internacional para desenvolver
as economias nacionais e regionais). Dentre eles destacam-se Thomas Mun, Josiah Child e
William Temple, na Inglaterra, e Antoine de Montchrétien, na França. Este último foi
influenciado fundamentalmente pela obra de Jean Bodin, desenvolvida no século anterior e
que descreve a diversidade e a complementaridade das partes do mundo como origem da
divisão do trabalho e do comércio internacional.
Nesse contexto, Bernhard Varenius publica sua Geografia Generalis (1650), uma
tentativa pioneira de esboçar as leis gerais da geografia do fenômeno fisico. William Petty
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escreve diversos trabalhos sobre a distribuição e o crescimento da população, os recursos e
as cidades. Vauban, em torno de 1700, apresenta um memorando a Luís XIV propondo o
estabelecimento de um imposto único, proporcional à renda de cada indivíduo e pago por
todos. Ele sugere que, para impor o imposto geral e planejar políticas econômicas, é
necessário em primeiro lugar reconhecer e estudar completamente todo o território e a
população que nele habita.
Referindo-se a esses autores do século XVII, Jean Gottman (1973, p. 64) comenta
que "a consciência nacional desenvolvida nessa época fez os estudiosos compreenderem
que, na competição pelo progresso, as pessoas eram decerto o principal fator, tanto nal
quantidade como na qualidade, mas que o uso e a organização de seu território era o
seguinte fator em importância, e um fator que a política nacional não podia dar-se ao luxo
de ignorar". E acrescenta que "ao fim desse século tornou-se uso estabelecido estudar a
geografia populacional e econômica de um território antes de decidir quaisquer novas
políticas ou regras para governá-lo, e comparar as observações desse estudo com dados
similares, na medida do possível, aos de outras áreas do mesmo tipo".
Além das idéias e dos trabalhos publicados, houve diferentes experiências
mercantilistas; sua aplicação variava conforme a situação do país, seus recursos e o modelo
de governo vigente. O exemplo mais eloqüente é talvez o de Colbert, ministro de Luís
XIV, engenheiro, geógrafo, economista, estrategista e estadista. "Colbert equipa o Estado
com redes rodoviárias e fluviais que, apesar da verticalidade mantida nas relações com o
centro, permitem uma acumulação das trocas interprovinciais e um crescimento da divisão
inter-regional do trabalho. Esse esforço, voltado para a infra-estrutura material das trocas,
pressupunha primeiramente o contorno do valor jurisdicional dos limites, obtido por meios
fiscais e jurídicos consagrados à redução das peagens" (Alliés, 1980, pp. 76-77).
Isso era, segundo Alliés, encorajar os fluxos comerciais a se intensificar, dando-lhes
primeiro a garantia estatal do trânsito, a inscrever-se em seguida num espaço que nunca
tinha sido tão fechado. Era também uma política que visava a pôr em relação estruturada as
trocas de longa distância e as comwúcações comerciais internas, cujo descompasso era
uma característica do período. Ela produzia seus próprios equipamentos dando um
conteúdo ativo à fronteira alfandegária. Esta era um instrumento privilegiado de unificação
do espaço mais sensível naquele momento, o espaço atravessado pelas redes mais densas,
traçado pelos movimentos do capital comercial. Era a sua conexão com as instituições
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estatais, com as operações de saneamento das zonas fronteiras que definia o exato processo
de encerramento do espaço num sentido capitalista.
Pedágios e alfàndegas coincidem agora com os limites dos territórios nacionais,
expressão material da separação interna-externa dos espaços.
A consolidação de um mundo mercantilista no século XVII está diretamente
relacionada com as atividades coloniais dos Estados imperiais. Holanda, França e
Inglaterra, que se somaram à ação imperial de Espanha e Portugal, em diferentes
momentos e com estratégias variadas, foram expandindo suas áreas de influência política e
econômica além do centro. Trata-se da configuração do "imperialismo formal", um método
político para criar novas zonas de produção econômica na economia-mundo que permite
assegurar a integração de regiões exteriores na divisão do trabalho dessa economia (Taylor,
1985). O mercantilismo partia da premissa de que cada Estado tinha de apoderar-se da
maior parte do mercado mundial que fosse possível, desenvolvendo sua indústria e seu
comércio a expensas de outros Estados.
As companhias de comércio exterior são instituições características desse processo
de expansão dos Estados imperiais no período mercantilista. Organizadas por comerciantes
e governos europeus para controlar as relações de troca entre a metrópole e as colônias,
funcionavam a partir de práticas monopolistas garantidas pelo protecionismo estatal. Além
do monopólio comercial, muitas delas conseguiram a prerrogativa de conquistar territórios
e administrá-los. A entrada para as companhias geralmente era fechada, sendo possível
apenas por patrimônio, aprendizado (com um número limitado de aprendizes) ou pela
compra, enquanto os varejistas, lojistas ou artesãos em geral se viam explicitamente
excluídos. "As grandes companhias comerciais não eram diferentes de seus precursores
genoveses, e podem ser descritas como empreendimentos conquistadores semiguerreiros,
às quais direitos soberanos tinham sido concedidos pelas forças do Estado" (Dobb, 1963, p.
257).
Entre os séculos XV e XVIII tomou forma na Europa uma nova economia, o
capitalismo comercial, e uma nova estrutura política, principalmente a do absolutismo ou
da oligarquia centralizada, geralmente personificada num Estado territorial. É a partir desse
momento que podemos, talvez, pensar na convergência histórica das três categorias:
território, mercado e Estado.
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1.5.

Território, mercado e Estado

A proposta de Gottman associa o surgimento do Estado territorial não apenas ao
problema da segurança mas também ao tema da oportunidade. O poder político, ao mesmo
tempo que o poder econômico, está associado ao território. É o pensamento, sobretudo, de
Vauban que o leva a essa leitura. ''Na forma tripartide do Estado moderno, o território é o
constante essencial que liga as pessoas à estrutura governamental unificada. As relações
econômicas entre pessoas e território de um lado, e entre governo e território do outro, irão
variar constantemente segundo um conjunto multifacetado de fatore� entre os quais a
tecnologia disponível, assim como o conhecimento disponível sobre o território e os países
vizinhos, será o mais importante. Mas o território, como vínculo indispensável. permanece
constante e essencial. Assim é por razões de segurança- política e militar-, mas também
por razões econômicas, e portanto para a felicidade e a oportunidade das pessoas"
(Gottman, 1973, p. 60).
O contexto histórico dos séculos XVI e XVII encoraja os pensadores e
administradores a definir novos parâmetros de ação. O sistema interestatal moderno que
surge nessa época oferece uma raison d'état alternativa que gira em tomo da economia em
lugar da raison d'état tradicional, que se apoiava na política, na guerra e na glória do rei.
Esse processo vincula-se diretamente à hegemonia holandesa. A Holanda era um Estado
pouco comum para aquele momento, pois estava dirigido por comerciantes e para
comerciantes. "Em vez de ver o incremento do novo território como um aumento da glória
política, ele poderia ser visto através de lentes de custo-beneficio econômico. Dessa
perspectiva, apesar dos despojos e recompensas, a guerra poderia ser vista como
destruidora da prosperidade econômica. Daí o seu estado pacífico e a guerra defensiva. Em
vez da sua raison d'état, a razão do comerciante: perseguir políticas que ajudem o
comércio e a produção com o fim último de promover a acumulação de capital. O Estado
devia tomar-se um receptáculo de riqueza, não guerrear melhor, mas criar mais riqueza"
(Taylor, 1994, p. 154).
Uma raison d'état não suprime a outra. Elas coexistem - ainda hoje -, ora
predominando uma, ora a outra, conforme o rincão do planeta e o período histórico.
Conforme, sobretudo, a forma de construir a hegemonia que cada império escolha.
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Perante o sucesso do Estado holandês, os mercantilistas ingleses e :franceses
compreendem que � necessário fazer uma política econômica mais complexa do que
administrar a própria fazenda. Por isso Gottman (1973) insiste em que somente no século
XVII o pensamento econômico e político na Europa começa a perceber o significado do
território. "O território não tem valor econômico em si mesmo; ele gera a riqueza de várias
e diferentes maneiras em conseqüência dos usos que dele fazem os seus habitantes. [...]
Todavia, pessoas e territórios não são separáveis na produção de bens e serviços: a
produção há de ocorrer em algum lugar, e o local ou a área é um dos fatores condicionantes
do processo econômico. O território onde o processo se desenvolve deve estar sob um
regime político, dentro de um dado sistema de leis e num determinado lugar com respeito
aos meios de transporte e aos mercados. O território, sendo habitat das pessoas, é o
receptáculo de suas atividades econômicas" (p. 57).
A consideração do território como um assunto importante na filosofia da
organização econômica coincide não apenas com o crescimento dos recursos, devido ao
desenvolvimento em larga escala do comércio, da indústria e das atividades bancárias, mas
também com uma rápida expansão sobre as novas terras que estão sendo apropriadas fora
de Europa Há uma emergência e expansão das relações capitalistas de produção e há,
sobretudo, uma entrada em cena dos territórios coloniais. Eles estão associados,
possivelmente, à função de oportunidade que Gottman atribui ao território .
1.6.

Os territórios coloniais

Talvez possamos continuar nossa reflexão com Dobb (1963, p. 257) quando ele diz
que "o Sistema Mercantil foi um sistema de exploração regulamentada pelo Estado e
executada através do comércio, que desempenhou um papel importantíssimo na
adolescência da indústria capitalista, sendo essencialmente a política econômica de uma
era de acumulação primitiva". Como se explicam os territórios coloniais nesse sistema?
A colonização da época mercantilista se desenvolveu promovendo a acumulação
primitiva de capitais nas economias centrais européias. É o regime do "exclusivo"
metropolitano que se constitui no mecanismo básico desse processo. "Reservando-se a
exclusividade do comércio com o Uhramar, as metrópoles européias na realidade
organizavam um quadro institucional de relações tendentes a promover necessariamente
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um estímulo à acumulação primitiva de capital na economia metropolitana a expensas das
economias periféricas coloniais. [ ... ] O comércio foi de fato o nervo da coloniz.ação do
Antigo Regime, isto é, para incrementar as atividades mercantis processava-se a ocupação,
povoamento e valoriz.ação das novas áreas" (Novais, 1983, p. 72).
Registrado o caráter subordinado da colônia, podemos observar o modo como
território e mercado se associam desde a gênese desse processo histórico. Tanto a procura
do lucro mercantil quanto a necessidade de domínio da terra são objetivos concomitantes
em qualquer empreendimento colonial. "As medidas não só de coação, aplicadas ao
comércio colonial para que este servisse principalmente às necessidades do país
metropolitano, mas também de controle da produção colonial, tomaram-se uma
preocupação especial da política no final do século XVII e primeira metade do XVIII"
(Dobb, 1963, p. 252). Tanto coação quanto controle implicam subordinação dos recursos e
da população local.
A intenção do lucro só se realiza com o acesso àquilo que os lugares oferecem. "A
força do valor contido - o valor do espaço - exprime-se tanto na riqueza natural depositada
em dado lugar quanto no trabalho morto acumulado in situ; e ainda no contingente
populacional presente em cada região. O espaço do coloniz.ador contém recursos naturais,
heranças entesouradas e pessoas agrupadas; estes são os principais vetores da atração"
(Moraes, 2000, p. 272).
O processo de colonização também nos permite observar a maneira como normas e
fluxos se constituem em elementos estruturadores dos territórios coloniais. "As relações
coloniais podem, na realidade, ser apreendidas em dois níveis: primeiro, na extensa
legislação ultramarina das várias potências coloniz.adoras (Portugal, Espanha, Holanda,
França, Inglaterra); segundo, no movimento concreto de circulação de umas para outras,
isto é, no comércio que faziam entre si, e nas vinculações político-administrativas que
envolviam" (Novais, 1995, p. 58).
Por um lado, as normas legais - aquele imenso corpo da legislação colonial que
cristaliza os objetivos dos Estados europeus - procuram disciplinar a vida política e
econômica dos territórios coloniais e, portanto, definir sua organização. Destacam-se,
sobretudo, as normas rígidas de comércio - que iam da criação de monopólios até o
estabelecimento dos preços e cotas de importação e de exportação. Por outro, os fluxos de
mercadorias, de ordens e de idéias que circulam entre metrópole e colônia definem uma
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dinâmica territorial. As redes que se criam são reguladas fundamentalmente pelo país
coloniz.ador.
Embora a projeção do sistema colonial sobre os territórios dependentes tome
formas diversas, existe, em todos eles, uma forte tendência à concentração de riquezas. Na
realidade, esta condição é necessária para garantir o funcionamento do sistema. "[...] é o
fato de a parcela (menor) que permanece na colônia se concentrar na pequena camada
senhorial que permite o contínuo funcionamento da exploração colonial. De fato, é essa
concentração de renda que faz com que, apesar dos mecanismos do regime de comércio
transferirem o maior quinhão para a burguesia européia, os colonos-senhores possam
manter a continuidade do processo produtivo, e mesmo levar uma vida faustosa; da mesma
forma, e ainda dentro da mecânica do sistema, têm os mesmos colonos recursos para
importar os produtos da economia européia" (Novais, 1995, p. 107). Assim, a renda na sua
parte mais significativa cria-se nas exportações e se consome nas importações, transferindo
para a metrópole os lucros do exclusivo.
As feitorias são, talvez, um dos primeiros exemplos da associação - lenta mas
estável - entre território e mercado na colônia. Moraes (2000, p. 293) assinala que, além de
ser inicialmente local de armazenagem e embarque do pau-brasil, "a feitoria foi, ademais,
um laboratório de conhecimento da terra, de seus produtos e de seus habitantes. Um locus
de aclimatação e marco de soberania, enfim, uma base de ocupação cuja edificação
revelaria um intuito protocoloniz.ador [...]. A feitoria representou, assim, um local de trocas
não apenas econômicas mas também culturais, e a importância destas últimas não pode ser
minimizada quando se busca entender a instalação lusitana nas terras americanas".
À medida que avança o processo coloniz.ador, esses núcleos litorâneos, assim como
outros tipos de assentamentos gerados no solo americano, foram-se transformando em
projetos econômicos mais complexos e desenhando padrões espaciais também mais
complexos. Vai-se gerando uma dinâmica interna, com ativos circuitos da produção que
respondem a interesses locais, além do intercâmbio metropolitano (Moraes, 2000).
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
apóiam-se na consolidação de um sistema econômico que se integra em unidades nacionais
através da formação do mercado interno.
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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" - marcado pela condição
periférica da América Latina - e de um "dentro" - marcado pela concentração (social e
regional) de riquezas.

-

/

CAPÍTULO

II

Olhando o nosso presente:
dinâmicas nacionais e redes globais

"Território e mercado se tornam conceitos xipófagos,
em sua condição de conjuntos sistémicos de pontos que
constituem

um

campo de forças interdependentes"

(Santos, 1996, p. 184).
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11.1.

A transformação dos territórios nacionais

"O projeto de mundializ.ar as relações econômicas, sociais e políticas começa com a
extensão das fronteiras do comércio no princípio do século XVI, avança por saltos através
dos séculos de expansão capitalista para fmalmente ganhar corpo no momento em que uma
nova revolução científica e técnica se impõe" (Santos, 1988, p. 12).
Essa vocação (intrínseca e permanente) do capitalismo por mundializar as relações
apresenta-se em forma crescentemente exacerbada, tanto na extensão como na velocidade
que o movimento adota Como, então, pensar hoje a dinâmica dos territórios e dos
mercados quando cada vez mais eles se confundem?
Um forma de entender essa dinâmica pode ser realizada a partir da análise da
tendência à ''transformação dos territórios nacionais em espaços nacionais da economia
internacional" que Mihon Santos (1994, p. 50) assinala como uma característica do período
histórico atuat3 . O que significa essa transformação? Por que deixam de ser ''territórios" e
passam a ser "espaços"? A economia internacional continua vigente?
Não concordamos com os diagnósticos que anunciam o fim do Estado-nação, a
dissolução das fronteiras, a morte da soberania nacional e, assim, uma total
desterritorialização; porém reconhecemos a existência de transformações aceleradas no
quadro mundial e, portanto, a necessidade de interpretar as novas tendências. Essas
transformações relacionam-se, em grande parte, com a erosão do monopólio das normas
que o Estado nacional detém, perante a crescente força política dos grandes grupos
empresariais para definir o uso do território.
Como explica Mihon Santos (1994, p. 148), "as firmas hegemônicas estão dotadas
não só de capacidade extremamente grande de adaptação à conjuntura como da força de
transformação da estrutura, porque têm o poder da mudança tecnológica e de
transformação institucional Fortes de sua influência junto do Estado, terminam por mudar
as regras do jogo da economia e da sociedade à sua imagem. Dotadas de uma capacidade
de inovação que outras não têm, fazem com que o território passe a ser submetido a
tensões muito mais numerosas e profundas, pulsações que, vindas de grandes firmas, se
3

Segundo Milton Santos (1985, 1988, 1994, 1996), podemos situar o começo do período histórico
atual após a Segunda Guerra Mundial e associá-lo com o crescente processo de junção entre
técnica, ciência e informação, que permite a constituição de um meio geográfico caracterizado
pelos acréscimos cada vez mais sofisticados desses três elementos.
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impõem sobre o território, levando a mudanças rápidas e brutais dos sistemas territoriais
em que se inserem".
Esse poder de mudança tecnológica e de transformação institucional dos grandes
grupos aumenta significativamente a partir do intenso processo de fusão, aquisição e
associação de empresas ocorrido nas últimas décadas. Cada vez com maior freqüência,
desenvolvem-se formas múltiplas de associação entre empresas de diferentes países,
incluindo acordos de subcontratação, investimentos cruzados, participação acionária
minoritária, acordos de licenciamento, aquisições, entre outras. Ligações que crescem em
ritmo acelerado e que conformam redes globais de empresas, desenhando, por sua vez,
novas tramas de negócios.
Essa expansão das grandes firmas oligopólicas nos setores produtivo e financeiro
modifica substantivamente a geografia mundiai cuja manifestação cada vez mais
acentuada é a consolidação de um espaço integrado da empresa além das fronteiras
nacionais. Trata-se de oligopólios internacionais que concentram a concorrência mundial
em algumas poucas empresas, sendo muito :freqüente nos setores automobilístico,
farmacêutico, eletrônico, de telecomunicações e aeronáutico. O avanço nas tecnologias de
informação facilita significativamente essa tendência pois permite que as etapas da
produção se localizem em países diferentes, mantendo o monitoramento centralizado sobre
elas.
Interessa refletir, todavia, sobre a aparente independência que esse tipo de empresas
mostra em relação aos Estados. Como seu poder no mercado é cada vez maior, elas operam
com um grau de autonomia organizacional em escala mundial que parece minar as bases
dos Estados territoriais, levando-os à dissolução. Mas, longe de isso acontecer, elas
mostram uma relação simbiótica com os Estados na qual se necessitam mutuamente."[... ]
Todos os Estados necessitam da acumulação do capital no seu território que lhes
proporcione a base material do seu poder. Todas as empresas transnacionais necessitam
das condições para a acumulação que oferece o Estado. [...] Se não existissem múltiplos
Estados, as empresas econômicas não teriam as oportunidades que lhes têm oferecido o
controle do Estado, que lhes têm permitido estender-se. Esse é o motivo pelo qual existe
essa relação ambígua entre os Estados territoriais e o capital'' (Taylor, 1994, pp. 176-177).
A competitividade dessas empresas, além de incluir os atributos inerentes aos
lugares, depende das diferenças nas legislações nacionais, das medidas de apoio
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governamental referentes a produção, investimento, subsídios à pesquisa e ao
desenvolvimento etc. Esta seria uma outra dimensão da competitividade associada ao que
Coriat (1998) chama de "elementos não-custo", ou seja, elementos relativos às políticas
tanto dos governos quanto das empresas. As vantagens oferecidas pelo poder público às
grandes empresas continua hoje sendo central na sustentação da competitividade, por
exemplo mediante instrumentos de política tecnológica.
Como assinala Belluzo (1998, p. 192), "[... ] a grande empresa que se lança à
incerteza da concorrência global necessita cada vez mais do apoio dos Estados nacionais
dos países de origem. O Estado está cada vez mais envolvido na sustentação das condições
requeridas para o bom desempenho das suas empresas na arena da concorrência
generalizada e universal. Elas dependem do apoio e da influência política de seus Estados
nacionais para penetrar em terceiros mercados (acordos de garantia de investimentos,
patentes etc.), não podem prescindir do financiamento público para suas exportações nos
setores mais dinâmicos e seriam deslocadas pela concorrência sem o beneficio dos
sistemas nacionais de ciência e tecnologia".
As grandes empresas, embora operem na escala global, continuam sendo
"nacionais", isto é, possuem uma identificação específica com o país onde têm origem. A
maioria das grandes corporações japonesas, alemãs ou norte-americanas concentra sua
atuação principal nos respectivos países, nos quais funções centrais como pesq�isa e
desenvolvimento e as atividades geradoras de maior valor adicionado tendem a se realizar.
Por outro lado, as filiais dessas corporações mantêm o principal dos seus fluxos de
importação, tecnologia e financiamento com as respectivas economias de origem.
Dados levantados por Hirst e Thompson (1998, pp. 128-151), relativos à
distribuição das vendas entre países e regiões, à distribuição de ativos, às subsidiárias e
afiliadas e aos lucros levam esses autores a concluir que as empresas multinacionais ainda
estão muito confinadas, em termos de suas atividades empresariais como um todo, em seu
território de origem. Daí que esses autores insistam em mostrar que tais empresas
continuam a ser mais multinacionais do que transnacionais.
Essas empresas mantêm, paralelamente, estreitas relações com os países onde se
instalam. Nas palavras de Theotonio dos Santos (1993, p. 57), "as empresas
multinacionais, que hoje percebem a si mesmas como transnacionais ou mesmo como
globais, não poderiam operar uma economia mundial diretamente sem o financiamento e o
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apoio dos Estados nacionais, seja nos países de onde se expandem para o exterior, seja nos
países que as hospedam". O apoio oferecido pelos governos dos países receptores é
realizado de diferentes formas, que vão desde empréstimos a juros reduzidos, isenção de
impostos e dotação de infra-estrutura até salários baixos, relações trabalhistas precárias etc.
Tanto a base nacional das grandes empresas, mesmo que orientadas por uma
estratégia global, quanto sua relação simbiótica com o Estado nacional permitem ainda
falar de economia inter-nacional.
11.2.

A inserção externa dos territórios nacionais

Trata-se de uma economia internacional que, embora possa ser mais aberta e
interdependente, ainda está formada por unidades de escala nacional: o território dos
Estados. Isto é, essa economia continua associada ao sistema interestatal moderno. A
questão, portanto, continua dependendo do tipo de inserção externa que cada uma de essas
unidades nacionais possa atingir, fato que se relaciona diretamente com o esquema de
divisão internacional do trabalho.
A divisão internacional do trabalho é uma construção histórico-geográfica que
mostra o caráter desigual do processo de desenvolvimento capitalista, isto é, a existência
de relações de subordinação entre países. Esse caráter desigual é permanente, mudando sua
feição segundo o período histórico. "[... ] 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 seqüência 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).
Em tomo de 1970 começa a se falar em uma "nova" divisão internacional do
trabalho, devido à manifestação de certas alterações no antigo esquema (alguns países e
regiões convertem-se em novos centros de crescimento industrial frente ao declínio de
outros, surge um certo movimento de deslocamento industrial, há uma incorporação de
novos mercados etc). Isso não significa que a divisão do trabalho tradicional tenha
caducado; pelo contrário, muitos dos países do Terceiro Mundo continuam mantendo sua
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antiga inserção - exportadores de matérias-primas e importadores de manufaturas. Mesmo
aqueles países mais industrializados do Terceiro Mundo (quer latinos ou asiáticos) que
diversificaram o quadro de suas exportações mantêm uma forte dependência das finanças
internacionais. Formas renovadas de desvendar a condição periférica.
As relações de assimetria e subordinação perduram, recriando os processos de

diferenciação geográfica em escala mundial. A divisão do trabalho entre os territórios
nacionais confunde-se com uma divisão do trabalho criada pelas empresas transnacionais.
"[ ... ] à divisão internacional do trabalho que os Estados tratam de modelar segundo seus

interesses específicos superpõe-se a divisão internacional do capital organizada pelas
fmnas multinacionais. Essa superposição é freqüentemente conflitiva, posto que nada
permite postular que as estratégias adotadas pelas empresas possam se integrar sem tensões
com as políticas conduzidas pelos Estados" (Ominami, 1987, p. 103).
Muitas dessas empresas, estruturadas funcional e espacialmente em forma de rede,
passam de uma estratégia multinacional a uma estratégia global, acompanhada por uma
produção fragmentada e/ou uma terceirização (fornecimentos externos à empresa) em
escala mundial. Ricardo Méndez (1997), adaptando os modelos de Dicken e de Savary,
fala de três tipos de estratégias empresariais: exportadoras, plurinacionais ou
multidomésticas e globais. Estas últimas supõem fragmentar a cadeia de produção da
empresa entre estabelecimentos múltiplos e especializados, que trabalham em rede de
forma coordenada, devido ao fato de que seu sucesso resulta maior naquelas atividades
onde a segmentação é fácil (automóvel, eletrônica, maquinaria), reduzindo-se onde se
exige maior integração espacial dos processos (química, alimentação).
Manuel Castells (1998) define a empresa-rede como uma nova forma organizativa,
contraposta à da grande empresa estruturada conforme os princípios da integração vertical
(estrita divisão técnica e social do trabalho dentro da firma e gestão funcional hierárquica).
A organização em rede observa-se no toyotismo, nas modalidades de acordos de
terceirização, nas franquias e na subcontratação sob cobertura de uma grande companhia4,
nos acordos de cooperação tecnológica.
Mas a formação dessas redes não implica a desaparição da empresa multinacional.
Pelo contrário, as redes geralmente se organizam em tomo de uma empresa multinacional
4

Os casos mais citados na literatura especializada são a Benetton e a Nike. A Benetton, por
exemplo, tem uma rede de produção descentralizada com 450 pequenas empresas subcontratadas e
possui uma rede de venda a varejo com 4500 lojas franqueadas em 52 países.
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importante ou se formam a partir de alianças e de colaboração entre essas empresas. Que
elas mesmas se tenham convertido numa teia de múltiplas redes inseridas em diferentes
territórios não quer dizer que deixaram de exercer o controle oligopólico sobre a maioria
dos mercados. As empresas médias e pequenas (as subcontratadas, terceirizadas ou
franqueadas) continuam sob o controle financeiro, comercial e tecnológico das grandes
empresas - mesmo o sistema de normas que rege seu vínculo é desenhado por estas
últimas.
"As modalidades de externalização utilizadas pelas grandes companhias não
comportam, então, nenhum questionamento das hierarquias. Elas representam, pelo
contrário, meios que permitem às companhias estabelecer relações assimétricas perante
outras empresas e reforçar o seu próprio poder econômico" (Chesnais, 1996, p. 104). A
empresa-rede apresenta-se, então, não como uma "ruptura" com as hierarquias, mas como
uma nova forma de organizar e de gerenciar essas hierarquias.
Mihon Santos, ao assinalar a unicidade da técnica como uma das características da
globalização, explica que as empresas globais funcionam a partir de uma fragmentação da
produção que somente é possível porque a técnica hegemônica é presente ou passível de
presença em toda parte. Mas também esse autor adverte que, "se a produção se fragmenta
tecnicamente, há, do outro lado, uma unicidade política de comando. Essa unidade política
do comando funciona no interior das firmas, mas não há propriamente uma unidade de
comando do mercado global. Cada empresa comanda as respectivas operações dentro da
sua respectiva topologia, isto é, do conjunto de lugares da sua ação enquanto a ação dos
Estados e das instituições supranacionais não basta para impor uma ordem global" (Santos,

2000, p. 26).
O mapa mundial contemporâneo é, por conseguinte, o resultado da justaposição
entre a dinâmica das empresas globais e a dinâmica dos territórios nacionais, com novas
hierarquias instaladas sobre as antigas já consolidadas. A tensão entre a "métrica das
redes", no dizer de Jacques Levy (1994), e a "métrica territorial" vai se acentuando. O
primado de uma organiz.ação antes topológica que topográfica constitui um desafio à
partição territorial interestatal do planeta. Voltaremos a esse ponto.
As empresas globais atravessam os territórios nacionais com diferentes graus de
intensidade e articulação, facilitando, por sua vez, a configuração de redes de lugares, de
cidades, de distritos, enfim, de um espaço reticulado, no qual o meio técnico-científico
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informacional, embora se manifeste pontualmente, assegura o funcionamento dos
processos encadeados (interligados) que garantem uma produção e circulação
mundializadas.
Esse espaço reticulado não substitui os territórios nac1ona1s nem as regiões e
lugares; superpõe-se a eles com maior ou menor grau de tensão conforme a alteração que
produz.a na divisão regional do trabalho preexistente e, portanto, na relação entre os atores
envolvidos.
11.3.

O "desmancho" da política?

A primazia de uma organização antes topológica que topográfica, o triunfo relativo
das verticalidades sobre as horizontalidades aparecem, muitas vezes, no discurso como o
"desmancho", a anulação, enfim, a morte da política. Dito em outras palavras, parece que o
enfraquecimento atual dos Estados territoriais significaria uma vitória total da economia
sobre a política. Acreditamos, porém, que essa dicotomia é falsa. Consideramos, com
Milton Santos (2000), que a política das grandes empresas se impõe, com bastante força,
sobre a política dos Estados.
Para entender a ação política das grandes empresas, é necessário considerar a sua
capacidade para a produção de normas (Santos, 1994a, 1996). Segundo esse autor,
podemos distinguir, no território, uma parcela técnica de produção e uma parcela política
de produção. A parcela técnica está relacionada com a capacidade que a firma tem de
combinar os fatores de produção, o que concerne à produção direta/imediata. Isto é, o
estabelecimento de suas normas internas. A empresa, pela sua maneira de produzir, de
estocar, de se relacionar com os seus fornecedores, induz uma série de comportamentos
que têm um papel sobre o funcionamento do território. É uma ação sobre o território
realizada pela empresa mediante a intermediação técnica. Já a parcela política da produção
está mais relacionada com aspectos estratégicos, como as relações com o poder público, as
alianças com outras empresas, as finanças, os novos investimentos produtivos.
Entendemos que cabe ao grupo econômico a parcela política de produção. É o
grupo, e não a firma ou a empresa individual, quem define as mudanças na topologia das
empresas, quem define as alianças estratégicas, quem discute e faz /obby frente aos
governos. Essa ação é o prelúdio da regulação.
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As normas externas que expressam a política dos grandes grupos empresariais
estão-se redefinindo de forma permanente, já que dependem, em grande parte, do processo
de negociação no qual estão imersos. Desse modo as tensões no território decorrem de um
complexo processo que envolve relações entre empresas, relações entre Estados e relações
entre empresas e Estados. Relações que não são apenas econômicas mas, sobretudo,
políticas. Como lembra Raffestin. (1993, p. 40), "[... ] as relações mantidas por duas
organizações econômicas, duas empresas, dois sistemas industriais só são econômicas por
seu conteúdo; na realidade, são profundamente políticas na condição de choque ou de
conflito entre dois poderes que engajam direta ou indiretamente toda a sociedade ou parte
dela".
É nesse contexto de múhiplos interesses que se definem as relações de cooperação
e conflito no território. Um exemplo dessa situação pode ser observado na chamada guerra
fiscal - estratégia aplicada pelos governos para atrair investimentos que se transforma
numa verdadeira "guerra dos lugares". Numerosas experiências mostram que nem sempre
o objetivo principal é cumprido (aumento da taxa local de emprego e de crescimento),
chegando inclusive a empenhar-se o orçamento público em beneficio quase exclusivo das
grandes corporações privadas. Castillo, Toledo e Andrade (1997, p. 87) apontam as
limitações e as perversidades dessa estratégia, assinalando que "é preciso considerar que a
guerra fiscal não somente diminui a arrecadação dos Estados mas compromete o
orçamento público porque gera uma maior demanda em infra-estruturas sem o
correspondente aumento da receita. As finanças públicas estaduais tornam-se, assim, ainda
mais vulneráveis. Os incentivos financeiros, para além da redução de tributos, através de
empréstimos a juros baixos concedidos por bancos estaduais, são também uma maneira de
tornar corporativo o que é público".
Outro exemplo que pode ser citado é o processo atual de privatizações. Da
perspectiva latino-americana, a balança de poder em favor das grandes empresas é visível
na forma que está adotando esse processo: a) por estar vinculado à venda dos ativos já
existentes em cada país, o capital privado não estão correndo risco nenhum; b) por não
implicar a criação de nova capacidade produtiva, esse processo significa, mais do que um
investimento real, ora uma mudança patrimonial, ora uma mudança de controle do capital.
Os grandes grupos econômicos - nacionais ou estrangeiros - beneficiados com as
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privatizações estão mostrando wna ampla liberdade de ação para seus negócios e uma
capacidade, cada vez maior, para alterar as regras de jogo na est:rutlll'a de poder.
Essa situação está modificando não somente a estrutura patrimonial da riqueza mas,
sobretudo, o perfil dos interlocutores com que os governos nacionais têm de negociar
grande parte de suas normas. Dessa maneira a relação de poder, expressa na esfera
econômica, manifesta-se igualmente na dimensão política.
Podemos imaginar um território nacional no qual suas rodovias, hidrovias,
ferrovias, televias, infovias, portos, aeroportos ... serviços de energia, de transporte, de
comunicação, de finanças ... estejam progressivamente administrados, gerenciados ...
controlados por grandes grupos privados, sobretudo estrangeiros? Além de aumentar a
força desses grupos para exercer práticas de lobby frente ao poder público, cresce sua
capacidade para produzir as normas que regulam o uso do território. Isso significa, então,
que um pequeno número de empresas com posição dominante 40 mercado desempenha o
papel de controle do território, não somente via produção e consumo mas, também, via
regulação.
11.4.

Uma divisão do trabalho na regulação

A regulação do território nacional, por um lado, já não depende apenas do Estado
(que representaria o público), depende também das empresas (que representariam o
privado); e, por outro, essa regulação não é exclusivamente econômica, é também política.
Neste último sentido, Hirst e Thompson (1998) assinalam que a capacidade de
governabilidade do Estado mudou consideravelmente em relação a muitos aspectos5•
Segundo esses autores, a política está se tomando mais policêntrica, com diferentes
formas de governabilidade que se superpõem em diferentes níveis (internacional, nacional
e regional), erodindo o monopólio da função de governabilidade por parte do Estado-nação
e criando uma certa divisão de trabalho na regulação.

5

Para esses autores, a "governabilidade" é o controle de uma atividade por alguns meios, de modo
que um conjunto de resultados desejados seja obtido. Assinalam que a capacidade de controle do
Estado declinou em alguns assuntos, como a guerra e as comunicações. Assim, a govemabilidade
"não é simplesmente incumbência do Estado. Ou melhor, é uma função que pode ser
desempenhada por uma ampla variedade de instituições e práticas públicas e privadas, estatais e
não-estatais, nacionais e internacionais" (Hirst e Thompson, 1998, p. 284).
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Essa questão aproximar-se-ia do que em francês se denomina com o termo
gouvernance, equivalente ao termo inglês governance (Benl(O, 1996). Trata-se, como o

autor explica, "de formas de conduta de uma organização humana, de sentido mais amplo
que gouvernment (de uma estrutura política territorial). A tradução desse termo coloca
problemas. 'Regulação' parece o mais adequado, mas, como 'governança' visa mais
particularmente à regulação de relações de poder e de coordenação do que mercantis,
estamos perto da 'regulação política'. Todavia, a palavra política remete, muito
especificamente, à forma estatal" (p. 62).
Uma multiplicidade de instituições desenvolve ações normativas na estrutura do
poder, com diferente grau de eficácia no controle do território. Parafraseando Milton
Santos (1996, p. 203), podemos dizer que "não apenas se alarga a dimensão dos contextos
como aumenta sua espessura". À regulação exercida pelas grandes empresas soma-se a
ação dos blocos regionais, das organizações governamentais e das organizações não
governamentais (ONGs). Vejamos cada caso.
Os blocos regionais, agrupados para formar mercados comuns, uniões alfandegárias
ou áreas de livres comércio (Mercosul, Comunidade Andina, União Européia, NAFTA
etc.) são propostas políticas de origem intergovernamental que visam à ampliação dos
mercados nacionais. Cada um deles configura um espaço onde as relações de cooperação e
conflito se tomam mais complexas, já que a política se territorializa além das fronteiras
nacionais. São acordos que implicam um processo de coordenação das políticas e das
legislações nacionais, exigindo, portanto, wna negociação permanente entre as partes para
que não se impeça o andamento do processo. Instala-se, desse modo, wna instância de
regulação supranacional que organiza seu próprio sistema de normas, potencializando e, ao
mesmo tempo, restringindo o desempenho dos respectivos Estados.
As organizações governamentais são agências que operam como reg1mes de
regulação internacional e, embora criadas pelos Estados, dispõem de seus aparelhos, de
suas redes de influência e de seus meios de ação próprios. Dentre elas destacam-se o Fundo
Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).
Trata-se de instituições tradicionais que existem desde o fim da Segunda Guerra Mundial,
para atender a dimensões específicas da atividade econômica. São controladas desde sua
origem pelos países centrais, e sua ação principal consiste em incluir no seu campo de
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competências tudo quanto se relaciona com as mudanças estruturais da ordem
internacional.
Essas organizações são denominadas por Roberts (1995) "organizações
transestatais de cima" (trans-state organizations "from above "), referindo-se à arena de
regulação que se desenvolve numa escala superior à do Estado. Ficam, assim,
diferenciadas das "organizações transestatais de baixo" (trans-state organization "from
be/ow "), que a autora associa aos grupos que atuam em diferentes países em tomo de
causas comuns, não estando atrelados formalmente aos Estados.
As organizações não-governamentais (ONGs), esses grupos não atrelados
formalmente aos Estados, são um conjunto complexo de atores sociais diversos, que
aspiram a autogovemar-se com base em regras de funcionamento próprias. Podem
desempenhar sua ação tanto no nível local quanto nos níveis nacional e internacional.
Estão articuladas, geralmente, através de redes que reivindicam temas diferentes (questão
ambiental, étnica, religiosa, de gênero, de direitos humanos, de desenvolvimento etc.),
visando politiz.ar âmbitos nem sempre politizados. Muitas vezes essas redes têm uma
capacidade de mo biliz.ação que utilizam como elemento de pressão perante os responsáveis
das decisões, governos e/ou empresas; mas elas contribuem especialmente para criar
consciência sobre os problemas levantados. Quanto ao :financiamento das ONGs, existem
fontes muito variadas que vão de recursos monetários estatais a sistemas de doações
privadas. A dificuldade para caracterizar seu desempenho provém da heterogeneidade de
orientações políticas, organizativas, financeiras e temáticas que apresenta o vasto universo
dessas organizações.
Em algumas ONGs grandes dos países centrais existe uma tendência a afastar-se do
trabalho em redes, recorrendo-se cada vez mais às formas tradicionais de cooperação e
desenvolvendo-se uma organização vertical a partir de um centro no nível internacional,
sem importar o grau de autonomia das seções nacionais (Wahl, 1997). Por outro lado
criam-se fortes hierarquias dentro das redes de ONGs, sendo finalmente as ONGs do
Norte, através da alocação dos recursos financeiros, as que definem os temas e a agenda de
trabalho e as que determinam as estratégias (Serbin, 1997).
Para pensar a complexa divisão do trabalho na regulação, talvez seja útil refletir
sobre os movimentos acontecidos em Seattle, EUA, em dezembro de 1999, a propósito da
Terceira Conferência Ministerial da OMC. Nesse espaço de negociação - além dos salões
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de reunião, dos corredores e vestíbulos do centro de conferências - confluíram diferentes
atores: os delegados dos governos nacionais, os representantes da OMC, os lobbistas das
empresas multinacionais, os observadores das ONGs. Por diferentes motivos6, os 134
representantes governamentais

não

conseguiram chegar a um acordo e a Conferência foi

suspensa. Interessa destacar, todavia, o movimento de protesto convocado por deunas de
ONGs. As ruidosas manifestações de rua em Seattle, que reuniram mais de 50 mil pessoas,
foram apenas a parte mais visível desse movimento, que durante o transcurso daquele ano
foi-se organizando a partir de uma série de atividades, dentre as quais sobressaíram as
listas de difusão que circulavam via Internet. Um importante resultado desse trabalho foi a
realiz.ação de um documento com assinaturas de cerca de 1500 associações, de 89 países,
reclamando a moratória das negociações comerciais e uma avaliação completa do
funcionamento da OMC, com plena participação cidadã.
Após Seattle houve diversas outras ocasiões nas quais as ONGs se manifestaram
em conjunto e publicamente contra a globalização. Londres, Davos, Washington, Gênova,
Bolonha, Praga, Buenos Aires, São Paulo, entre outras cidades, albergaram protestos
contra o FMI, o Banco Mundial, a OCDE, a ALCA Por sua vez, o Fórum Social Mundial,
realiz.ado em Porto Alegre em janeiro de 2001, revelou uma convergência de
preocupações, apesar da variedade e amplitude das reivindicações existentes.
A ação das ONGs mostra como essas entidades conseguem operar nos interstícios
entre os Estados e as organizações governamentais, que atuam como regimes de regulação
internacional. Embora com menos poder, as ONGs também aparecem como agentes
reguladores, com seus próprios códigos e normas. Se a diferença entre a regulação pelo
mercado e a regulação do próprio mercado passa necessariamente por lógicas e atores não
econômicos (Levy, 1994), resta investigar, para o caso das ONGs, em que medida elas
estão interessadas, mais que em intervir no jogo, em modificar-lhe as regras.
De todo modo, a complexidade e a multiplicidade de níveis e tipos de
governabilidade não significam que o papel dos Estados não seja ainda crucial e necessário
na regulação econômica e política do sistema internacional. Continua aberta, então, a
questão de saber a direção ou o rumo que se dará a essa possível nova governabilidade.
6

Susan George assinala os seguintes motivos: a intransigência de Washington nos assuntos
agrícolas; a pretensão européia de acrescentar à pauta um grande número de novos temas
(investimentos, políticas de concorrência, meio ambiente, mercados públicos etc.); a revolta dos
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No final do século XX, o mapa político mundial, expressão geográfica do sistema
interestatal, continua subdividido em territórios nacionais. Esse mapa, apesar de todas as
tensões que sofrem os territórios dos Estados, ainda está vigente. Assim,"[...) a cessão de
soberania não é algo naturai inelutável, automático, mas depende da forma como cada país
decide fazer sua inserção no mundo da chamada globalização" (Santos, 2000, p. 78).
Il.5.

O comércio exterior: velhos e novos usos

O território está permanentemente sendo redinamizado por novos usos e, também,
pela transformação dos velhos. O comércio transfronteiras, certamente um uso muito
antigo, tem influído decisivamente na configuração dos territórios nacionais. O mercado
coloca-se assim como um elemento central desse processo.
A oposição protecionismo/livre-cambismo instalou-se, com diferentes matizes e
intensidades, nos diferentes períodos históricos e ainda continua vigente (embora assuma
outras facetas)7• É um debate e uma ação que tem como ponto de partida a formação
socioespacial e supõe, portanto, a existência de um determinado modelo de país, de nação,
de Estado.
O comércio exterior aparece como um dos elementos desse modelo, ligado
diretamente às instâncias do processo produtivo (produção propriamente dita, distribuição,
troca e consumo) e ligado, também, ao quadro político da formação socioespacial.
Aparece, em certa forma, como um dos caminhos para se desvendar a regulação do
território, tanto econômica quanto política, tanto estatal quanto privada.
O fator político associado ao comércio exterior é fácil de observar no caso colonial,
onde a unidade de comando, sediada em cada metrópole, era uti1izada para impor normas
comerciais rígidas às colônias. No período histórico atual, as propostas de ''regionalização
do comércio" como a União Européia, o Nafta, o Mercosui etc. aparecem como iniciativas

representantes dos países do Sul, indignados por serem mantidos à margem das negociações; e o
movimento de protesto (Le Monde Diplomatique, edição brasileira, nº zero, dezembro de 1999).
7
Desde pelo menos o século XVI, quando a expansão internacional começa a se desenvolver
principalmente através do comércio, existe, na história do pensamento econômico, uma
controvérsia entre os que defendem o princípio liberal do livre comércio e os que argumentam em
favor da adoção de medidas protecionistas. Uma análise atualizada desse debate pode ser
encontrada no artigo de Sérgio Buarque de Hollanda Filho (1998).
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de caráter exclusivamente econômico. Cabe, entretanto, refletir novamente em tomo a
essas experiências.
Como já foi dito, os blocos reg1ona1s são propostas políticas de origem
intergovernamental que procuram a ampliação dos mercados nacionais. Trata-se de
processos de caráter político-econômico com bases territoriais definidas a partir de
diversas escalas: nacional, supranacional e continental. Território, mercado e Estado
tornam-se assim conceitos-chave para o entendimento desses processos em andamento.
Os territórios dos Estados, quando se agrupam para formar mercados comuns,
uniões alfandegárias ou áreas de livre comércio, convergem graças a uma vontade política
mas, também, a partir de uma contigüidade geográfica que permite agir em conjunto.
Parte-se, assim, de um espaço da contigüidade que assegura a uma dada área,
independentemente de sua escala, uma certa comunidade de preocupações, ainda que os
interesses dos atores nela envolvidos sejam diferentes. Configura-se um espaço onde as
relações de cooperação e conflito se tornam mais complexas, já que a política se
territorializ.a além das fronteiras nacionais. Cabe insistir na importância da contigüidade,
da continuidade e da proximidade geográfica dos territórios nacionais na decisão de
agrupar-se. A vizinhança aparece como uma das condições para a constituição política de
um bloco econômico, independentemente do grau de aprofundamento que atinja o processo
de integração.
Nesse agrupamento, a presença do Estado é central devido ao exercício do "olhar
para fora", que significa o estabelecimento de relações com o sistema interestatal do qual
cada Estado nacional forma parte. Essa capacidade de delinear sua política externa decorre
do reconhecimento e da prática da soberania que cada Estado detém. A decisão de
participar em um agrupamento de países à procura de um mercado ampliado é, por sua vez,
uma afirmação dessa individualidade que caracteriz.a cada Estado soberano.
O governo nacional, como seu principal agente, promove as iniciativas de
integração econômica como parte de sua gestão das relações com o exterior. Essa
capacidade continua existindo mesmo quando, na conjuntura atual, a questão da perda de
soberania está ligada à forma como as empresas transnacionais, que agem livremente nos
mercados globais, atropelam projetos e decisões formulados no âmbito dos Estados ou das
regiões em processo de integração.
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Quando se fala de mercado, não se fala de algo natural ou espontâneo; pelo
contrário, trata-se de um mercado como entidade historicamente constituída. Os mercados,
assim como os territórios e os Estados, são produzidos socialmente. A história do 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 seu 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.
Os blocos regionais de comércio surgem, então, da aproximação desses três
elementos: território, mercado e Estado. A compreensão da dinâmica do comércio exterior
a partir do território pode ser uma forma de se aproximar da dinâmica atual da divisão
internacional e regional do trabalho e de entender, portanto, a tendência à "transformação
dos territóri(?s nacionais em espaços nacionais da economia internacional" assinalada por
Milton Santos.

CAPÍTULO III
Escolhendo as variáveis:
a produção de uma hierarquia territorial

"[. ..] o ten-itório se apresenta como uma arena de
movimentos cada vez mais numerosos, fundados sobre
uma lei do valor que tanto deve ao caráter da produção
presente em cada lugar como às possibilidades e
realidades da circulação" (Santos, 2000, p. 99).
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111.1. A circulação: uma volta aos clássicos
"O vocabulário das línguas modernas está cheio de palavras de
origem árabe que o comércio oriental introduziu e que lembram a
sua variedade e a sua intensidade. Basta citar, unicamente em
português, expressões como: divã, aduana, badana, bazar,
alcachofra, espinafre, estragão, laranja, alcova, arsenal, dique,
carcás, gabela, alcatrão, jan-a, armazém, quintal, arrecife,
almíscar, xarope, tafetá, tara, tarifa, e muitas outras derivadas do
árabe, através do italiano" (Pirenne, 1933, p. 150).
Queremos salientar a importância da circulação nesse longo processo histórico. A
maioria dos geógrafos clássicos dedicou parte importante de seus escritos a estudar o papel
dos caminhos, estradas de ferro, vias marítimas, meios de transporte. Vidal de La Biache
(1921), que observava o mundo na virada do século XIX, caracterizava os sistemas de
comunicações formando uma rede "que podemos qualificar de mundial" e como resultado
total de combinações múhiplas, realiz.adas, em meios diferentes, pela ferrovia, pela
navegação marítima ou interior. "Longe de estarem realmente em concorrência, as vias
marítimas e continentais dão, no cortjunto, um concurso que decuplica o poder dos efeitos
que exercem na vida econômica. Em conseqüência desta penetração íntima dos países,
deste contato universal a que bem pouco ainda escapa, há em toda parte uma carga a
transportar, transações a efetuar, necessidades a satisfazer. E é assim que um fermento
novo se introduz e atua em todas as regiões do globo" (p. 346).
Esse contato entre os países, esse fermento novo que estava mudando a geografia
mundial era possível graças à circulação. Mas Vidal de La Biache (1921, p. 348) não a
desvinculava da produção: "Indubitavelmente, a riqueza só pode desenvolver-se em terra, e
porque há Babilônias e Egitos é que existem as Fenícias; mas é o mar que traz os metais da
Hespéria e das Cassitérides até estas longínquas sociedades orientais".
Os produtos do solo ou da indústria, mas também as idéias e as palavras - como
nos lembra Pirenne -, faziam parte de um movimento antigo. Conforme avança a expansão
do capital e o progresso técnico, os fluxos se multiplicam e diversificam. Esse fenômeno é
abordado por Camille Vallaux (1914, p. 267) quando ele afirma que a circulação não se

51

restringe apenas aos produtos, ela é "ainda interespiritual, e a troca de pensamentos não é
menos importante que a de produtos; porque a troca de pensamentos tolera sempre as
pressões ou tentativas de pressões de uma ou de várias vontades sobre outras vontades que
as primeiras tentam ora guiar, ora contrariar, ora estimular, ora afogar; é por essa
circulação interespiritual que geralmente se traslada a energia ativa das diferentes formas
sociais e, em particular, dos Estados".
Exatamente esse viés de observação de Vallaux (1914) leva o autor a insistir no
caráter político da circulação. Por um lado, pensamentos, idéias, ordens circulam pelos
meios de comunicação - como a telegrafia -, ultrapassando os objetivos estritamente
econômicos. Por outro, a participação do Estado é central na construção daquela infra
estrutura necessária para permitir o escoamento dos produtos. Caminhos, estradas de ferro,
canais, rios dragados são entendidos como linhas de poder estratégico que produzem o
território dos Estados. Vias artificiais e vias mistas que "não precedem a formação dos
Estados complexos: a seguem; não se pode conceber sua existência, se as potências do
Estado não intervêm, ora na sua origem para determinar seu traçado e sua construção, ora
depois, para garantir sua manutenção e sua segurança, já nos dois casos" (p. 287).
Jean Gottman (1952) é muito enfático quando afirma que a circulação deve ser
considerada tanto do ponto de vista econômico quanto político. É impossível, para ele,
dissociar esses dois fatores. "Quando se domina um mercado, é dificil desinteressar-se da
polícia das estradas que para ele convergem. Quando se controlam certas estradas, não se
pode deixar de exercer influência nos lugares que essas estradas ligam. Assim o político e
o econômico se entrelaçam nas engrenagens da circulação. Um Estado que sabe manter
uma rede de relações largamente abertas de diferentes lados, delas retirando os
rendimentos das peagens ou do intermediário, assegura para si os meios de acesso que
pode desejar a todas as fontes de abastecimento ou mercados de consumo que lhe poderiam
ser úteis" (p. 164).
Para esse autor, essa rede de relações que liga um país ou uma região a outras
partes do mundo surge graças ao movimento de homens, produtos, técnicas, capitais,
idéias, armas, que se deslocam formando um todo infinitamente fluido, infinitamente
ramificado. Essas relações são constitutivas do território e determinam sua personalidade
política assim como sua posição geográfica. Daí a centralidade que Gottman atribui à
circulação enquanto fator de instabilidade na divisão política do mundo.
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ID.2. A especialização produtiva dos lugares

A circulação é uma das bases de diferenciação geográfica. Já Vallaux (1914, p.
311) advertia que, mesmo existindo a possibilidade de a circulação uniformizar o espaço
geográfico, seria dificil isso acontecer, já que "com a circulação não se anula a
diferenciação: unicamente se modifica, se estende, se suaviz.a. e se desenha num novo
plano".
Com a difusão dos transportes e das comunicações, e conforme avança a expansão
capitalista, criam-se as condições para que os lugares se especializem, sem a necessidade
de produzir tudo para sua reprodução. Assim, ao passo que a economia local deixa de ser
preponderantemente autárquica, estabelece-se uma crescente divisão territorial do trabalho.
Esse processo - progressivo e acelerado com a incorporação de novas técnicas - ocasiona
uma intensificação dos intercâmbios, que se dá em espaços cada vez mais amplos.
As diversas instâncias produtivas - a produção, a distribuição, a troca e o consumo
- tornam-se cada vez mais independentes das condições propriamente locais e cada vez
mais dependentes de um nexo que escapa à comunidade (Santos, 1985). Aumentam, desse
modo, as possibilidades de uma dissociação geográfica de atividades.
A especializ.a.ção produtiva dos lugares tem conseqüências em vários sentidos. Por
um lado, ela exige o desenvolvimento de outras atividades, além da produção stricto sensu.
Certos lugares, assim, conhecem uma maior divisão interna do trabalho. "A especialização
espacial impõe uma intensificação de atos de comércio - de um comércio feito a distância
- que se acompanha do reforço e da expansão do aparelho bancário, parabancário,
comercial e administrativo, assim como de meios de armazenamento e de transporte"
(Santos, 1979, p. 116). Isso repercute diretamente na organiz.ação das cidades, que acolhem
tais atividades para atender às necessidades de provisões intermediárias e de serviços de
toda ordem
Existem, paralelamente, lugares especializados que são um resultado direto da
circulação. É o caso dos ca"efours de Gottman (1952), como, por exemplo, portos ou
entrepostos comerciais. "A circulação permite pois organizar o espaço que se diferencia, e
é no curso desse processo que o espaço se diferencia. Os mecanismos desse processo se
desmontam facilmente, seguindo-as as grandes vias da circulação e detendo-se nos pontos
onde essas vias se cruzam (p. 215) [...] apesar da aparente estabilidade dos cruzamentos,
a
1
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circulação não pára de modificar a organiz.ação e portanto as possibilidades de
diferenciação do espaço" (p. 218).
Por outro lado, a especialização produtiva - juntamente com a maior circulação acarreta a desvalori7.ação de certas áreas em favor das que acolhem o desenvolvimento de
novas atividades ou a moderniz.ação de outras já instaladas. Esse processo não é linear:
"como a produção se mundializa, as possibilidades de cada lugar se afirmam e se
diferenciam em nível mundial" (Santos, 1988, p. 28). À medida que o movimento se
estende, a diferenciação aumenta, gerando novas valori7.ações e desvalorizações.
O caráter unitário desse movimento e as múltiplas relações e articulações entre
lugares que ele origina são uma questão que está presente na formulação teórica de vários
geógrafos. Maria Adélia de Souza (1993), ao estudar ,a urbanização brasileira, propõe o
conceito de"conexão geográfica" com o objetivo de propor uma compreensão da geografia
face às transformações e dinâmica da projeção espacial da divisão social e internacional do
trabalho."Tais conexões geográficas realizam a universalização (totalidade) em tempos e
espaços diferenciados do território (singularidade e simultaneidade). Fala-se em conexões,
pois as relações que se estabelecem entre urbanizações e sistemas produtivos se conectam
em espaços geográficos, os mais distintos e variados, na escala do planeta" (p. 124).
Roberto Lobato Corrêa (1997) desenvolve o tema das "interações espaciais" no
capitalismo e propõe uma discussão sobre diferentes padrões espaciais dessas interações.
"As interações espaciais, contextualizadas e tornadas inteligíveis na sociedade capitalista a
partir do desenvendamento da dimensão espacial do ciclo de reprodução do capital,
apresentam padrões distintos no espaço e no tempo" (p. 295). Este autor, ao mesmo tempo,
aborda o estudo das redes geográficas"que, em última análise, são as formas com que as
interações espaciais se verificam".
Por último, a especialização geográfica da produção influencia a política externa do
Estado. Para Gottman (1973), a diferenciação das regiões no interior de um território - isto
é, a repartição da população e dos recursos - explica o comércio exterior de um país e afeta
diretamente suas relações internacionais. Isso pode ser mais facilmente percebido no caso
dos países monoprodutores ou especializados em poucos produtos, inclusive em pequenos
países, nos quais a diferenciação regional pode ser reduzida. Ao citar o caso de
Luxemburgo, Gottmann (1952, p. 203) comenta que"[...] o conjunto do território é uma
marca, portanto os interesses gerais são um pouco os mesmos na política exterior, e a
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principal indústria, a siderurgia, ultrapassa tão de longe em importância todas as demais
que a política exterior será influenciada sobretudo por considerações relativas aos
interesses dessa indústria".
Sabemos porém que quanto mais especializado produtivamente estiver um lugar,
urna região ou país, mais vulnerável ele pode tornar-se no quadro das relações
internacionais. Isso acontece, sobretudo, quando se trata de bens pouco diferenciados, com
baixo valor agregado, tipicamente o caso das matérias-primas.
ill.3. Junto à diferenciação, uma hierarquia
A importância do intercâmbio é central porque "sem a circulação de bens não há
circulação do excedente" (Santos 1979, p. 116). E, como "o excedente é acima de tudo um
fluxo" (p. 127), as condições de circulação são tão importantes quanto as condições de
produção. Daí as pressões das empresas para a existência e a eficácia de uma rede de
transportes e comunicações quando decidem estabelecer-se num lugar. As vias rápidas lhes
garantem uma circulação rápida, isto é, urna transformação rápida do produto em consumo,
em mercadoria, em capital realizado.
"O uso seletivo do espaço se daria sobretudo através desse processo, uma vez que,
nas condições atuais de circulação rápida do capitai isto é, pela necessidade de rápida
transformação do produto em mercadoria ou capital-dinheiro, isto é, nas condições atuais
de reprodução, a capacidade maior ou menor de fazer circular rapidamente o produto é
condição, para cada firma, de sua capacidade maior ou menor de realização, o� em outras
'palavras, do seu poder de mercado, o que também quer dizer poder político" (Santos, 1985,
p. 62).
Esse poder de cada firma, econômico ao mesmo tempo que político, depende
basicamente do excedente que possa reter. E isso, no ger� se translada para a área de
atuação dessa firma, que atinge todas as instâncias produtivas. Nem todas as frações do
território coincidem com essas áreas de atuação das firmas mais poderosas. Nem todas as
frações do território são selecionadas para sua utilização. "As possibilidades de retenção de
urna parte do excedente e de sua redistribuição parecem ser maiores em certos pontos do
espaço do que em outros" (Santos, 1979, p. 123).
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De maneira geral, esses pontos no espaço são aqueles, mais complexos, que
apresentam maior divisão social e técnica do trabalho. Esta, movida pela produção, atribui,
a cada movimento - que implica circulação -, um novo conteúdo e um novo valor a esses
pontos. Quanto maior a complexidade dos lugares, mais o excedente se reproduz
localmente. A capacidade de sua reutilização é seletiva, dado que depende do poder das
empresas ali localizadas. São elas que têm maior capacidade para decidir o destino dos
investimentos.
Essa circulação diferenciada do excedente cria uma hierarquia entre lugares. Como
as formas de utilização do excedente são decididas ora pelas empresas, ora pelo Estado
(que muitas vezes representa aquelas, e não a sociedade como um todo), essa hierarquia
está em permanente mudança, em função das estratégias definidas por esses agentes, ao
passo que a procura de lugares mais rentáveis por parte das empresas será uma constante.
ID.4. A produtividade espacial

No sistema capitalista o excedente toma a forma de lucro. E as possibilidades de
lucro - de realizar a mais-valia - são diferentes em função do uso do território que as
empresas possam efetuar. ''Na produção de bens materiais ou imateriais, segundo as
condições dadas de tecnologia, capital e tempo, o território tem de ser adequado ao uso
procurado e a produtividade do processo produtivo depende, em grande parte, dessa
adequação" (Santos, 1985, p. 61). Essa adequação não é espontânea nem automática.
Depende, cada vez menos, das vantagens de ordem natural que as frações do território
oferecem. São as vantagens construídas as que, crescentemente, facilitam a obtenção do
lucro.
Como as frações do território não são igualmente capazes de rentabiliz.ar uma
produção, existem diferentes graus de produtividade espacial (Santos, 1996, p. 197): "Os
lugares se distinguiriam pela diferente capacidade de oferecer rentabilidade aos
investimentos. Essa rentabilidade é maior ou menor, em virtude das condições locais de
ordem técnica (equipamentos, infra-estrutura, acessibilidade) e organizacional (leis locais,
impostos, relações trabalhistas, tradição laboral)".
Tratar-se-ia de uma combinação de caráter geográfico da qual nos fala Cholley
(1964)? Sim, mas seria uma combinação específica, particular, referida a um determinado
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produto ou atividade produtiva. Um conjunto de elementos que se combinam de forma a
autorizar urna ação específica
A produtividade espacial revela a existência de uma hierarquia de lugares, que se
cria e recria em função de um movimento que é nacional e mundial. Haverá lugares que
ofereçam às empresas uma produtividade maior ou menor em função de suas virtualidades,
quer provenham de intervenções políticas ou técnicas. "É como se o chão, por meio das
técnicas e das decisões políticas que incorpora, constituísse um verdadeiro depósito de
fluxos de mais-valia, transferindo valor às firmas nele sediadas. A produtividade e a
competitividade deixam de ser definidas devido apenas à estrutura interna de cada
corporação e passam, também, a ser um atributo dos lugares. E cada lugar entra na
contabilidade das empresas com diferente valor" (Santos, 1999).
m.5. Da circulação à circularidade

As diferentes fases do processo de produção, ou instâncias produtivas, mostram a
divisibilidade espacial do processo. Cada fase desenvolve-se de forma desagregada no
espaço, embora não desarticulada A dissociação geográfica da produção e do consumo, a
especialização produtiva dos lugares, a divisão territorial do trabalho são noções que
expressam essa divisibilidade. Esta última porém não é absoluta, dado que as instâncias
produtivas estão articuladas através da circulação.
Milton Santos (1985, p. 61) se pergunta: "Como compreender o comportamento
desse espaço indivisível diante do processo de acumulação, isto é, em função do trabalho
comum das diversas instâncias da produção?". Para isso o autor propõe, como instrumento
analítico, trabalhar com os circuitos espaciais de produção8 •
Um circuito espacial envolve diversas empresas e ramos e, também, diversos níveis
(local, nacional, internacional). Há urna topologia da empresa, enquanto há uma topografia
do circuito - e dos círculos de cooperação. Isso significa que o circuito permite agregar a
8

Esse instrumento analítico foi tema de um debate sobre a questão regional no final da década de
1970. Um trabalho inicial proposto por Alejandro Roffman e Sonia Barrios foi submetido à
discussão com a participação de Milton Santos. Um registro desse debate é oferecido por Moraes
(1989). Em diferentes perspectivas, Milton Santos e Alejandro Roffman retomam a proposta dos
circuitos no final dos anos 90. Milton Santos e Maria Laura Silveira (2001) utilizam essa
ferramenta para estudar o território brasileiro, e Roffman (2000) para analisar as economias
regionais da Argentina.
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topologia de várias empresas em um mesmo movimento; mas, ao mesmo tempo, permite
captar uma rede de relações que se dão ao longo do processo produtivo, atingindo uma
topografia que abrange uma multiplicidade de lugares e de atores. Ou seja, circuito
espacial e topologia de uma empresa poucas vezes se superpõem plenamente, poucas vezes
se confundem, a menos que se trate de uma única empresa comandando todas as
atividades.
Um circuito não está livre de conflitos. Ao mesmo tempo que surge uma
cooperação necessária entre atividades - em círculos que se agregam aos circuitos
espaciais de produção -, produz-se uma concorrência entre empresas pelas diferentes
possibilidades de uso do território. Os diferentes fixos que servem ao circuito, isto é, a base
material que garante a fluidez, não são aproveitados da mesma forma pelas firmas. Haverá
sempre um grupo de empresas que detém o comando do circuito. Há, inclusive, uma fase
ou momento do processo produtivo que é dominante e imprime sua própria dinâmica ao
conjunto.
"O mundo encontra-se organizado em subespaços articulados dentro de uma lógica
global" (Santos, 1988, p. 49). Essa articulação se expressa através do movimento de
inúmeros fluxos de produtos, idéias, ordens, informação, dinheiro, excedente, enfim,
através da circulação. Cada subespaço pode ser alcançado por uma ou várias fases de um
ou vários circuitos. de produção, o que permite explicar sua inserção na divisão interna e
internacional do trabalho. Essa análise nos dá a "organização local e sua posição na
hierarquia do poder mundial" (Santos, 1988, p. 50).
A intemacionaliz.ação dos circuitos é uma expressão da mundialização do espaço
geográfico através do processo de produção. "Existem articulações entre produção local e
consumo mundial, entre produção e consumo local financiados por investimentos externos,
entre produção e consumos mundiais etc. Existem circuitos extremadamente dispersos, e
outros altamente concentrados espacialmente" (Moraes, 1991, p. 172). Essa "malha dos
circuitos" está mudando permanentemente de forma, de extensão, de complexidade. As
fases ou momentos produtivos podem desenvolver-se em frações diferentes do território,
mas haverá sempre uma unidade do movimento.
É exatamente essa unidade que permite entender a indivisivilidade do espaço
geográfico. "O espaço, como realidade, é uno e total. É por isso que a sociedade como um
todo atribui, a cada um dos seus movimentos, um valor diferente a cada fração do
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território, e que cada ponto do espaço é solidário dos demais, em todos os momentos"
(Santos, 1985, p. 64). Os circuitos espaciais de produção são, então, úteis para revelar o
quanto o trabalho é comum, solidário, circular.
ill.6. Os circuitos e o território

Armando Corrêa da Silva (2000, p. 147) nos lembra que "o capital não possuí
território. Mas, o valor (a riqueza e a mercadoria), criados pelo trabalho e pelo
investimento, não se reaUz.am independentemente do espaço, quer como capital variável ou
capital constante". E acrescenta: "A forma atual de existência do valor, por sua própria
técnica, é relacionada. Isto é, a esfera da circulação (os círculos) determina, mas sem rumo,
vale dizer, de modo indeterminado, e repercute sobre a produção, obrigando-a a
modernizar-se, isto é, adotar modalidades sistêmicas".
A circulação repercute sobre a produção, obrigando-a a modernizar-se. Os fluxos
multiplicam-se, diversificam-se, tomam-se ainda mais importantes para a realização da
produção. Esse processo, por sua vez, impõe a procura de maior fluidez e porosidade dos
territórios.
Os circuitos espaciais de produção - definidos pelos fluxos de matéria - e os
círculos de cooperação no espaço - definidos pelos fluxos não-materiais, como capital e
informação - estendem-se, alargam a dimensão dos contextos, organizam uma trama de
relações além das fronteiras nacionais. Regulam o processo produtivo e asseguram a
realização do capital. Redefinem, em grande parte, o uso do território.
As frações do território vinculadas ao mercado externo estão em permanente
transformação por via da ação de empresas e instituições que operam, ou se projetam, na
escala mundial. Pretendem, assim, suprimir todo obstáculo à livre circulação das
mercadorias, das informações e do dinheiro a partir de uma base material (de ordem
técnica: portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, armazenagens etc.) que sirva
para viabilizar e acelerar os fluxos e de uma base normativa (de ordem política: impostos,
medidas, regulamentos, protocolos, acordos, leis etc.) que sirva para regular as novas
condições.
A partir da construção de certas formas - aquelas encarregadas de garantir a fluidez
- e a partir do desenho de certas normas - aquelas que regulam a porosidade -, essas
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empresas e instituições têm uma participação importante nos processos de competição,
cooperação e controle do território, isto é, são decisivas no seu uso.
Defini.mos, então, a "fluidez territorial" como a qualidade que têm os territórios
nacionais de permitir uma aceleração cada vez maior dos fluxos que os estruturam, a partir
da existência de uma base material formada por um conjunto de objetos concebidos,
construídos e/ou acondicionados para garantir a realização dos fluxos. E definimos a
"porosidade territorial" como a qualidade que têm os territórios nacionais de ampliar ou
aprofundar sua vinculação com o exterior, a partir do desenho de uma base normativa,
formada por um conjunto de ações cuja intencionalidade é a inserção externa dos
territórios.
Podemos agora, talvez, enfrentar a tarefa de estudar o território e o mercado como
"aqueles conjuntos sistêmicos de pontos que constituem um campo de , forças
interdependentes". Campo de forças que implica a existência de uma relação não apenas
econômica mas também política. A análise dos circuitos, da fluidez e da porosidade
territorial pode ajudar-nos a percorrer esse caminho.

SEGUNDA PARTE

Uma tentativa de análise:
da economia internacional ao território brasileiro

CAPÍTULO

IV

Espaços nacionais da economia internacional

"No te"itório, a finança global instala-se como a
regra das regras, um conjunto de normas que esco"e,
imperioso, sobre a totalidade do edifício social,
ignorando as estruturas vigentes, para melhor poder
contrariá-las, impondo outras estruturas" (Santos,
2000, p. 102)
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IV.l. Um poder mundial geograficamente concentrado
A divisão internacional do trabalho tem gerado historicamente urna organização
hierárquica dos territórios dos Estados, a partir de uma intensidade e distribuição
diferenciada dos fluxos de capital. As três dimensões clássicas de internacionalização do
capital- o comércio exterior (fluxos de mercadorias), o investimento externo direto (fluxos
de dinheiro para o investimento produtivo) e as aplicações financeiras (fluxos de capital
que mantêm a forma monetária) - têm mostrado uma expansão dinâmica, com uma
tendência à incorporação de alguns países e, ao mesmo tempo, à marginalização de muitos
outros. Além desses fatores que incidem na divisão do trabalho, podem ser incluídos,
também, as transferências de tecnologia e, cada vez mais, os fluxos de informação.
Desse processo decorre a consolidação de um poder mundial geograficamente
concentrado. Os crescentes fluxos de comércio, de investimento e de informação,
juntamente com a extensão do meio técnico-científico-informacional, estão concentrados
na chamada "Tríade", o megaespaço formado por Estados Unidos, União Européia e
Japão. A expansão transnacional do capital continua privilegiando esses centros,
articulando uma economia multipolar e somando ao domínio norte-americano os outros
dois centros do poder econômico e financeiro. A bipolarização do poder mundial é assim
substituída por uma tripolarização (ou ''triadização"), mostrando, mais uma vez, o caráter
seletivo da história geográfica do capital.
Essa triadização seria uma outra forma de denominar a existência do "imperialismo
informal", considerada por Taylor (1994) para explicar a organização espacial que tem
predominado no século XX. Segundo esse autor, o imperialismo, após a descolonização
que precedeu à Segunda Guerra Mundial, é primordialmente um imperialismo informal,
enquanto relação de domínio econômico entre o centro e a periferia, sem a necessidade de
exercer diretamente o controle político do território da periferia; seria um processo inerente
às estruturas econômicas da economia-mundo.
Nesse contexto de concentração geográfica do poder mundial, os Estados Unidos
desenvolvem uma política deliberada de retomada de sua hegemonia mundial, sobretudo a
partir dos anos 80 (Tavares, 1997). Após as crises que instabilizaram a economia mundial
na década de 1970, houve uma notável reafirmação da posição central dos Estados Unidos
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no momento em que se produz a transformação da esfera financeira na principal alavanca
das atividades econômicas internacionais.
Segundo Chesnais (1996, p. 41), ''há dez anos, o que mais chamava a 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 possibilidades de colocação ou das facilidades de transação
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"9•
A transformação do dólar no denominador comum da financeirização crescente, em
particular dos mercados globalizados, é, conforme Tavares e Melin (1997), o aspecto
central na nova face da hegemonia americana. Esses autores explicam que "as transações
comerciais das grandes empresas transnacionais e os preços praticados mundialmente estão
denominados em dólar, qualquer que seja a paridade cambial vigente nos mercados
nacionais. Isto significa que o dólar não é mais um padrão de valor no sentido tradicional
dos regimes monetários internacionais anteriores (padrão ouro-libra e padrão ouro-dólar),
mas cumpre, sobretudo, o papel mais importante de moeda financeira em um sistema
desregulado onde não existem paridades cambiais fixas, vale dizer, onde não há padrão
monetário rígido. Como é óbvio neste sistema monetário ':financeirizado', as funções
centrais do dólar são a função de segurança e a de arbitragem" (p. 64) 1°.
À posição dominante da moeda americana no sistema financeiro mundial e à
dimensão e diversidade dos seus mercados :financeiros soma-se a adoção de um conjunto
de políticas de corte ultraliberal (liberalização, desregulamentação e privatização) por parte
do governo Reagan, nos meados dos anos 80, que promovem o apoio e a pressão da
9

Para Chesnais (1996), a hegemonia americana está baseada numa série de fatores que continuam a
compensar o enfraquecimento e a perda de sua competitividade industria� bem como os efeitos,
inclusive econômicos, do rebaixamento social em curso, com as profundas lacerações que o
acompanham. Além dos fatores financeiros, esse autor enumera fatores militares, diplomáticos e
culturais.
10
Para Tavares e Melin (1997), os dois pilares de retomada e reafirmação da hegemonia americana
se expressam através de dois movimentos simultâneos: no plano geoeconômico (com a diplomacia
do dólar) e no plano geopolítico (com a diplomacia das armas).
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potência hegemônica em prol da crescente liberalização dos movimentos de capital.
Sucessivamente, os governos dos demais países industrializados começam a aplicar as
mesmas políticas, ampliando assim o fortalecimento de capital financeiro11 •
Os Estados Unidos são o país de origem dos maiores fundos de pensão privados do
mundo. Cabe lembrar que os administradores de fundos são os atores principais no
processo de centraliz.ação de gigantescos capitais financeiros que, ao concentrarem ativos
de várias dezenas de bilhões de dólares, determinam o resultado dos movimentos do
mercado financeiro.
É importante advertir, todavia, que a forte recuperação econômica pela qual passou
a economia norte-americana na década de 1980 decorre da aplicação de uma política
econômica que internamente combina medidas keynesianas e neoliberais em doses
planejadas pelo Estado, incluindo uma abertura comercial controlada (estabelecimento de
cotas a certas importações), estímulo às indústrias de alta tecnologia, criação de empregos,
entre outras (Mamigonian, 2000).
Vai-se reconfigurando, desse modo, um espaço mundial hierarquizado a partir da
lógica do sistema financeiro norte-americano. Fica assim evidente o papel central dos
Estados Unidos na tendência crescente à concentração do poder mundial. Corno afirma
Chesnais (1996, p. 19), "[...] são eles, então, que ditam as regras do comércio e das
finanças internacionais, através de seus posicionamentos no FMI e no GATT (agora
Organização Mundial do Comércio, com maiores poderes de intervenção para impor aos
países mais fracos as políticas de libelariz.ação e desregulamentação) e também dos
posicionamentos menos formais que ordenam o relacionamento interno do oligopólio
mundial".
Deve salientar-se, outrossim, a presença ativa dos grupos predominantemente
industriais no seio do sistema financeiro. Serfati (1998) explica que a instituição dos
mercados de bônus e a desregulamentação lhes proporcionam acesso direto aos mercados
fmanceiros e a possibilidade de colocar seus títulos de curto e médio prazo sem passar
pelos bancos. A experiência e a liquidez de que dispõem lhes permitem tornar-se
aplicadores financeiros de pleno direito, aproveitando as oportunidades para obterem
11 "Os Estados Unidos e a Inglaterra lideraram a liberação do movimento internacional dos capitais
e a desregulação das taxas de juros, sendo seguidos por quase todos os países industrializados,
inaugurando a 'etapa superior' da globalização financeira que explodirá a partir de 1985 empurrada
pelas flutuações cambiais e pelas operações de securitização dos seus riscos" (Fiori, 1997, p. 117).
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lucros puramente financeiros nos mercados de câmbio ou de derivativos. Daí decorrem
várias conseqüências na organiz.ação interna e na gestão dos grandes grupos (crescimento
de seus serviços e de seus departamentos :financeiros, aumento da influência dos diretores
financeiros), bem como nas suas opções de investimentos.
Essa preponderância das finanças nas corporações industriais constitui-se, segundo
Braga (1997), em um elemento determinante do rentismo institucional-corporativo
contemporâneo. "A atividade rentista incorpora-se, nestas grandes empresas, através das
aplicações :financeiras de lucros retidos ou de caixa, e de utilização do crédito lato sensu
como instrumento de alavancagem para ganhos de todo tipo. Portanto, o rentismo não é
mais 'especialidade' dos detentores de fortunas pessoais ou do capital bancário, ou das
empresas do sistema financeiro" (p. 220).
Esse comportamento explica por que os grupos econômicos, a exemplo das
instituições bancárias e financeiras (fundos de pensão, de investimento etc.) contribuíram
em grande medida para a :financeiriz.ação da economia internacional.
E esse dinheiro em estado puro, e ao qual todos os territórios nacionais são
chamados a se adaptar, produz o que Milton Santos (2000) chama de "violência do
dinheiro", característica estrutural da globalização, que pode conduzir à emergência de
novos totalitarismos - ou, no dizer de Maria Conceição Tavares, ao "fascismo dos
mercados".
IV.2. A posição subordinada da América Latina

Nesse quadro de um poder mundial geograficamente concentrado, com a notável
reafirmação da posição central dos Estados Unidos num capitalismo dominado pelas
finanças, os países da América Latina - como outras áreas periféricas - passam a ser
"mercados emergentes" 12, deixando, por assim disser, seu status de "países em
desenvolvimento". Aquela pretensão histórica de atingir uma autonomia econômica
nacional "desmancha-se no ar" a passos largos.

12

Esta forma de expressão que surge no mundo das finanças, no começo da década de 1990, é
atribuída às praças financeiras da periferia que ficam interligadas diretamente, em forma de rede,
aos mercados dos países do centro do sistema. Esses mercados podem ser realmente novos, como
alguns países da Ásia, ou ser praças preexistentes, como as latino-americanas, que se reincorporam
ao circuito a partir da securitiução da dívida (Chesnais, 1996).
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O processo de :financeirização, hierárquico e assimétrico, chega também à periferia.
Durante a década de 1980, impõe-se um ajustamento obrigatório das economias
endividadas a partir de um programa de políticas econômicas, apelidado em 1989 por um
economista americano, John Williamson, de o "Consenso de Washington". Esse conjunto
de políticas - desregulação dos mercados, liberalização :financeira, abertura comercial e
privatizações - foi a condição indispensável não somente para a renegociação da dívida
externa mas, sobretudo, para a reinserção dos territórios latino-americanas nos fluxos
internacionais de capital.
A década de 1990 caracteriza-se por um ingresso maciço de capitais na América
Latina (com diferentes ritmos e graus), revertendo sua posição marginal nos fluxos de
investimento externo, na qual esteve confinada ao longo dos anos 80 13 • O problema
principal dessa nova situação é que esse reingresso baseia-se especialmente na captação de
investimentos de portfólio 1 4, que são capitais financeiros voláteis, sem vínculos diretos
com a chamada economia real (atividades produtivas e comércio exterior). Trata-se
fundamentalmente de operações especulativas, que buscam lucros rápidos mediante o
aproveitamento das diferenças internacionais nas taxas de juros e das flutuações nos tipos
de câmbio.
A essa natureza fortemente volátil e especulativa dos fluxos :financeiros atuais
soma-se uma alta instabilidade, dada a integração existente entre os sistemas fmanceiros
nacionais, principalmente dos países centrais, e um número reduzido de "mercados
emergentes". Essa maior integração :financeira- acelerada pelas políticas de liberalização e
desregulamentação dos anos 80 e possibilitada pelo avanço das tecnologias de informação
- faz com que qualquer crise seja facilmente transmissível de um mercado a outro, além
das fronteiras nacionais.
Como explica Milton Santos (2000, p. 101), "a ação territorial do dinheiro global
em estado puro acaba por ser uma ação cega, gerando ingovemabilidades, em virtude dos
13 No período 1970-1989, a participação da América Latina nas correntes mundiais de
investimentos estrangeiros diretos caiu de 11% para 5%, após de ter atingido um nível máximo de
13% no período 1975-1979. Desse modo, durante a década de 1980, a América Latina foi uma das
regiões de maior e mais rápida marginaliz.ação no contexto dos países em desenvolvimento. O
continente asiático, ao contrário, aumentou sua participação de 5% para 11%, concentrando-se
principalmente nos países de recente industrializ.ação (Mortimore, 1993).
14
O ingresso de investimento de portfólio na América Latina salta da média anual de US$ 5,4
bilhões no período 1986-90 para US$ 67,9 bilhões em 1993. Os investidores norte-americanos -
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seus efeitos sobre a vida econômica, mas também sobre a vida administrativa". E, mais
adiante, acrescenta: "O dinheiro regulador e homogeneizador agrava heterogeneidades e
aprofunda dependências. É assim que ele contribui para quebrar a solidariedade nacional,
criando ou aumentando as fraturas sociais e territoriais e ameaçando a unidade nacional"
(p. 104).
Face à dominância da lógica do dinheiro global em estado puro, pode-se apontar
duas conseqüências dificeis para os países latino-americanos, que tendem a reforçar sua
posição subordinada na divisão internacional do trabalho. Uma é o aumento da
vulnerabilidade externa que enfrentam suas economias, dada a crescente dependência
financeira na qual elas estão envolvidas. O serviço da dívida externa e os planos de ajuste
estrutural impostos pelo FMI e pelo Banco Mundial resultaram em um conjunto de
medidas que impôs aos países devedores o pagamento dos juros da dívida e a reorientação
de sua política econômica
O ingresso de capitais externos, além de estar vinculado às aplicações financeiras,
se traduz em um crescimento dos investimentos externos diretos via, principalmente,
privatizações e operações de aquisição e fusão. Por estarem vinculados a ativos já
existentes, mais do que um investimento real, esses processos significam ora uma mudança
patrimonial, ora uma mudança do controle do capital. É bom lembrar que, embora o
endividamento externo seja um fenômeno recorrente na história latino-americana, em
outros períodos os fluxos internacionais de crédito e financiamento estiveram vinculados
ao processo de industrialização, tendo como resultado a constituição de novas capacidades
produtivas. E, como enfatiza Mamigonian (1999, p.140), a reserva de mercado para as
atividades internas também foi um elemento central que acompanhou tal processo.
Outra conseqüência é a paulatina perda de autonomia dos governos nacionais para
definir sua política econômica, cada vez mais subordinada às flutuações dos mercados
financeiros internacionais. As recomendações do Consenso de Washington não
significavam, apenas, a possibilidade de renegociar a dívida externa; também exigiam uma
redução do papel do setor público na economia nacional, isto é, uma redução da
capacidade de regulação econômica estatal.
Claro está que nenhuma dessas recomendações teria sido possíveis de adotar sem
uma decisão dos governos nacionais (dos diferentes países de América Latina), que foram
administradores de fundos - têm desempenhado um papel protagônico nesse ingresso (Gonçalves,
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aplicando, de forma mais ou menos ortodoxa, aquele programa. Assim, os governos latino
americanos abriram mão do controle das suas políticas internas, colocando seus objetivos
macroeconômicos acima de qualquer outro objetivo nacional.
IV.3. Os 0uxos internacionais de mercadorias, intensificados
As finanças, então, constituem uma das variáveis significativas do período histórico
atual. O volume e a variedade de instrumentos e das transações nos mercados financeiros
internacionais 15 e a financeirização acelerada dos circuitos econômicos e dos
comportamentos das companhias industriais vieram reforçar a autonomia relativa da
atividade financeira.
Após a liberalização e a desregulamentação dos anos 80, os fluxos financeiros
suplantam aos fluxos produtivos e mercantis como vetor principal no processo de
internacionalização. Ao longo daquela década, o volume das transações nos mercados de
câmbio dos países da OCDE muhiplicou-se por dez, enquanto os fluxos de investimento
direto triplicaram e os do intercâmbio comercial duplicaram. Em relação ao comércio
exterior, por exemplo, a função tradicional dos mercados de câmbio era, em gerai facilitar os
acertos do intercâmbio comercial. Essa divergência das taxas de crescimento pode explicar, então,
a autonomia relativa da esfera financeira.
Apesar dessa divergência nas taxas de crescimento, os fluxos de mercadorias vêm
se intensificando de forma contínua. Entre 1960 e 1990 o comércio internacional expandiu
num ritmo superior ao registrado pela produção mundial de bens e serviços 16•
Quando se examina a distribuição geográfica dos fluxos mercantis, observa-se uma
forte concentração nos países da Tríade. Assim, EUA, Canadá, Japão e Europa ocidental
respondem por 69,8% das exportações e 68,9% das importações mundiais de bens em
1996, p. 141).
15

O valor da massa de ativos financeiros transacionáveis nos mercados de capitais de todo o
mundo saltou de cerca de US$ 5 trilhões no início dos anos 80 para US$ 56 trilhões em 1999
(Gonçalves, 2000).
16 "As
exportações mundiais, que representavam 12% do PNB mundial em 1%5, atingiram cerca
de 15% do PNB em 1990. Confrontando-se a evolução das exportações mundiais com a do
produto, tem-se uma queda na taxa média de crescimento das exportações no período 1980-85 que
se deveu à crise do início da década de 80. Mas o crescimento das exportações no período 1985-90
é maior do que o do PNB" (Thorstensen, 1994, p. 17). Na década de 90, o comércio internacional
"vem crescendo a uma taxa média de 7% em valor, enquanto a taxa média de crescimento do
produto industrial para o mesmo período é de apenas 3%" (Thorstensen, 1998, p. 56).
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1995, em comparação com 61,1% das exportações e 67,1% das importações em 1980. No
que se refere ao comércio de serviços 17, a participação desses países é ainda maior: em
1995 eles respondem por 73,6% das exportações e 70,4% das importações (Batista Jr.,
1998).
Além do peso dos países desenvolvidos na geração dos fluxos, deve-se ressaltar a
parte resultante do comércio feito entre eles. Em 1990 esse grupo de países comerciava no
seu interior 1,922 trilhão de dólares (77% do montante total de seu comércio exterior),
enquanto o intercâmbio entre os países em desenvolvimento era de 256 bilhões de dólares
(32% de seu montante total) (Chesnais, 1996).
Essa situação revela, por um lado, a existência de zonas de comércio mais densas
em tomo dos países desenvolvidos e, por outro, a posição marginal dos países em
desenvolvimento nas correntes do comércio mundial 18• Revela também uma fraca
integração entre os países deste último grupo, já que a maior parte dos fluxos gerados por
eles se destinam aos países desenvolvidos.
A baixa participação dos países em desenvolvimento no comércio mundial agrava
se, inclusive, devido ao comportamento dos preços dos bens que eles exportam, em geral
matérias-primas ou bens manufaturados de baixo valor agregado, diante dos preços das
manufaturas e serviços ligados às novas tecnologias. Como se sabe, há uma tendência, ao
longo do tempo, de variação dos preços relativos em favor dos produtos com maior grau de
elaboração
Essas relações de assimetria na escala mundial ficam reforçadas com o
comportamento dos fluxos de investimento 19, de tecnologia e de informação20, que
mostram também uma alta concentração geográfica
17

No registro estatístico, esse item inclui transportes, viagens internacionais, seguros e outros
serviços comerciais.
18 H ,
á inclusive, uma marginalização absoluta de regiões inteiras do globo em relação ao sistema de
comércio internacional. É o caso de muitos países do continente africano (Agnew e Grant, 1997).
19
A disponibilidade mundial de investimento direto (IED) aumentou de 105,5 bilhões para 1.402,9
bilhões de dólares entre 1967 e 1989; a participação dos países em desenvolvimento nessa
disponibilidade mostra uma progressiva redução: de 30% a 19%. Embora na década de 1990 esses
percentuais tenham aumentado, eles apresentam um crescimento lento, além de ser pequeno o
número de países que receberam a maior parte desses investimentos (Gonçalves, 1996).
20 "[••• ]
Em 1990, os países do G-7 cobriam 90,5% da manufatura de alta tecnologia mundial e
tinham 80,4% do poder informático global. [...] enquanto que a média mundial de mão-de-obra
científica e técnica em 1985 era de 23.442 por milhão de população, a cifra real para os países em
desenvolvimento era de 8.263; para os países desenvolvidos, de 70.452; e para Estados Unidos, de
126.200, isto é, mais de quinze vezes a quantidade dos países em desenvolvimento. Com relação às
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O sistema mundial dos territórios dos Estados continua fortemente hierarquizado,
com um núcleo central cujo comando aumenta, frente a uma periferia que, embora
internamente diferenciada21 , continua com uma inserção externa fraca. A divisão
internacional do trabalho, conquanto apresente novidades, carrega as marcas da história,
em particular do modo como se constituiu o mercado mundial.
IV.4. A porosidade territorial, aprofundada pela ação do Estado

Como se explica o fortalecimento dos fluxos do comércio mundial no período do
pós-guerra? Como entender a tendência à concentração desses fluxos em tomo de poucos
países? Qual é o papel dos territórios nesse processo?
A configuração do meio técnico-científico-informacional proporciona condições
materiais eficientes e rápidas para o escoamento de produtos. A construção de sistemas de
engenharia cada vez mais sofisticados, a partir de investimentos principalmente
governamentais em transporte, energia e comunicação, tem garantido a esses movimentos
uma aha fluidez territorial.
Todavia o crescimento dos fluxos do comércio mundial no período do pós-guerra
deve-se, em grande parte, ao papel da porosidade dos territórios nacionais. Seu
aprofundamento é resultante da interação combinada dos Estados e das grandes empresas a
partir da criação de normas específicas em diferentes níveis geográficos (mundial, regional
- supranacional - e nacional).
A manifestação mais importante por parte dos Estados é o estabelecimento de
acordos gerais, regionais e bilaterais que criam as condições para que os fluxos de
comércio ultrapassem as fronteiras nacionais com facilidade cada vez maior. Destaca-se,
em primeiro lugar, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT: General Agreement
on Tariffs and Trade), criado em 1947, que promove como princípio básico a liberalização
do comércio, isto é, a redução de várias formas de barreiras à troca internacional de
despesas em pesquisa e desenvolvimento (P&D), os Estados Unidos cobriam 42,8% do total
mundial em 1990, enquanto América Latina e África juntas representavam menos de 1% do
mesmo total" (Castells, 1998, p. 136).
21 O
grupo dos países do Sudeste Asiático é o caso mais citado em relação ao processo de
diferenciação interna. Por exemplo, nos dados de comércio internacionai "entre 1966 e 1987, a
participação dos novos países industrializados nas exportações mundiais passou de 1,1% para
5,5%, enquanto todos os outros países do 'Sul' juntos (incluindo os países exportadores de
petróleo) viram sua participação diminuir de 22,9% para 15,4%" (Chesnais, 1996, p. 219).
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matérias-primas, produtos manufaturados e, agora, de serviços. O GATT :funciona, desde
seu início, como um fórum de negociações entre os países-membros22, com forte liderança
dos Estados Unidos.
Em 1995, cria-se a Organização Mundial do Comércio (OMC)23 , que engloba os
diversos acordos, artigos, códigos, cláusulas e tratados de todo o processo do GATI desde
1947. É uma instituição internacional que tem como objetivo a regulação do sistema
mundial de comércio. A porosidade dos territórios aparece, nesse nível, como resultado de
um processo de negociação coletiva, que exige aos Estados nacionais revisar
permanentemente sua política externa. O fato de estar oreaoizada a partir dos governos
nacionais 24 indica a existência de um jogo de poder interestatal. O sucesso que os países
consigam nesse processo depende, em grande parte, do lugar que ocupem na divisão
internacional do trabalho.
Os acordos regionais também colaboram na intensificação dos fluxos de comércio.
Na década de 1990, com a ampliação da União Européia, com a constituição do NAFTA e
do Mercosul e com o novo impulso recebido pelo Pacto Andino e pelo Mercado Comum
Centro-Americano (acordos preexistentes) se fortalece o vínculo entre territórios nacionais
contíguos, resuhando em um aumento dos intercâmbios intra-regionais. Esse processo
baseado em um movimento de tipo minilateral superpõe-se, com certas tensões, ao
multilateralismo apregoado pelo GATT/OMC, já que resulta em um fortalecimento da
chamada ''regionalização do comércio". A formação de blocos em tomo dos três pólos da
Tríade serve para reforçar a concentração geográfica do comércio apontada no item
anterior.
22 O GATT foi assinado por 23 países em 1947, chegando a reunir mais de 120 em 1994. Nesse
período, organizou oito rodadas de negociações: as seis primeiras visavam apenas à diminuição dos
direitos aduaneiros; a sétima negociou, além desses direitos, uma série de acordos sobre barreiras
técnicas, aquisições públicas, subsídios, dumping, valoração aduaneira, licenças de importação,
comércio de aeronaves, acordo sobre carne bovina e leite; e a oitava rodada, a Rodada Urugua�
incorporou a suas regras setores como agricultura, serviços, têxteis, investimentos e propriedade
inte1ectual relacionados com o comércio (tais itens costumam ser comercializados com regras
especiais que preservam o protecionismo de alguns países) (Thorstensen, 1994).
23 A Organiz.ação Mundial do Comércio conta atualmente com 132 membros e cerca de 30 países
em processo de acessão.
24
Quanto à Organiz.ação Mundial do Comércio, "[...] embora seja uma organização internacional,
sua estrutura permanece fundamentalmente 'representativa': os membros tomam as decisões corno
representantes de seus governos, e a tomada de decisão é realizada com base em várias formas de
votação majoritária. Assim, a 'soberania nacional' parece não estar mais comprometida do que sob
os velhos procedimentos do GATT'' (Hirst e Thompson, 1998, p. 211).
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As iniciativas mencionadas mostram a necessidade de regulação dos diferentes
tipos de intercâmbio mercantil por parte dos Estados nacionais, mas também por outras
instituições e organizações em diferentes níveis (supranacional e internacional).
IV.5. As empresas na porosidade territorial

O crescimento dos fluxos do comércio mundial também deve ser entendido a partir
da ação das grandes empresas. As empresas multinacionais ocupam uma porção cada vez
mais significativa do comércio mundiai25• Quando os governos promovem a liberalização
comercial através dos acordos gerais ou regionais, são essas empresas as que melhor
aproveitam a porosidade territorial. Elas próprias, por sua vez, são capazes de aprofundar
essa porosidade. Ao decidirem suas relações com o resto do universo empresarial, as
empresas muhinacionais criam normas para o comércio transfronteiras, participando na
regulação do território.
Os tipos de intercâmbio mercantil podem ser realizados entre companhias
multinacionais independentes ou dentro de um mesmo grupo empresarial - entre as filiais
ou destas com a matriz. Esta última modalidade, chamada de comércio "intragrupo" ou
"intracorporativo", implica a existência de fluxos organizados dentro do espaço
internalizado da empresa e regulados, fundamentalmente, a partir de suas próprias normas.
Os fluxos de intercâmbio intragrupo adquiriram importância crescente nas últimas
décadas26, coincidindo com a transformação de uma estratégia muhinacional para uma
estratégia global efetuada por grande parte das corporações. Esta última estratégia se
relaciona com a mudança das normas internas que as empresas realizam no processo
técnico da produção, isto é, a segmentação espacial do processo. A implantação de fábricas
25 Existem diferentes formas estatísticas de registrar essa situação: a) em 1988, estima-se que as
empresas multinacionais estavam envolvidas em pelo menos 40% do comércio total de produtos
manufaturados da OCDE (Méndez, 1997); b) em 1988, nada menos que 99% do comércio exterior
dos Estados Unidos envolvia a participação de urna multinacional americana ou estrangeira corno
parte da transação (Chesnais, 1996); c) em 1992, o envolvimento de companhias multinacionais no
comércio internacional de alguns países desenvolvidos mostra uma participação de 58% das
exportações no caso dos Estados Unidos, 78% no Japão e 44% na França (Nogueira, 1997).
26 Segundo a UNCTAD, Divisão sobre Corporações Transnacionais e Investimento, World Report
1995, 33,3% do comércio mundial em 1993 foi realiz.ado de forma intracorporativa pelas matrizes e
filiais estrangeiras das multinacionais. Outros 32,6% foram exportações das matrizes e filiais
estrangeiras das multinacionais para firmas não-coligadas e 34, 1% constituíram-se de exportações
de outras firmas (Laplane e Sarti, 1999).
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ou unidades de produção em diferentes países promove um comércio de produtos finais ou
semi-acabados entre essas filiais, fortalecendo os fluxos transfronteiras.
Essa forma de integração industrial transnacional é rea1izada, fundamentalmente,
pelos grandes grupos japoneses27 num conjunto de países do Sudeste Asiático, em especial
nos setores automobilístico28 e eletrônico.
Por sua vez, o comércio intragrupo pode ser de tipo inter ou intra-setoriai criando
urna variedade significativa de fluxos, de exportação ou de importação, de matérias-primas
de base, matérias-primas transformadas, produtos semi-acabados, componentes, até
produtos finais. Esse tipo de intercâmbio é acompanhado, também, por fluxos cada vez
mais importantes de suprimentos no exterior com base em terceirização. Isto é, à
comercialização própria do grupo e de suas filiais soma-se uma série de relações com
outras empresas situadas em outro país, através de acordos de cooperação.
O comércio intragrupo significa, portanto, o alargamento das parcelas técnica e
política de produção, criando um aumento das interdependências entre os territórios
envolvidos no processo. Será esta uma expressão daquela transformação em "espaços
nacionais da economia internacional"?
Consolida-se,

simultaneamente,

o

que

poderíamos

denominar

"finanças

intragrupo", no sentido de que aumenta a capacidade de deslocar fundos e lucros entre as
filiais mediante mecanismos internos de transferência "Tais mecanismos incluem a
fixação de preços de transferência para todos os bens e serviços intercambiados no interior
do grupo, os empréstimos internos intracorporativos, a antecipação ou adiamento dos
pagamentos interfiliais e os modos de repartição dos resultados de exercício, entre as filiais
e a matriz" (Chesnais, 1996, p. 278). Esse processo tende reforçar a interpenetração entre
produção, comércio e finanças 29•
Na tendência ao fortalecimento dos fluxos mercantis colaboram, também, as
empresas especializadas em comércio exterior - as chamadas trading companies. Sua
presença na história econômica é muito antiga, assumindo diferentes características ao
27 Em 1991, 3 8% das exportações e 40% das importações japonesas foram intercâmbios intragrupo
(Chesnais, 1996).
28 O caso da Toyota é paradigmático nesse sentido.
29
O fluxo interno de dinheiro pode significar a existência de ativos líquidos de certa importância,
que ainda podem ser aumentados, por curtos períodos, pela direção financeira central, mobiliz.ando
parte do capital circulante das filiais e também tomando empréstimos externos. É essa liquidez que
hoje pode ser mobilizada com vistas a operações nos mercados de câmbio (Chesnais, 1996).
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longo do tempo. Neste século elas são consideradas como o instrumento básico da
estratégia de inserção externa do Japão30 • Os grupos japoneses se beneficiam dos serviços
privilegiados que lhes são oferecidos pelos grandes sogo sosha (as trading japonesas) para
suprimento de matérias-primas industriais de base e para a comercialização de muitos
produtos31•
As trading são empresas comerciais formadas com o objetivo de comprar e vender
mercadorias, especialmente no âmbito do mercado externo. Segundo as demandas
identificadas, podem aplicar novos serviços ao produto exportado, além do financiamento
e do transporte. A partir de uma pesquisa permanente, elas selecionam seus próprios
mercados e produtos e realizam todas as operações no que concerne a preços,
documentação, armazenagens etc. Em alguns casos elas chegam a transacionar por conta
própria, seja na comercialização interna, criando grandes lojas de auto-serviço, seja
associando-se ou dominando indústrias pequenas ou grandes, no seu próprio país ou em
outro.
As trading são, muitas vezes, empresas independentes mas, muitas outras, são parte
de um grupo econômico. Parte das empresas multinacionais industriais, por exemplo, cria
sua própria trading para suprimento de matérias-primas e para a comercialização de seus
produtos. Dessa maneira, ao garantir sua presença no comércio internacional, elas podem
conservar maior controle sobre o circuito de produção32 •
Essa diversidade de intercâmbios denota uma divisão espacial do trabalho que
ultrapassa as fronteiras nacionais em circuitos de produção e círculos de cooperação
comandados por um mesmo grupo ou corporação. A porosidade territorial aumenta, já não
apenas como resultado do sistema estatal de normas tendente à liberalização do comércio,

30 "O efeito demonstração da trading japonesa tem se estendido pelo mundo, e o conceito tem
penetrado na América Latina, onde desde há duas décadas tem sido matéria de discussão por
acadêmicos, formuladores de políticas e empresários" (Colaiacovo e Cendoya, 1989, p. 7).
31
Em 1998, a China criou uma nova empresa gigantesca para operar no comércio internacional: a
China General Technology Holding (Genertec), que supervisiona a expansão de quatro trading que
operam principalmente na área de tecnologia - a China National Technical Import and Export, a
China Machinery lmport and Export, a China lnstruments Import and Export e a Overseas
Economic Cooperation. Este grupo faz parte dos planos do governo para a constituição das
sogoshosha segundo o modelo japonês (Gazeta Mercantil, 30/3/98).
32
"Os grandes grupos japoneses envolvidos na exploração de matérias-primas também
desenvolveram seu próprio comércio internacional (Pechiney World Trade no comércio de metais
não-ferrosos, ElfTrading no comércio de petróleo duro, Usinor Sacilor no comércio de aços planos
e especiais)" (Chesnais, 1996, p. 190).
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mas como conseqüência de uma regulação privada. Reforça-se, assun, a tendência à
formação de um espaço reticulado por sobre os territórios nacionais.
IV.6. A proposta da ALCA: fluidez e porosidade para quem?
Urna manifestação recente da exigência de aumento de fluidez e porosidade
territorial é a proposta de criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).
Cabe lembrar que essa proposta tem como antecedente a "Iniciativa para as
Américas", lançada pelo presidente Bush em junho de 1990, que incluía três ternas
principais: o comércio, o investimento e a dívida externa33 • Essa iniciativa de conteúdo
predominantemente econômico mostra urna mudança na política externa norte-americana,
que durante a década de 1980 ainda dava ênfase às questões de segurança centralizadas no
conflito Leste-Oeste. Mostra, por outro lado, a existência de uma estratégia regional que,
no mundo da Tríade, tem como objetivo alinhar os países do continente com as posições
norte-americanas.
Após essa proposta o componente comercial foi o que registrou maiores avanços,
dado que, poucos anos mais tarde, se cumpriram as sugestões de negociar acordos de livre
comércio com países ou grupos de países da América Latina com o objetivo de criar uma
área de livre comércio. Convocada pelos Estados Unidos, a primeira reunião dos
presidentes em torno da proposta de um agrupamento continental é realizada em 1994,
estabelecendo como objetivo central "a livre circulação de bens, serviços e investimentos a
partir de 2005"34•
Os propósitos da ALCA não se esgotam, como sugere seu nome, na formação de
uma área de livre comércio, mas representam um acordo geral global que pretende abarcar
muito mais, incluindo os chamados "novos temas", como os serviços, as compras
governamentais, a propriedade intelectual, os investimentos. Visa, nesse sentido,

33

"A Iniciativa para as Américas tinha três propostas principais: a) reduzir a dívida bilateral com
organismos oficiais estado-unidenses, b) criar um Fundo Multilateral de Investimentos no Banco
Interamericano de Desenvolvimento, e c) intensificar os vínculos comerciais entre Estados Unidos
e os países da América Latina e o Caribe" (Bouzas e Lustig, 1992, p. 3 ).
34
Até hoje a ALCA concretizou-se em dois tipos de reuniões: a) as presidenciais, na "Cúpula de
Miami" (1994) e na "Cúpula de Santiago" (1998); e b) as ministeriais (reuniões anuais dos
ministros do Comércio), em Denver (1995), Cartagena (1996), Belo Horizonte (1997) e San José
de Costa Rica (1998).
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aprofundar os processos de liberalização econômica e financeira propostos no Consenso de
Washington.
O processo de integração proposto inclui nove grupos e três comitês especiais, nos
quais estão sendo discutidas as regras e as normas que vão regular desde a redução das
barreiras tarifárias e as políticas de subsídios, antidumping e medidas compensatórias até
temas como os investimentos (desregulamentação do fluxo de capitais na região e proteção
dos investimentos externos de eventuais ações dos Estados), as compras governamentais
(abertura ao capital estrangeiro), a propriedade intelectual (proteção dos interesses das
grandes corporações, principalmente nas áreas farmacêutica e de biotecnologia) e os
serviços (abertura ampla aos investidores externos).
Qual é o tipo de relacionamento comercial com os Estados Unidos? Com diferentes
graus de intensidade, cada país latino-americano passou de uma situação superavitária a
uma posição deficitária com o mercado norte-americano35• Como explica Medeiros (1997),
a crise da dívida externa nos anos 80 significou uma forte contração das exportações norte
americanas para a região latino-americana. Dessa maneira, o peso da dívida (as
transferências financeiras para os grandes bancos norte-americanos) tinha como
contrapartida a redução do mercado externo para a grande indústria norte-americana. Nos
anos 90, a defesa de uma estratégia comercial agressiva por parte do governo dos Estados
Unidos e a renegociação da dívida externa permitem refundir os interesses financeiros e
industriais do capitalismo americano para a região.
Enquanto o agrupamento continental americano ainda é um processo em discussão
no contexto da ALCA, os países do Cone Sul têm avançado bastante no caminho da
integração econômica a partir da proposta do Mercosul em 1991.
Após sua formulação inicial, que aspirava, de forma ambiciosa, à constituição de
um mercado comum em cinco anos, foi necessário introduzir certas alterações no esquema
normativo inicial, atingindo-se, em um primeiro momento, a formação de uma área de livre
comércio completada, parcialmente, em dezembro de 1994 e, em um segundo momento, a
criação de uma união alfandegária que começou a funcionar, de forma imperfeita, em
janeiro de 1995. Decorridos dez anos desde a assinatura do Tratado de Assunção,

35 "Com uma rápida recuperação da capacidade global de importar do continente, as exportações
americanas passaram de cerca de US$ 35 bilhões em 1987 para US$ 92,6 bilhões, em 1994, cerca
de 18,1% das exportações totais americanas" (Medeiros, 1997, p. 307).
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completou-se a liberação tarifária intrazonal e chegou-se à implantação - embora
incompleta - de uma tarifa externa comum.
Essa tarifa converteu-se em um instrumento eficaz para o acelerado crescimento
dos fluxos de mercadorias entre os países do Mercosul. "Os resuhados comerciais
extraordinários do Mercosul, isto é, de expansão das exportações brasileiras, jamais teriam
ocorrido não fosse a preferência tarifária criada pela tarifa externa comum (TEC). O
Mercosul é um regime que privilegia as empresas, com unidades de produção instaladas
nos quatro países membros, no mercado intra-regional" (Guimarães, 2001)36•
Juntamente com o significativo aumento de intercâmbio comercial entre os países
membros37, pode-se registrar também o avanço do que se poderia chamar a política externa
do Mercosul, ou seja, a atuação como um bloco de base diplomática que permite participar
como ator único nas diferentes instâncias mundiais de caráter político-econômico38 • Como
diz Araújo (1999, p. 74), "o Mercosul tomou-se uma entidade acreditada
internacionalmente". O poder de barganha que lhe outorga essa dimensão pode ser um
ponto central no seu posicionamento frente à ALCA.
Embora estejam em momentos diferentes do processo de integração, ALCA e
Mercosul são duas propostas baseadas na negociação permanente. Isso significa que, longe
de ser processos exclusivamente econômicos, eles encerram um conteúdo político que lhes
imprime a possibilidade de ir modificando os rumos conforme o avanço de cada proposta.
Claro está que no processo de negociação do ALCA estão envolvidos atores muito
desiguais. Por um lado, os Estados Unidos, o grande impulsionador e condutor da proposta
da ALCA, está desenvolvendo uma política deliberada de retomada e reafirmação de sua
hegemonia mundial. Por outro, o Mercosul faz parte dessa América Latina em posição
subordinada, fundamentalmente a partir da dimensão financeira. A situação poderia ser
36

Comentário extraído da entrevista concedida por Saumel Pinheiro Guimarães ao jornal Valor

Econômico, em 2/2/2001.
37

Os resultados mais imediatos dessa primeira etapa podem ser observardos na forte expansão do
comércio: enquanto em 1990 o volume de intercâmbio intra-regional era aproximadamente de US$
4 bilhões, em 1997 chega a US$ 18 bilhões, evidenciando um aumento de 450% (SECEX, 1998).
38 Por exemplo, no dia 16 de abril de 1998 foi assinado o Acordo Marco para a criação de uma
Zona de Livre Comércio entre o Mercosul e a Comunidade Andina (CAN, integrada por Bolívia,
Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) a partir do dia 1 ° de janeiro do ano 2000. A negociação, em
vez de bilateral, deve ser no formato que vem sendo utilizado preferencialmente pelo Mercosul, o
"4 + l": o Mercosul e os países da Comunidade Andina apresentam listas de produtos que
poderiam ser importados com tarifa reduzida fixa. A Bolívia não participa dessas negociações, já
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resumida na oposição entre um país credor frente a países devedores. Um detalhamento
maior das desigualdades entre esses parceiros pode, ainda, ser apontado.
Além das notáveis assimetrias econômicas39 e tecnológicas40 existentes entre os
Estados Unidos e os países do Mercosul, cabe sublinhar duas características relativas ao
comércio exterior. Em primeiro lugar, os países sul-americanos apresentam uma inserção
na divisão internacional do trabalho baseada sobretudo na exportação de commodities
(tradicionais e manufaturadas)41• Esse fato, junto a uma pauta de exportação altamente
diversificada por parte dos Estados Unidos, reforça a tendência secular à deterioriz.ação dos
termos de intercâmbio.
Em segundo lugar, o predomínio dos fluxos intrafirma que encerra o comércio
exterior norte-americano mostra a existência de um importante número de grandes
empresas desse país com investimentos diretos no estrangeiro, fato que fortalece sua
influência nos fluxos de comércio tanto no país de origem quanto naqueles em que
possuem filial. A maioria das empresas exportadoras latino-americanas, pelo contrário,
realizam as transações comerciais de forma autônoma, independente, inserindo-se nos
fluxos de comércio de maneira muito mais passiva.
As duas características acima assinaladas conferem uma força política aos setores
exportadores norte-americanos consideravelmente maior, já que eles não só têm a
possibilidade de influir ativamente sobre as políticas domésticas do seus países - como
também podem exercer pressão e incidir na tomada de decisões nos países que recebem os
seus investimentos e interesses comerciais.
A existência de atores tão desiguais mostra as dificuldades que atravessa o processo
de negociação na configuração da ALCA. Do ponto de vista estratégico, a coesão interna
que tem status de país associado ao Mercosul, da mesma forma que o Chile (a partir dos
respectivos acordos de comércio assinados em 1996).
39
Um dos indicadores mais significativos no interior de cada agrupamento é o tamanho das
economias: a relação entre o tamanho médio (medido pelo PNB) da principal e a média das
economias nacionais participantes alcança, no caso da ALCA, 23 vezes, enquanto no Mercosul essa
proporção oscila em 3 vezes (Coutinho e Furtado, 1999). Por seu lado, o PIB norte-americano
representa 71% do PIB de todo o hemisfério.
40
A base tecnológica e científica desenvolvida pelo Estados Unidos outorga a suas empresas uma
posição de liderança em todas as atividades econômicas relevantes em termos de inovação, capazes
de mobilizar suas capacidades em produtos e processos crescentemente complexos (Coutinho e
Furtado, 1999).
41
"Ao lado do crescimento da exportação de bens primários tradicionais houve entre os países
maiores da região, como na Argentina mas também no Brasil, deslocamento da indústria na direção

79

do Mercosul pode ser importante para se avançar nas negociações com a Comunidade
Andina, que, ao lado de Chile e Bolívia - países já associados-, permitiria enfrentar as
complexas negociações da ALCA em melhores condições de barganha. Essa coesão
permitiria, inclusive, repensar as vantagens de participar em tal proposta.
Nas palavras de Milton Santos (2000a), "se os países de América do Sul se
integram politicamente, podem criar entre eles uma teia de relações horizontais destinada a
salvaguardar os seus interesses econômicos e políticos e também beneficiar as respectivas
populações. As horizontalidades densas constituem um freio ao livre exercício de
verticalidades, que são as formas pelas quais os mais fortes se apropriam das possibilidades
de fluidez em seu próprio favor".

das commodities (petroquímica, alumínio, celulose, papel, ferro, aço e metais não
ferrosos)"(Medeiros, 1997, p. 329).

CAPÍTULO

V

A dinâmica mercantil no Brasil dos anos noventa

"O caso brasileiro ilustra de forma explícita essa
entrega ao privado da regulação dos usos do te"itório,
sobretudo naquelas suas fatias, pontos e articulações
essenciais" (Santos, 1999).
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V.1.

Os fluxos de mercadorias

A relação atual do território nacional brasileiro com o mercado externo pode ser
analisada a partir do comportamento dos fluxos de mercadorias. A exportação e a
importação de bens e serviços constituem-se, desse modo, em um indicador útil para
estudar essa relação. Vamos deter-nos especialmente no movimento das exportações, por
entendê-las como um resuhado direto dos circuitos espaciais da produção42•
a) As exportações brasileiras e o comércio internacional
Há uma tendência ascendente das exportações brasileiras desde os anos 50. Esse
crescimento mantém um ritmo relativamente próximo daquele do comércio internacional.
No período 1955-1996, o crescimento anual médio das exportações brasileiras foi de
4,36%, enquanto o comércio internacional apresentava uma taxa de crescimento de 5,71%.
Cabe assinalar, porém, que no subperíodo 1989-1996 se registra uma desaceleração forte
das exportações brasileiras, com crescimento anual de apenas 1,34% (frente a 4,79"/o do
comércio internaciona1)43 (Cavalcanti e Ribeiro, 1998).
O grau de inserção do Brasil no comércio internacional, entretanto, é baixo. A
participação das exportações do país no total das exportações mundiais, que era de cerca de
1% entre 1978/1980, passou para 1,5% entre 1984 e 1985, mas voltou a cair para 1% no
início dos anos 90, sendo ainda inferior nos úhimos anos da década: 0,96% em 1997,
0,94% em 1998 e 0,86% eml999 (Gonçalves, 2000)44 .
b) As exportações e a balança de pagamentos
O comportamento dos fluxos de mercadorias em relação aos outros fluxos de
capital expressa-se, em forma contável, no balanço de pagamentos (Tabela 1). Pode-se
observar uma mudança importante na evolução dos diversos componentes no início dos
anos 90.

42 Entendemos que as importações, em vez de resultado, constituem uma necessidade ou exigência
dos circuitos espaciais da produção.
43
O crescimento anual médio mais forte das exportações brasileiras ocorreu entre 1955 e 1973
(5,53%), se mantendo em um ritmo relativamente alto entre 1973 e 1989 (4,39%).
44 Enquanto o Brasil possui um índice de partici ção no comércio internacional de 0,8 %, na
pa
União Européia países como Alemanha chegam a 10% (Mendes, 1999).
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Tabela 1
Balanço de Pagamentos Brasileiro - 1990/2000
(US$ Bilhões)
1990 1991 1992 1993 1994 1995
10,8 10,6 15,2 13,3 10,5 3,4
Exportação
31,4 31,6 35,8 38,6 43,5 46,5
20,6 21,0 20,6 25,3 33,0 49,9
Importações
-15,4 -13,S -11,3 -15,6 -14,7 -18,6
Serviços
-9,7 -8,6 -7,3 -8,3 �.3 -8,2
Juros
-1,6
Transportes
-1,7 -1,4 -2,1 -2,4 -3,0
Outros serviços
-4,l -3,2 -2,6 -5,2 �.o -7,4
1,5
2,2 1,7 2,5 3,7
0,8
Transferências Unilaterais

Discriminação/Ano

Balança Comercial

Transações CoJTentes

-3,8

-1,4

Capital e Financeira

-4,7

-4,1

6,1

--0,6

1996
-5,6
47,7
53,3
-21,7
-9,8
-3,5
-8,4
2,9

1997 1998
-8,41 -6,6
53,0 51,1
61,4 57,7
-27,3 -28,8
-10,4 -11,9
-4,5 -3,3
-12,4 -13,6
2,3 1,8

1999 2000
-1,2 --0,7
48,0 55,0
49,2 55,7
-25,2 -25,S
-15,2 -14,6
-3,1 -3,3
�.9 -7,6
2,0 1,6

-1,7 -18,3 -24,4 -33,4 -33,6 -24,4 -24,6

25,3 10,1 13,9 29,1 34,0 25,8 29,7 17,41 19,3

Fonte: Banco Central do Brasil

A conta de capital é a primeira que registra transformações, saindo de déficits até
1991 (existentes desde a década anterior) para elevados superávits a partir do ano seguinte,
mantidos até o final da década. Este comportamento resulta :fundamentalmente dos
crescentes fluxos de Investimentos Diretos Estrangeiros (IDE) que chegam ao Brasil nesse
período45• Uma parte relevante desses fluxos está associada ao intenso processo de fusões e
aquisições de empresas46 que, por sua vez, revela mudanças significativas de natureza
patrimonial. Numerosas empresas industriais (alimentar, químico, maquinaria), financeiras
(bancos) e de serviços públicos (telecomunicações, energia elétrica, gás e água) foram
adquiridas pelo capital estrangeiro, fato que estaria representando um processo de
desnacionalização da economia. Conforme diversos autores, esta tendência acaba
reforçando a vulnerabilidade externa do Brasil, em lugar de tentar resolvê-la (Gonçalves,
1999, Lacerda et alii, 2000, Ferraz, 2000)47•
45

Entre os fatores que trouxeram de volta os fluxos de capitais externos (escassos ao longo da
década de 1980) podem ser mencionados: a conjuntura internacional de elevada liquidez, baixas
taxas de juros e baixo crescimento nas economias desenvolvidas, juntamente com a liberalização
dos fluxos de capitais no Brasil e a solução do problema da dívida externa no âmbito do Plano
Brady (Cavalcanti e Ribeiro, 1998).
46
No Brasil, a participação das fusões e aquisições no IDE atingiu 85, 7% em 1998 (Ferraz e lootty,
2000). Isto significa que a maior parte dos investimentos não foi destinada à formação de nova
capacidade produtiva.
47
Opõem-se, dessa forma, àquelas avaliações que sublinham o potencial das empresas estrangeiras
para a redução da vulnerabilidade externa .do país. Nessa visão, caberia às empresas estrangeiras
um pape] importante, tanto no aporte de divisas por meio do investimento direto e das exportações
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A partir de 1995, registram-se profundas alterações na balança de transações
correntes, em especial na balança comercial, que se tomou deficitária. Isto se deve,
:fundamentalmente, ao crescimento das importações e do déficit da balança de serviços. A
liberalização comercial, combinada com uma valorização do câmbio após o Plano Real,
criou um ambiente favorável às importações, que beneficiaram principalmente os setores
automobilístico, eletroeletrônico e de bens de capital (Veiga, 2000).
Ao desequilíbrio estrutural da balança de serviços, decorrente principalmente da
conta de juros (dívida externa) e remessas de lucros e dividendos (capital estrangeiro),
agrega-se o déficit na balança de frete marítimo. Este último está relacionado, em parte, à
redução da participação dos navios de bandeira brasileira no faturamento do transporte
marítimo, que de 30% nos anos 70, caiu para 2% em 2000. Como a maior parte do
comércio marítimo brasileiro é feito por bandeiras estrangeiras, esses fretes são gerados em
dólar e acabam remetendo mais dinheiro ao exterior. Retomaremos este aspecto no
capítulo seguinte.
Qual seria a relação disto com a conta de capital? Segundo Lacerda (2000, p. 206),
"no Brasil, tanto o processo de privatização quanto a abertura de setores tradicionalmente
com pouca participação de investimento externo, como os setores de serviços em geral, em
especial o financeiro, comercial atacadista e infra-estrutura, representam u.rp agravamento
potencial da situação do Balanço de Pagamentos, na medida em que existe uma pressão
sobre a conta de serviços, não só pelo aumento das remessas para pagamento de juros da
dívida externa, mas do retomo do capital investido, sob a forma de lucros e dividendos".
As exportações de mercadorias, como principal fonte de geração de receitas em
moeda estrangeira, não estão dando conta do aumento das despesas externas. A
desvalorização do real em 1999, embora tenha reduzido sensivelmente a magnitude do
saldo deficitário, ainda não conseguiu reverter a situação da balança comercial.
c) A pauta de exportação brasileira
Os fluxos de mercadorias que anualmente saem do Brasil para o mercado
internacional apresentam um grau de diversificação crescente.

como no aporte de tecnologia e de canais de comercializ.ação internacional que poderiam,
inclusive, transbordar para as empresas nacionais (Laplane et alii, 2000).

84

O peso dos produtos manufaturados48 no total das exportações vem aumentando
sistematicamente, evoluindo de cerca de 30% em meados dos anos 70 para mais de 50% na
década de 1980 e chegando a mais de 60% na década de 1990. Os produtos
semimanufaturados49 também mostram uma tendência marcante de crescimento, chegando
a uma participação de 15% nos anos 80 e a 18% nos anos 90. Os produtos básicos50, pelo
contrário, respondem por parcelas cada vez menores das exportações totais, caindo de mais
de 40% nos anos 80 para menos de 20% na década de 1990 (Anexo 1).
Esse processo de diversificação da pauta exportadora, com crescente participação
dos produtos manufaturados, revela o processo de transformação estrutural experimentado
pela economia brasileira nas últimas décadas. Essa tendência coexiste, todavia, com uma
perda de dinamismo das exportações a partir dos anos 80. Ao longo da década de 1970 há
uma crescente participação de produtos siderúrgicos, de celulose, de calçados, material de
transporte, material elétrico e bens de capital. Durante os anos 80 esse desempenho
exportador varia significativamente. Enquanto os setores de siderurgia e de celulose
continuam a expandir sua participação nas exportações, acompanhados por produtores de
bens químicos e plásticos e de papel, setores como material de transporte, bens mecânicos
de capital e material elétrico perdem posição ao longo dessa década.
A composição da pauta de exportações industriais tende, assim, a se especializar em
setores cuja competitividade depende essencialmente da disponibilidade de uma ampla
base de recursos naturais, potencializ.ada muitas vezes por escalas eficientes de produção
na geração de bens intermediários - celulose e papel, siderurgia, alumínio, entre outros
(Veiga, 1994). Trata-se de commodities manufaturadas51 intensivas em recursos naturais
e/ou energia que apresentam, em geral, uma tendência à saturação dos mercados e a um
comportamento declinante dos preços. Daí que se fale de perda do dinamismo das
48

Entre os produtos manufaturados destacam-se, em 2000, aviões, automóveis, autopeças, motores,
calçados, gasolina, suco de laranja, produtos siderúrgicos, papel e cartão, móveis, açúcar refinado
etc.
49
Entre os produtos semimanufaturados destacam-se, em 2000, açúcar de cana bruto, pastas
químicas de madeira, produtos semimanufaturados de ferro ou aço, alumínio bruto, couros e peles,
madeira serrada, óleo de soja, borracha sintética e artificial etc.
50
Entre os produtos básicos destacam-se, em 2000, minérios de ferro, café cru em grão, soja (grão,
farelo e resíduos), fumo, carnes congeladas, algodão, castanha de caju etc.
51
Para o BNDES, são consideradas "commodities manufaturadas" os produtos gerados através de
processos industriais que representam um beneficiamento de uma matéria-prima básica e/ou
possuem tecnologia amplamente difundida, podendo ser intensivos em escala, além de intensivos
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exportações, sobretudo em um contexto do mercado internacional de crescente sofisticação
e de segmentação das especialidades (Coutinho e Ferraz, 1994).
Já no final dos anos 80 e no início dos anos 90 o dinamismo das exportações se
reduz significativamente, levando a perdas de participação dos manufaturados brasileiros
nos principais mercados (EUA, Japão e Alemanha) e a uma crescente concentração de
especialização comercial em commodities intensivas em recursos naturais (Veiga, 2000)52 •
Paralelamente, os países da América Latina - em particular os países do Mercosul aumentam sua participação como mercados para os produtos manufaturados brasileiros não
intensivos em recursos natura.is53 •
No final da década de 1990, registra-se um bom desempenho exportador de
produtos de maior valor agregado, tais como aviões, máquinas e aparelhos eletrônicos e de
comunicação e peças e veículos, sobretudo para os Estados Unidos, acusando o comércio
de mercadorias para esse país a maior taxa de crescimento no período (Gráfico 1).
A diversificação dos mercados compradores é outra característica dos fluxos de
mercadorias que anualmente saem do Brasil. Em temios de blocos econômicos, a União
Européia ocupa o primeiro lugar com mais de 25%, seguida pela ALADI com
aproximadamente 23% (incluído o Mercosul que absorve quase 15%). Em temios de
países, destacam-se os Estados Unidos com cerca de 24% das vendas brasileiras, seguido
pela Argentina que chega a 11% (Anexo 2).
Um trabalho preparado pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
(IEDI, 2000), a partir de uma análise detalhada da balança comercial brasileira ao longo da
década de 1990, examina o desempenho setorial das exportações medido por diversos
critérios (Anexo 3). Esse diagnóstico mostra que o Brasil apresenta uma pauta de
exportação relativamente fraca quanto à participação de produtos de maior dinamismo no
comércio mundial. Há um descompasso existente entre o que o país exporta de produtos de
alta intensidade tecnológica, representando apenas 5% do valor total de exportação, e a
em recursos naturais, como nos casos do alumínio bruto, dos produtos siderúrgicos, dos derivados
de petróleo e petroquímicos básicos (Veiga, 1994).
52
A participação dos manufaturados brasileiros nas importações dos Estados Unidos caiu, entre
1985 e 1990, de 1,76% para 1,39%; no mercado do Japão, a participação dos manufaturados
brasileiros caiu de 1,41% para 1,16%. Em 1996, essa participação diminui, representando 0,95%
nos Estados Unidos e 0,79% no Japão (Veiga, 2000).
53
Destaca-se, nesse sentido, o crescimento das exportações brasileiras de bens de capital, veículos
automóveis, veículos de carga, tratores, motores, autopeças, aparelhos transmissores ou receptores
e componentes para os países do bloco.

r

Gráfico 1 - Destino das Exportações Brasileiras (milhões US$)
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média mundial (18%); paralelamente, há um descompasso entre importações de produtos
de média-alta intensidade tecnológica do país (33% das importações totais) e o padrão
mundial(19%).
Analisando separadamente o setor de manufaturas, o trabalho do IEDI assinala que
a exportação de produtos de maior intensidade tecnológica representou, em 1998, 42% das
exportações de manufaturas; pelo lado das importações, as compras externas de produtos
de alta e média-alta intensidade tecnológica representavam, no mesmo ano, 60%. Esse
comportamento foi determinado, sobretudo, pela evolução de dois grupos de indústrias: a
automobilística e a de aeronaves, setores com bom desempenho exportador, mas que
também são fortemente importadores.
V.2.

Os fluxos de mercadorias, regionalizados

Se consideramos a relação do território brasileiro com o mercado externo através,
exclusivamente, dos indicadores agregados a nível nacional, podemos simplificar a análise
e entender, de forma limitada, aquela relação. Torna-se necessário, portanto, desagregar
espacialmente as informações.
Os fluxos de mercadorias gerados pelos estados que compõem a Região
Concentrada (Sudeste e Sul) representam 80% do valor exportado anualmente pelo Brasil
(Tabela 2). É o comportamento dessa fração do território nacional que, em grande parte,
explica as tendências do comércio exterior do país.
Tabela 2
Os Fluxos de Exportação segundo Regiões Brasileiras
Participação no Total Nacional(%) - 1995 a 2000
Região

1995

1996

1997

1998

1999

2000

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sudeste

57,27

55,93

55,86

58,68

58,34

56,51

Sul

24,52

26,28

26,29

24,37

23,95

23,29

Nordeste

9,12

7,47

8,07

7,28

6,99

7,31

Norte

5,23

5,03

4,85

5,07

5,58

6,03

Centro- Oeste

2,12

2,90

3,39

2,38

2,70

3,33

Não declarados

1,74

1,79

2,14

2,24

2,45

3,44

Total País

Fonte: Elaboração própna a parttr de informações da Secretana do Comércio Extenor (Secex).
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A balança comercial dos Estados brasileiros pode nos ajudar a perceber a forma
diferenciada com que eles se integram ao mercado externo (Mapa 1)54 •
São Paulo é o único Estado que em 2000 apresenta fluxos internacionais de
mercadorias superiores a 20.000 milhões de dólares. A participação paulista nas
exportações brasileiras oscila em tomo de .35% desde a década de 1970. Ocorre que sua
pauta exportadora é altamente diversificada (apenas 20% do total exportado está
representado por cinco produtos) e está constituída basicamente por produtos
manufaturados, que respondem por mais de 80% do total estadual55 • Por outro lado, São
Paulo apresenta um saldo deficitário na balança comercial, decorrente da própria estrutura
de sua indústria, que exige elevados fluxos de importação, e também da dimensão de seu
mercado consumidor final56.
Existe um grupo de sete Estados brasileiros que em 2000 mostram fluxos de
exportação e importação entre I e 20 bilhões de dólares: Minas Gerais e Rio Grande do
Sul, com uma participação no total das exportações nacionais de 12% e 10%, Paraná
abrangendo 8%, e os Estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia,
cuja participação oscila entre 5% e 3%. Embora em menor proporção que São Paulo, este
grupo de Estados também se destaca pela venda externa de produtos manufaturados. No
Rio de Janeiro, na Bahia e nos Estados da Região Sul, as manufaturas compõem mais de
50% da pauta exportadora estadual. Em Minas Gerais e Espírito Santo essa participação se
reduz devido ao peso que adquirem os produtos básicos (café e minério de ferro em Minas
Gerais) e os semimanufaturados (pasta química de madeira e semi.manufaturados de ferro e
aço no Espírito Santo). O saldo da balança comercial é positivo em todos os Estados deste
grupo, com exceção do Rio de Janeiro, provavelmente pelas mesmas razões que São Paulo.
Mato Grosso e Pará são dois Estados que também geram exportações entre I e 20
bilhões de dólares, mas com um fluxo menor de importações. Com a exportação de
minério de ferro, alumínio e madeiras (65% da pauta exportadora estadual), o Estado do
Pará tem uma participação superior a 4% no total nacional de exportações. Por seu lado,
Mato Grosso participa com cerca de 2% do total nacional a partir da exportação de soja e

Urna análise da balança comercial das regiões brasileiras, no período 1975-1994, pode ser
consultada em Pacheco (1998).
ss Para um detalhe das informações de fluxos comerciais por Estado remeter-se ao Anexo 4.
56
O saldo comercial dos Estados brasileiros, nos últimos quatro anos, encontra-se na no Anexo 4.

54

Mapa 1

BRASIL - OS FLUXOS INTERNACIONAIS DE MERCADORIAS
exportações e importações por estado, 2000
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seus derivados (85% da pauta estadual). O superávit de sua balança comercial resulta,
então, do caráter predominantemente primário de sua base produtiva.
Amazonas, pelo contrário, mostra um fluxo de importações maior que o de
exportações. Isto se deve, principalmente, à compra de peças e componentes para a
indústria incentivada da Zona Franca de Manaus, que reexporta os bens finais para o
conjunto do país. As exportações têm um desempenho fraco (1,4% do total nacional),
destacando-se motocicletas e produtos descartáveis (aparelhos e lâminas de barbear,
isqueiros de bolsos etc.).
Um outro grupo de Estados (Maranhão, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e
Goiás) apresenta, em 2000, fluxos mercantis entre 100 milhões e 1 bilhão de dólares. São
Estados com uma pauta pouco diversificada, em particular Maranhão, devido às
exportações de alumínio (60% de sua pauta), Mato Grosso do Sul e Goiás, graças à soja e
seus derivados (74% e 55% de sua pauta, respectivamente). Pernambuco e Ceará estão
diversificando suas pautas com a exportação, respectivamente, de frutas frescas e calçados.
Os demais Estados da região Nordeste e da região Norte apresentam um baixo
dinamismo no seu comércio exterior, gerando fluxos de exportações que representam
menos de 0,5% do total nacional. No caso nordestino, há uma tendência à diversificação da
pauta em Sergipe (suco de laranja, tecidos de algodão), Alagoas (açúcar, produtos
químicos), Paraíba (calçados, produtos químicos), Rio Grande do Norte (frutas frescas,
castanha de caju). Já nos Estados do Norte, a pauta de exportação é mais concentrada
(madeiras no Acre e em Rondônia, e diamantes em Roraima).
Um tratamento mais detalhado desse tipo de informação desagregada espacialmente
pode ajudar a completar nossa análise, para distinguir entre áreas mais ou menos
diversificadas segundo tipo de produtos, destino dos fluxos, número de empresas (Tabela
3). Essa pode ser uma forma de classificar situações geográficas da formação socioespacial
brasileira e, portanto, analisar o lugar que ocupam na divisão territorial do trabalho.
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Tabela3
Regiões e Estados Brasileiros segundo Produto, Agente e Destino das Exportações - 1997
Região

Estado

SUL
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Paraná
SUDESTE
São Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Espírito Santo
NORDESTE
Bahia
Sergipe
Alagoas
Pernambuco
Paraíba
Rio Grande do Norte
Ceará
Piauí
Maranhão
NORTE
Rondônia
Acre
Amazonas
Pará
Amapá
Roraima
Tocantins
CENTRO-OESTE
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Goiás
Distrito Federal

5 primeiros
produtos
(na exportação total
de produtos)
%*
37,80
44,66
34,74
53,65
22,17
16,56
49,53
25,23
91,20
31,22
24,14
91,69
95,29
67,77
78,50
68,19
73,26
82,43
96,78
64,41
82,55
100,00
48,40
72,51
97,44
95,04
99,59
78,59
90,14
82,58
73,52
93,38

5 primeiras empresas
exportadoras
(na exportação total de
empresas)
%*
15,14
16,52
35,43
24,84
15,13
17,95
33,14
46,37
79,59
25,02
35,54
96,22
66,84
27,60
66,26
50,34
37,18
73,36
79,55
62,21
33,39
100,00
56,71
70,47
94,76
92,43
98,87
34,93
56,49
58,14
44,60
93,23

5 primeiros países de
destino
(na exportação total de
países compradores)
%*
45,85
48,37
46,74
47,96
47,83
50,85
54,46
44,24
51,65
59,17
56,85
87,56
65,22
47,72
72,05
66,77
77,24
64,86
88,97
63,51
57,32
70,91
61,14
67,73
67,21
98,67
92,08
60,85
65,39
64,67
67,63
17,66

Fonte: Elaboração própna a partir de mfonnações da Secretaria do Comércio Exterior (Secex).
* Percentual sobre o total do Estado
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A diversificação na pauta exportadora de cada Estado pode ser induzida a partir da
participação que os cinco produtos mais exportados têm sobre o total de exportação
estadual. Na maioria dos Estados, os cinco primeiros produtos somam 50% ou mais do
total das exportações. Poucos Estados apresentam uma pauta diversificada (menos de 50%
são cobertos pelos cinco primeiros produtos exportados): Bahia, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais. Somente dois deles - São Paulo e Rio de Janeiro - têm uma
pauta altamente diversificada (apenas 20% do total exportado está representado pelos
primeiros cinco produtos).
A concentração do comércio exterior nas mãos de um reduzido número de
empresas acontece em Sergipe, Maranhão, Roraima, Acre, Amapá, Roraima, Tocantins
(com mais de 80% do valor estadual exportado sendo comercializado pelas cinco primeiras
empresas). Uma participação de numerosas empresas somente pode ser observada nos
Estados do Sul e do Sudeste, em particular São Paulo e Rio Grande do Sul, que mostram
uma presença ativa de várias empresas exportadoras (as cinco primeiras empresas cobrem
apenas 15% do total estadual).
A direção e a intensidade do movimento de produtos para o mercado externo
podem analisar-se a partir da lista dos países compradores. Mais uma vez, são as regiões
Sul e Sudeste que apresentam uma situação mais confortável. Menos de 50% de suas
exportações dirigem-se aos cinco primeiros países de destino, mostrando uma
diversificação significativa de seus mercados. Poucos Estados apresentam uma alta
vulnerabilidade quanto à diversidade dos seus compradores: Tocantins, Acre, Amapá e
Maranhão (com mais do 80% de sua produção vendida a um número reduzido de países).

V.3.

As empresas exportadoras brasileiras

As empresas exportadoras brasileiras (16.246 empresas) formam um grupo pequeno
em relação ao universo total de empresas existentes no país (3,5 milhões de empresas). Ou
seja, as firmas voltadas para o mercado externo compreendem menos de 0,5% do total,
conforme dados para o ano 2000 (Tabela 4). Ao longo da década de 1990, no entanto,
registra-se um aumento de 80% no número de firmas exportadoras que, em 1990, eram
8.537.
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Trata-se de um universo fortemente concentrado em tomo de empresas de grande
porte. Aquelas que exportam anualmente acima de US$ 1O milhões eram, em 1990, 507
(6% do total de empresas exportadoras), respondendo por 80% das exportações brasileiras
(US$ 25,3 bilhões). Em 2000 esse grupo de empresas chegou a 686 firmas (4% do total de
empresas exportadoras), com vendas externas que alcançaram US$ 46,2 bilhões,
equivalentes a 84% das exportações.
Tabela 4
Exportação Brasileira - Concentração de Empresas por Faixa de Valor
Faixa de Valor
(em US$ 1000 FOB)
Acima de 100.000
Mais de 10.000 a 100.000

Emp. Valor* Emp.

Valor* Emp.

2000

1999

1998

1997

1990

Valor* Emp.

Valor* Emp.

Valor*

50 12.305

97 26.331

84 25.269

87 23.722

97 29.342

457 13.045

631 18.279

604 17.658

552 15.744

589 16.871

5.055 2.097

6.800

2.021

6.619

2.102

6.852

2.220

7.059

899

3.753

1.389

3.859

1.395

4.116

1.473

4.389

1.577

2.535

103

4.518

179

4.669

186

5.246

206

5.578

220

Até 10

1.619

7

2.754

12

2.912

13

3.267

14

3.373

14

Total

8.537 31.414 13.850 52.990 14.149 51.140 15.370 48.011 16.246 55.085

Mais 1.000 a 10.000

1.497

Mais 100 a 1.000

2.379

Mais de 10 até 100

Fonte: Elaboração própria a partir de mfonnações da Secretaria de Comércto Extenor (Secex).
* US$ milhões

No outro extremo desse u.ruverso encontram-se as empresas exportadoras de
pequeno e médio porte, aquelas cujas vendas no exterior não ultrapassam 1 milhão de
dólares ao ano. Formavam, em 1990, um grupo de 6.533 empresas (76% do total), com
uma contribuição para a pauta muito reduzida (3% das exportações totais). Em 2000 as
empresas nessa faixa de valor chegam a ser 13.340 (82% do total), mas com uma
participação que não alcança 4% das exportações totais.
Entre as pequenas e médias empresas, chama a atenção o ingresso de significativo
número de novas empresas nas atividades exportadoras, especialmente na faixa de valores
entre US$ 10 mil e 100 mil, que passam de 2.535 firmas a 5.578 no período de 1990 a
2000.
Um indicador utilizado para analisar a base empresarial exportadora é a
permanência na atividade. Segundo Markwald (2000), na última década, mais de 3 mil
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empresas mgressaram anualmente na atividade exportadora57• Os novos exportadores
representam anualmente 20 a 30% do total de empresas exportadoras, mas respondem por
menos de 3% da exportação anual. Por outro lado, apesar da incorporação de novas
empresas, a base exportadora aumenta a um ritmo muito inferior. Nem todas as empresas
exportam continuadamente todos os anos; em conseqüência, o ingresso de novos
exportadores é compensado pela existência de exportadores esporádicos ou desistentes. É
justamente no universo de pequenas e médias empresas que acontece esse movimento; uma
evidência de suas dificuldades para se tornar exportadores permanentes.
Considerando a classificação das firmas exportadoras por tipo de atividade empresa industrial e não-industrial-, um outro estudo (Veiga e Markwald, 1998) mostra
que, sobre um total de 13.397 empresas em 1996, 58% delas são empresas exportadoras
industriais e 42% são empresas exportadoras não-industriais. A participação na geração do
valor exportado é maior no caso das empresas industriais, que representam 75% do total. É
importante destacar, porém, o expressivo aumento no número das empresas não-industriais
no período 1990-1996, com um crescimento de 65% (passaram de 3.650 a 5.631 firmas).
Para o caso das empresas exportadoras industriais, esse estudo ratifica a elevada
concentração dos fluxos de exportação nas empresas de maior tamanho (1.024 firmas). O
critério de classificação por tamanho é realizado, nesse caso, a partir do número de
empregados. No grupo das grandes empresas incluem-se as que ocupam mais de
quinhentos empregados.
As grandes empresas industriais representam menos de 8% do universo exportador
tota� mas respondem por 50% das exportações brasileiras. Por outro lado, é reduzido o
impacto das pequenas e médias empresas industriais (6.742 firmas) no volume de
exportação: elas respondem por menos de 25% das exportações totais.
Dentro do grupo das pequenas e médias empresas observa-se uma elevada
concentração no estrato das médias empresas. De fato, as empresas de tamanho médio
respondem por mais de 90% das exportações desse grupo, o que evidencia a insignificante
participação das micro e pequenas empresas nas vendas externas brasileiras. Deve
destacar-se, todavia, a participação destas últimas na incorporação de novas firmas
exportadoras, cujo número mais do que duplica entre 1990 e 1993 (ingresso de quase 2 mil
frrmas).
57

Este trabalho mostra que o número de novos exportadores aumenta com mais intensidade logo
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A Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) publica anualmente o ranking das
principais empresas exportadoras e importadoras do Brasil. Considerando as vinte
primeiras empresas em 2000, podem ser colocadas as seguintes observações (Tabela 5):
A Embraer é a maior exportadora brasileira, posição que assume desde 1999. A
Viação Aérea São Paulo (VASP) ocupa, também, um lugar de destaque no
ranking. Dois casos que constatam o crescimento significativo experimentado

pela indústria aeronáutica nas exportações brasileiras.
Várias das principais exportadoras são, também, grandes importadoras. É o caso
da Embraer e das companhias automobilísticas (Volkswagen, Fiat, General
Motors). Algumas empresas, inclusive, apresentam uma balança comercial
deficitária, como as do setor eletroeletrônico (Motorola e Ericsson).
A Petrobras, principal empresa importadora brasileira, assume uma posição de
destaque entre os exportadores, devido principalmente à venda externa de óleos
combustíveis para consumo de bordo.
A aparição do grupo Bunge e Bom entre as principais empresas exportadoras.
Até 1999, era a Ceval Alimentos que ocupava as primeiras posições do ranking.
Retomaremos esse caso quando analisarmos o circuito espacial de produção de
SOJa
A presença das trading companies, tema a ser tratado no próximo item.

após a ocorrência de episódios de desvalorização da taxa de câmbio (1991-92 e 1999) .
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Tabela 5
Exportações x Importações Brasileiras
Principais Empresas - 2000
(US$ FOB)

Empresas

Exportações

Empresas

Importações

Embraer

2.701.955.523

Petrobras

7.442.824.681

Companhia Vale do Rio Doce

1.596.124.497

Embraer

1.351.886.989

Petróleo Brasileiro S.A Petrobras

1.456.471.035

Motorola Industrial

820.246.111

Volkswagen do Brasil Ltda

1.128.862.112

Ericsson Telecomunicações

739.048.872

Bunge Alimentos

976.931.904

Volkswagen do Brasil

568.613.153

Cia. Siderúrgica de Tubarão

948.792.531

Ford Motor Company Brasil

546.656.389

Fiat Automóveis

622.635.482

Cisa Trading

544.966.187

Motorola Industrial

597.183.927

General Motors do Brasil

479.484.005

Aracruz Celulose

587.000.104

Fiat Automóveis

463.729.433

General Motors do Brasil Ltda.

572.617.141

Cotia Trading

443.596.851

Albras Ahnnmio Brasileiro

541.596.202

NG Industrial

428.978.960

Cargill Agrícola

531.168.703

Renault do Brasil

332.165.899

A D M Exportadora e Importadora

482.820.617

Siemens

322.790.926

Samarco Mineração

388.390.280

Daimlerchrysler do Brasil

311250.634

Minerações Bras.Retm.idas MBR

385.041.389

Tam Transp.Aéreos Regionais

287.620.585

Viação Aérea São Paulo

378.790.814

Canuba Metais

284.311.867

Sadia

377.606.231

Compaq Computer Brasil

284.081.189

Ferteco Mineração

372.911.780

Ministério da Saúde

264.281.444

Celulose Nipo Brasileira Cenibra

369.352.068

Du Pont do Brasil

264.120.846

Ericsson Telecomunicações

364.855.492

Basf

260298.848

Demais Empresas

39.704.487.494

Demais Empresas

39.342.389.166

Total Geral

55.085.595.326

Total Geral

55.783.343.035

-

,
Fonte: Elaboraçao propna com base em dados da Secretaria de Comercio
Extenor (Secex).

Cabe apontar que várias empresas exportadoras brasileiras já ultrapassaram o
estágio das exportações diretas e aprofundaram seu processo de internacionalização,
estabelecendo escritórios comerciais e de assistência técnica, centros de pesquisa e até
unidades produtivas em seus principais mercados. A Petrobras, a CVRD, a Sadia, a
Gerdau, a Hering, a Construtora Odebrecht, entre outras, juntam-se àquelas empresas
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argentinas, chilenas, mexicanas que ampliaram suas estratégias além das fronteiras
nacionais, criando um grupo de muhinacionais latino-americanas58 •
V.4.

As empresas especializadas

Em 1998 há registro de 190 empresas trading, responsáveis por cerca de 17% das
exportações brasileiras, segundo informações da Associação Brasileira de Empresas
Trading (ABECE)59 •
Mas o que são essas trading companies? No Brasil esse agente empresarial existe
desde 1972, quando ele é criado como figura legal junto a um regime fiscal especial.
Através do decreto-lei nº 1.248, de novembro de 1972, o governo federal instituiu o regime
especial da trading, denominando-a Empresa Comercial Exportadora - e regulamentou sua
forma de operação. Estabeleceram-se os requisitos para a seleção de empresas comerciais a
serem beneficiadas com o regime fiscal especial, a fim de tomá-las aptas a canalizar a
produção de empresas nacionais para o mercado internacional. Sua origem, então, é de
natureza normativa, já que é resultado de uma norma comercial e fiscal estabelecida pelo
Estado federal.
Sua atividade comercial caracteriza-se pela operação de aquisição, no mercado
interno, de mercadorias a serem por ela posteriormente vendidas e exportadas. É
considerada uma exportação indireta, visto que, após a aquisição das mercadorias, a
trading assume os riscos financeiros e comerciais da atividade, sem nenhuma participação
do produtor. O regime fiscal especial equipara essa operação interna de aquisição de
mercadoria destinada ao mercado externo a uma exportação direta. Essa regulação estatal
faz com que a carga fiscal interna final incidente nas exportações diretas ou indiretas seja a
mesma, isto é, as mercadorias compradas e exportadas pelas trading estão inteiramente
desoneradas de impostos indiretos. Esse princípio é conhecido como de "neutralidade
58

Nos últimos anos, o processo de internacionalização das empresas latino-americanas aparece
como tema de interesse na literatura acadêmica cada vez com maior freqüência. Esse processo,
apesar de ser identificado desde meados dos anos 70, manifesta-se com maior força na década de
1990 devido às políticas de abertura econômica. Podem ser consultados para esta temática: Garrido
et alii, 1998; Chudnovsky et alii, 1999.
59
Segundo informa a ABECE, nem todas as empresas exportadoras que aparecem com o termo
"tradinf no seu nome, são verdadeiras trading. Podem não estar registradas para tal fim, e usam a
palavra livremente. Também acontece o contrário: algumas empresas não levam o termo no seu
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fiscal das trading": a operação de saída da mercadoria para a trading, com o fim específico
de exportação, está equiparada a uma exportação direta, e o produtor-vendedor tem acesso
aos mesmos bene:ficios fiscais e financeiros que teria na exportação direta dessa
mercadoria (Monteiro Neto, 1998)60 .
A criação dessas normas específicas é uma forma de aprofundar a porosidade
territorial por parte do Estado, já que operam como estímulo à formação e operação de
empresas locais especializadas no comércio internacional. Promove-se também uma
ampliação da divisão social do trabalho, com a separação entre atividade produtora e
atividade comercial.
É interessante resgatar uma pesquisa realizada em 1998 com usinas exportadoras de
açúcar (Neves, 2000), na qual foram levantadas as vantagens e desvantagens advindas do
uso das trading. As principais vantagens citadas são a segurança de receber o pagamento,
pois a trading assume o risco financeiro, negocia volumes grandes, fornece carta de crédito
e adiamentos e fica com custos de prospecção e desenvolvimento de mercados. As
desvantagens de usar as trading são agregação de custos (redução de preços); não
conhecimento do cliente final (não existência de fidelidade nem garantia de continuidade estabilidade da relação); a usina entrega as mercadorias e a trading especula Os fatores de
força competitiva das trading são, conforme a pesquisa, dimensão, poder financeiro e
escala, variedade de produtos, flexibilidade e agilidade, domínio de informações, logística
de navios e presença global.
A participação desse tipo de empresa chega a representar 10% das exportações
brasileiras no começo dos anos 80, atingindo 20% em 1985. No começo dos anos 90, sua
participação diminui novamente, retornando ao mesmo patamar anterior (10%), para
recuperar-se no final da década, quando alcança 17% (Gráfico 2).

nome estando, porém, registradas como trading (ex. Odebrecht). Neste último caso, seriam
verdadeiras trading (registradas).
60
A adoção desse princípio é interpretada, por alguns autores, como uma perda da possibilidade de
arrecadação fiscal dos governos federal e estaduais.

Gráfico 2 - EVOLUÇÃO EXPORTAÇÕES BRASILfTRADING
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Existe uma forte tendência de especialização por parte de certas trading, como as
que operam na exportação de produtos siderúrgicos ou de commodities agrícolas. A
empresas mineiras SG e Siderco, por exemplo, exportam exclusivamente ferro fundido
bruto (Tabela 6). A Copertrading especializa-se em açúcar de cana, enquanto a BBA
comercializa exclusivamente farelo e óleo de soja e a SAB opera no mercado do açúcar e
da soja
A Coimex, a maior empresa brasileira de comércio exterior, escolheu a indústria
petrolífera como foco de seus negócios. Em setembro de 2000, inaugurou um terminal
portuário especializado para servir à indústria de óleo e gás na importação, exportação,
armazenamento, transportes, manutenção, inspeção técnica e liberação alfandegária. Esta
atividade agrega-se a sua tradicional participação na importação de veículos automóveis e
na exportação de café e produtos seminafaturados de ferro e aço.
Tabela 6
Empresas Trading Brasileiras - Casos Selecionados
Empresa

Sede

Exportação-2000

(1)

US$ FOB (1)

Classificação* (2)
Porte

Pauta

Coirnex

ES

137.076.764

$$$$

25

Starexport Trad.ing

SP

121.342.836

$$$$

42

Cotia Trad.ing

SP

99.640.150

$$$$

273

Copertrading

AL

64.639.539

$$$$

4

SG Comércio Exterior

MG

50.656.612

$$$

1

SAB Trading

RJ

47.669.914

$$$$

7

Sílex Trading

SP

s/i

$$$

59

BBA Trading

SP

s/i

$$$

2

Siderco Trading

MG

s/i

$

1

Fontes: Elaboração própna a partir de (1) SECEX, Balança Comercial Brasileira 2000 e de (2)
Confederação Nacional da Indústria, Catálogo de Exportadores Brasileiros 1999.
* Porte:Faixa de valor de exportação (US$ milhões/ano):$$$$+ 50, $$$ 10-50, $$ l-10, $ até 1.
Pauta:número de produtos exportados pela empresa.

A Cotia é uma das maiores trading ligada a um grupo industrial. Esta empresa
começa suas atividades de comércio exterior em 1973 com a venda de carne bovina para
Nigéria e nos anos 80 já estava operando com uma linha diversificada de produtos
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(produtos químicos, siderúrgicos, madeiras, papel e cartão, veículos automóveis,
autopeças, commodities agrícolas como soja, açúcar e café). Amplia sua atuação em outros
mercados, instalando escritórios nos Estados Unidos e vários países da América Latina
(Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela) e Ásia (China, Japão, Índia, Malásia,
Singapura).
A topologia que desenham as empresas trading estende-se em todas as direções do
globo, acusando permanentes transformações em função das oportunidades de negócio.
Como empresas especializ.adas em promover a circulação de mercadorias, elas reforçam a
porosidade dos territórios, produzindo suas próprias normas.
Tabela 7
Trading Brasileiras por Estado - 1998
Estado

Empresas

Brasil

190

São Paulo

80

Rio de Janeiro

31

Rio Grande do Sul

24

Minas Gerais

13

Paraná

11

Espírito Santo

9

Santa Catarina

9

Bahia

4

Alagoas

2

Ceará

2

Mato Grosso do Sul

2

Goiás

1

Pará

1

Rio Grande do Norte

1

. .

Fonte: Associação Bras1lerra de Empresas Trading

Existe uma forte concentração de empresas trading nas regiões Sudeste e Sul
(92%), sendo que a maior parte delas se encontram no Estado de São Paulo (Tabela 7). A
sede dessas empresas localiz.a-se principalmente nas áreas metropolitanas de São Paulo e

102

do Rio de Janeiro. A densidade informacional dessas cidades, estudada por Bernardes
(2001 ), contribui para a formação de uma produtividade espacial apta às operações de
comércio exterior. "A expansão dos escritórios que prestam consultoria jurídica e
comercializ.am informações sobre controle cambial dos países, barreiras alfandegárias,
carga tributária, legislação de patentes, fusões e aquisições e mercados supra-regionais,
entre outros" (p. 424) tende a reforçar as relações de cooperação que as trading necessitam
para operar.
O denso tecido de atividades das metrópoles representa, sem dúvida, uma vantagem
para o funcionamento das empresas especializadas em comércio exterior. Por sua vez,
essas empresas coJaboram para a tendência à internacionalização dos grandes centros
urbanos brasileiros.

TERCEIRA PARTE

Uma tentativa de análise: o comércio exterior
na redefinição dos usos do território brasileiro

CAPÍTULO VI

A fluidez territorial

"Devemos, assim, distinguir entre a produção de uma
expectativa de fluidez, isto é, a criação das condições
para sua existência e o uso da fluidez por um agente,
isto é, sua efetivação empírica" (Santos, 1996, p. 220).
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A base material que cria as condições para que as mercadorias circulem e, portanto,
se formem os fluxos internacionais de comércio é formada por diversos sistemas de objetos
de ordem técnica, cumprindo cada um deles uma função determinada, entre eles, portos,
aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, annazenagens etc. Os fluxos de mercadorias se
organizam através de redes que, para multiplicar-se e intensificar-se, dependem da eficácia
desses fixos. Estes últimos são verdadeiros sistemas de engenharia que atuam de forma
interdependente e que, por sua vez, acarretam uma divisão territorial do trabalho bem
definida
Partimos do conceito de fluidez territorial para definir aquela qualidade dos
territórios nacionais que permite 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, construídos e/ou acondicionados para garantir a realização do movimento.
Esses fixos produtivos servem nos diferentes momentos do processo produtivo: na
produção (stricto sensu), na distribuição, na troca, no consumo. Podem apresentar-se em
forma de pontos, como nós ou elos de redes produtivas, comerciais, ou em forma de linhas,
isto é, vias de diferente5 tipo' que permitem o fluir das mercadorias. No primeiro caso estão
os portos, os aeroportos, cumprindo a função de terminais nos quais os circuitos de
produção acabam, ou começam, seu percurso nacional. São pontos do território nacional
que, dada a sua especializ.ação, revelam a existência do seu limite. No segundo caso, são as
rodovias, as ferrovias, as hidrovias, as vias aéreas e marítimas que facilitam o traçado das
mais variadas rotas para o escoamento das mercadorias.
Esse conjunto de fixos tem contribuído, nos últimos decênios, para a constituição
do meio técnico-científico-informacional e a renovação da materialidade no território
brasileiro (Santos e Silveira, 2001 ).
VI.1. Um sistema de pontos

Os portos e aeroportos internacionais são aqueles macrossistemas técnicos que,
além de cumprir as funções específicas para facilitar o escoamento das mercadorias,
albergam uma função normativa particular, exercida pelo sistema de alfândegas61 • A
61

Tanto os portos e aeroportos como os pontos de fronteira (terrestre, fluvial ou lacustre) são
conceituados como "zona primária" pela Secretaria da Receita Federal (SRF), órgão do governo
responsável pela fiscalização e controle das mercadorias que passam por esses pontos. O restante
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entrada e a saída das mercadorias atravessam o limite internacional exatamente nesses
pontos do território. Daí sua especificidade, não apenas técnica mas também normativa.
Retomaremos essa questão no próximo capítulo.
VI.1.1.Portos

Pelos portos brasileiros fluem 96,5%, em peso, das mercadorias transacionadas pelo
país, dado que revela a importância destes fixos para a fluidez territorial. Existem 46
portos, distribuídos pela costa marítima e pelas vias fluviais interiores, dos quais 36
movimentam cargas para o mercado externo. Do total de toneladas movimentadas em 1998
(443 milhões), 70% foram transacionadas com o exterior e 30% correspondem ao mercado
intemo62• Observa-se que três quartos da movimentação, em peso, são exportações embarques - e um quarto são importações.
Fortes transformações técnicas e políticas definem a situação atual dos portos
brasileiros. Novas instalações e equipamentos são incorporados de forma acelerada à sua
performance operacional, como contêineres, guindastes especializados, armazéns, cais,

berços etc., junto a ações informatizadas que se introduzem em todos os processos através
da logística. Paralelamente, graças a uma reforma legislativa e institucional, desenham-se
normas que alteram a regulação econômica e política do setor. É um processo em
andamento, mas já podem ser assinalados vários elementos para sua análise.
O sistema portuário brasileiro estava constituído, em 1994, por cmco portos
nacionais, dez portos regionais, onze portos integrados e dez portos locais, segundo uma
metodologia desenvolvida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (Mapa 2). Os
critérios de classificação foram o tipo de carga, o número de clientes, o tipo de terminais e
a área de influência. É importante observar que os portos nacionais ganham esse status por
terem um grande número de terminais e por escoarem a produção de mais de, pelo menos,
dois Estados brasileiros, isto é, convertem-se em verdadeiros nós de circulação. São as

do território brasileiro é denominado "zona secundária". A zona primária seria equivalente, então,
àqueles pontos do território no qual os fluxos comerciais revelam seu caráter internacional.
62
Tecnicamente, fala-se de cargas de longo curso (comércio internacional) e de cabotagem e
navegação interior .

'
Mapa2

BRASIL - BASES DA FLUIDEZ TERRITORIAL
portos, aeroportos - fe"ovias, hidrovias

PORTOS

nactoll3.ls
regionais
8
• integrados*
• locais
Porto

l. Integrado* ou local
2.Regional
3. N111:ional

AEROPORTOS
+ internacionais
Tipo de Carga

Única/ Especializada
Variada
Variada

HIDROVIAS

-- navegável

Número de Clientes

Único/ Pequeno Número
Grande Número
Gniode Número

FERROVIAS

- ferrovia existente
-·---·� ferrovia em construção
Tipos de Terminais

Pequeno Nº/Especializados
Pequeno N°/ Pouco Especializados
Gnnde N°/Pooco Especializados

• Oba.: Como "Portos Inte�" fo13111 conaidaados todos os portoo e tcnninais privativos.
Quando a movimentação em um podD é li,i.ta pmdominmtemenlo por apenas 111113 empresa 111uária,
optou-se porcomidor.í-lo dentro da classüicação "POJ1olntcgndo".
Fonte: BNDES. O Sislllma Portuário Brasileiro, Cadom01 do Inlia-"8trullln, n• 3, dez, 1996. p. 19.

ESCALA GRÁFICA

Area de Influência

01 Empresa ou Setor/ 01 Estado
Até 02 Estados
Mais de 02 Estados

Fonte: BNDES. O Sisllmla Porluárlo Bm:ri/eiro, Cadomoto do Inlia-abullln, n• 3, dez, 1996.
IBGE.AtlasNocionaldoBrmiL :Z.Oed.., 1992.
Ministério dos T1311Spo111:o. www.g,;pot.t<N.hr
Elaboração: MónicaArroyo e Rosalina Bu,gos (2001)
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regiões Sul e Sudeste que contam com portos nac10na1s (Santos, Rio de Janeiro,
Paranaguá/Antonina, Rio Grande e Vitória).
Deve-se salientar, porém, que na segunda metade da década de 1990, muitos portos
regionais ampliaram sua área de influência, como é o caso de Itajaí e Imbituba (ambos em
Santa Catarina), recebendo mercadorias de um número cada vez maior de Estados.
Do total de cargas63 movimentadas através dos portos para o mercado externo, em
1998, 70% saíram de oito portos (Tabela 8). O porto de Santos (SP), apesar de ser o maior
porto brasileiro64, ocupa o terceiro lugar, conforme a movimentação total, depois dos
portos de Tubarão (ES) e ltaqui-Ponta da Madeira (MA). A diferença principal radica no
grau de diversificação de cargas que apresentam: enquanto os dois primeiros se
especializam em um tipo de carga, concentrada em minérios, Santos apresenta uma
movimentação diversificada, com 60% de granéis sólidos e líquidos e 40% de carga geral.
Tabela 8
Portos Brasileiros. Movimentação de Carga de Comércio Exterior - 1998
Nome

Total
Toneladas
(A)

Tubarão (ES)
Itaqui (MA)
Santos (SP)
Sepetiba (RJ)
Paranaguá (PR)
São Sebastião (SP)
Ponta Ubu (ES)
Subtotal

Milhões
68,2
46,5
31,1
26,5
18,0
17,7
11,1
219,1

Carga geral
Toneladas
GeraVfotal
(B)
(B/A)
%
Milhões
0,4
0,6
0,2
0,4
12,7
40,8
0,0
3,1
17,2
0,1
0,6
0,0
16,5
7,5
13,1
40,6

309,1
Total
Fonte: Elaboração própria a partir do Anuário Estatístico dos Transportes (GEIPon.
63

As cargas classificam-se, segundo o Ministério dos Transportes, em três tipos: geral, granéis
sólidos (minerais e alimentares) e granéis líquidos (óleo e derivados). A carga geral compreende
um conjunto bastante amplo de produtos que vão desde carnes congeladas até pneus, motores,
peças e veículos, bobinas de papel ou de aço etc.
64
O porto de Santos destaca-se pelo seu tamanho físico e sua acessibilidade, com cerca de 8
milhões de m2, 13 km de cais, profundidade variando entre 6,6 e 13,5 m e diversos acessos
rodoviários (complexo Anchieta-Imigrantes, BR-101 e SP-055) e ferroviários (Ferroban,
Ferronorte e MRS) (BNDES, 2000).
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Somam-se ao grupo dos portos especializados, com cerca de 100% de sua
movimentação concentrada em granéis, Sepetiba (RJ) e Ponta Ubu (ES), com minérios, e
São Sebastião (SP), com petróleo.
A carga geral representa somente 13% do total movimentado pelos portos
brasileiros. À diferença das outras cargas, como granéis sólidos ou líquidos que geralmente
são produtos de baixo valor unitário, a carga geral inclui, em tese, mercadorias de maior
valor agregado, sobre as quais podem ser cobrados valores mais elevados de frete. Daí sua
atratividade e sua incidência na qualificação de um porto. Cabe, então, realiz.ar uma
hierarquização dos portos brasileiros a partir dos dados de carga geral (Tabela 9).
Tabela 9
Portos Brasileiros. Movimentação de Carga Geral - 1998
Nome

Carga geral
Toneladas
(A)

Santos (SP)

Milhões
12,7

Geral/Total
(A/B)

%

40,8

Total
Toneladas
(B)

Milhões
31,1

Praia Mole (ES)

5,6

37,6

14,9

Rio de Janeiro (RJ)

3,7

62,7

5,9

Paranaguá (PR)

3,1

17,2

18,0

Vitória (ES)

2,4

46,2

5,2

Barra do Riacho (ES)

2,1

100,0

2,1

Rio Grande (RS)

1,8

17,5

10,3

ltajaí (SC)

1,6

100,0

1,6

Subtotal

33,0

37,0

89,1

Total

40,6

13,1

309,1

.
Fonte: Anuáno Estatístico dos Transportes (GEIPOT).

Entre os portos que apresentam certo grau de diversificação, além de Santos, podem
ser mencionados Rio de Janeiro e Vitória, com uma proporção de carga geral entre 60% e
40% sobre o total. Nesse item, ainda, estes portos movimentam principalmente produtos
siderúrgicos. Por seu lado, Barra do Riacho (ES) e Itajaí (SC) são portos especializados em
carga geral, com uma diferença entre ambos: enquanto o porto capixaba concentra quase
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toda a sua carga em produtos siderúrgicos, o porto catarinense apresenta um amplo leque
de produtos exportados: açúcar, madeira e derivados, cargas :frigorificadas, cerâmicos,
papel e derivados, máquinas e motores, tabaco e produtos têxteis.
A movimentação dos produtos via contêineres é outro critério para se estabelecer
urna hierarquia de portos. O índice de conteinerização, isto é, o volume relativo de carga
geral65 que é transportado nesse tipo de acessório, cresceu aceleradamente no Brasil,
saltando de 27% em 1990 para quase 50% em 1998. Essa nova situação explica o processo
acelerado de modernização que têm experimentado os terminais portuários para adaptar-se
aos requisitos técnicos que o uso do contêiner exige (Contei, 2001). Foi necessário, por um
lado, melhorar as instalações, aumentando a área coberta para armazenagem e ampliando
os berços para operação dos barcos e, por outro, adquirir equipamentos especializados
como portêineres (guindastes para a movimentação de contêineres entre o cais e o navio).
Em 1998 foram movimentados 20 milhões de toneladas de mercadorias, nos portos
brasileiros, através de contêineres (Tabela 10) - quase a metade da carga geral
movimentada nesse ano (ou 6,5% do total de toneladas incluídos os granéis). A quantidade
de unidades movimentada foi aproximadamente de 2 milhões de contêineres de vinte pés,
sendo apenas sete portos, localizados nas regiões Sudeste e Sul, os responsáveis por mais
do 85% dessas unidades.
Conforme avaliação do BNDES, existe urna subutilização do contêiner como
acessório de primeira linha para o comércio exterior. Embora o contêiner seja sinônimo de
carga geral de maior valor, estão sendo exportados principalmente produtos de baixa
elaboração e de baixo valor unitário (como café, fumo, calçados, cerâmicas etc.), sem que
essa forma de transportar mercadorias chegue a ser :fundamental para o seu escoamento.
Outro problema assinalado é o fato de muitas das unidades embarcadas estarem vazias66 •
"Pode-se até aceitar, a princípio, que várias dessas cargas exportadas pelo Brasil são
conteinerizadas apenas para servir de 'carga de retomo' para que os contêineres utilizados
para trazer as importações - de alto valor unitário - não retomem vazios para seus portos
de origem" (BNDES, 1998, p. 2). Ainda assim, esse fato não atenua o impacto trazido pelo
65

Várias mercadorias classificadas como carga gera] não são adequadas para o transporte de
contêineres por serem cargas extremadamente pesadas, ou de grande volume, ou de manuseio
especia]iz.ado, como, por exemplo, produtos siderúrgicos, tubos metáJicos, ce]ulose, bobinas de
pape], madeira serrada, veículos etc. (López, 2000).
66
Do tota] de unidades movimentadas nos sete principais portos, de 40% a 20% são contêineres
cheios (BNDES, 1998).
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processo de conteinerização, que tem incidido na consolidação do meio técnico-científico
informacional no território brasileiro.
Tabela 10
Portos Brasileiros. Movimentação de Contêineres de Vinte Pés - 1998
Nome

Santos (SP)

Contêineres/
Unidades
(lO00TEU*)
799

Contêineres/
Toneladas

Carga Geral/

Contêineres/
Carga Geral

(A)

Toneladas
(B)

Milhões

Milhões

8,2

12,7

64,5

(A/B)

%

RioGrande(RS)

225

1,8

1,8

100,0

Rio de Janeiro (RJ)

198

2,1

3,7

56,7

Paranaguá (PR)

162

1,2

3,1

38,7

Itajaí (SC)

130

1,2

1,6

75,0

São Fco.do Sul(SC)
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1,2

1,3

92,3

76

0,8

2,4

33,3

Subtotal

1.707

16,5

26,6

62,0

Total

2.029

20,0

40,6

49,2

Vitória (ES)

Fonte: Anuário Estatístico de Transportes (GEIPOT).
*Twenty-foot equivalent unit. Contêiner de vinte pés que serve como padrão de referência de
capacidade de carga (volume).

O incremento da participação de produtos refrigerados na pauta de exportações
brasileiras67 exige, por sua vez, a introdução de inovações técnicas tanto nos terminais de
carga quanto nos meios de transporte (desde caminhões e contêineres refrigerados até
tornadas especiais em pátios de carga e câmaras frias). Os portos precisam adaptar-se,
separando-se áreas destinadas à armazenagem de cargas refrigeradas e instalando-se
equipamentos específicos - como geradores próprios a diesel para garantir o fornecimento
contínuo de energia elétrica68• Aparece, assim, um outro critério para a hierarquização dos
portos, sendo o número de tomadas especiais um novo indicador de porto moderno.

67

À carne de frango e ao suco de laranja se somaram as carnes bovina e suína, as frutas, os
chocolates, as flores. Aumentaram, por sua vez, as importações de produtos químicos e
farmacêuticos.
68
Neste momento, o porto de Santos é o que oferece maior número de possibilidades para
armazenagem de cargas refrigeradas. A empresa Hipercon, por exemplo, aplicou aproximadamente
US$ 670 mil (praticamente 50% de seus investimentos em 1999) para dotar seu terminal com
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Junto às mudanças técnicas assinaladas, diferentes processos de ordem política
foram acontecendo ao longo da década de 1990, produzindo alterações na regulação
territorial. Poderíamos dividir a história recente69 do sistema portuário brasileiro em dois
subperíodos: antes e depois de 1993, quando se promulga a Lei de Modemiz.ação dos
Portos (nº 8.630), que definiu as diretrizes dos processos de privatização e descentralização
dos complexos portuários.
Como funcionava o sistema antes da aplicação de tal norma? A Portobrás
controlava as Companhias Docas estatais (entre outros Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito
Santo, Bahia); administrava diretamente alguns portos (como Manaus, Recife, Maceió,
Aracaju, Itajaí); fiscalizava portos sob regimes de concessão estadual (São Sebastião,
Paranaguá, São Francisco do Sul, Pelotas, Porto Alegre), privada (Imbituba) e mesmo os
terminais privativos, tanto os ligados a empresas estatais (CVRD, Portobrás, Cosipa etc.)
como a empresas privadas (Dow Química, Cutrale, Cotrijuí etc.). Com a dissolução da
Portobrás em 1990 se produz um gap institucional (Genari, 1994) que a lei de 1993 tenta
resolver mas que ainda está em fase de transição.
A administração dos portos públicos fica agora sob responsabilidade dos Conselhos
de Autoridade Portuária (CAPs), órgão colegiado constituído por representantes do poder
público (esferas municipal, estadual e federal), dos operadores portuários (mnadores,
titulares de instalações privadas situadas dentro dos limites do porto organizado e demais
operadores), dos trabalhadores (avulsos e demais trabalhadores) e dos usuários
(exportadores e importadores). Durante os quatro anos seguintes à promulgação da lei, os
CAPs de todos os portos públicos foram constituídos e instalados.
A criação da figura do operador portuário é uma das formas que adotou a
privatização dos serviços portuários. A tarefa de realizar as etapas de movimentação e
duzentas tomadas especiais e destinou 20% da superficie de seu terminal para a manutenção de
contêineres refrigerados (Revista Global, nº 4, dez. 1999).
69
O marco inicial da vida portuária brasileira é a Carta Régia de Dom João VI em 1808. A l ª Lei
das Concessões de 1869 autorizava o governo a contratar a construção, nos diferentes portos do
Império, de docas e armazéns para carga e descarga, guarda e conservação de mercadorias de
importação e exportação. O objetivo dessa lei era atrair capitais particulares para financiar tais
construções poupando o erário (portos de Santos, Manaus, Ilhéus). Em 1934 houve uma grande
reformulação da legislação portuária, enfatizando-se a atuação do governo federal no comando do
sistema portuário e criando-se o regime de concessões aos Estados ou entidades privadas de
reconhecida idoneidade técnica e financeira. Em 1975 cria-se a Portobrás como empresa pública
com a finalidade de administrar, explorar os portos e fiscalizar as concessões. Em 1990 é
autorizada a sua dissolução (Borgo Filho, 1994).
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armazenagem de mercadorias destinadas, ou provenientes, do transporte aquaviário tinha
sido, até esse momento, prerrogativa única e exclusiva da administração dos portos,
normalmente exercida, direta ou indiretamente, pelo poder público. Com a criação do
operador portuário estende-se essa prerrogativa a toda pessoa jurídica interessada, isto é, o
executor da operação pode ser uma empresa de natureza privada devidamente autorizada.
O operador portuário detém o comando unificado dos serviços, eliminando a separação do
trabalho de docas (até o costado da embarcação) e de estiva (interior do navio).
As Companhias Docas estatais70, que atuavam como empresas integradas de
gerenciamento direto e de operadora portuária, continuam funcionando, em concorrência
com as Operadoras Portuárias. Embora exista uma vontade política no sentido do
afastamento dessas companhias das funções operacionais e de sua progressiva extinção, na
prática elas continuam administrando os portos, movimentando as cargas e, muitas vezes,
orientando a formação das Operadoras Portuárias, firmas com as quais dividem os
serviços.
Os terminais privativos também sofreram mudanças na sua regulação (Tabela 11).
Os terminais privativos são instalações particulares, localizados às margens de rios e baías,
dentro ou fora do cais público. Segundo a Associação Brasileira dos Terminais Portuários
(ABTP), existem mais de duzentos terminais privativos. Alguns são pequenos atracadouros
fluviais, mas pelo menos 62 são de médio a grande porte, movimentando uma· parte
importante do volume total da carga marítima do país. Alguns importantes terminais se
acham instalados dentro dos principais portos públicos - como Santos, Rio de Janeiro e
Rio Grande. Quando situados fora dos complexos públicos constituem verdadeiros portos
privativos, que podem ser de empresas estatais (Petrobrás e Vale do Rio Doce71) ou de
empresas privadas (Cosipa, Portocel e Samarco)72 • Desde que seja dono do terreno, a
empresa pode solicitar a permissão do Ministério dos Transportes para construir e operar
seu próprio porto. Não há cobrança de taxas por parte do governo.

70

As Companhias Docas estatais são oito: de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da
Bahia, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão e do Pará.
71 A Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada em 1997.
72 A prática dos terminais privativos surge no Brasil, em 1944, com um decreto-lei que permitia às
empresas particulares construir e operar "instalações portuárias". Em 1966, outro decreto-lei
confirmava o direito de qualquer pessoa ou empresa de ter seu termina� desde que destinado a uso
próprio (Oliveira, 2000).
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Antes da lei 8.630/93, os terminais privativos ficavam jurisdicionados aos portos
públicos vizinhos, eram obrigados ao pagamento de tarifas e impedidos de movimentar
cargas de terceiros. Atualmente eles podem operar como se fossem portos independentes,
pagando tarifas somente em caso de utilização de serviços e operando com cargas de outras
empresas mediante a assinatura de contrato de adesão. Nos três primeiros anos (de 1993 a
1996), 43 terminais firmaram tais contratos com o Ministério de Transportes. Desse total,
seis localizam-se no Espírito Santo, cinco em São Paulo, cinco no Rio Grande do Sul e
quatro no Rio de Janeiro.
Tabela 11
Principais Terminais Privativos - 1998
Principais empresas

Produtos

Terminais
próprios
8

Petrobrás (RN, SE, SP,RS)

Petróleo

Vale do Rio Doce (ES, MA, SE)

Minério

5

Adubos Trevo (RS)

Fertilmmtes

2

Bianchini (RS)

Oleo de soja

2

Cosipa (SP)

Carvão e siderúrgicos

1

Ultrafértil (SP)

Fertiliz.antes

1

Dow Química (SP)

Produtos químicos

1

Cargill (SP)

Soja

1

Cutrale (SP)

Suco de laranja

1

Cotrijuí (RS)

Trigo e soja

1

Samarco Mineração (ES)

Minério

1

Fonte: Departamento de Portos/MTe ABTP (extraído da revista Amanhã, nº 139, fev. 1999).

Os terminais privativos processam em tomo de 70% do volume total das
exportações brasileiras, sobretudo produtos primários como minério de ferro, soja e suco
de laranja, enquanto os 30% restantes, relativos à carga geral, são manipulados pelos
portos públicos. A movimentação de granéis sólidos é realizada principalmente através de
terminais pertencentes a grandes grupos empresariais (mineradoras, siderúrgicas, trading,
cooperativas) que, dessa forma, administram o último elo nacional do circuito de produção
por elas controlado. É o caso das mineradoras Companhia do Vale do Rio Doce, MBR
Samarco, Usiminas, CST, Cosipa, e das trading de commodities agrícolas como Cargill,
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Glencore,

Cotriguaçu,

lncobrasa.

Os

granéis

líquidos

são

movimentados

fundamentalmente pela Petrobrás através de oito terminais privativos localiz.ados nos
portos públicos. Essa empresa possui também um porto - Regência (ES) -, responsável por
pequena parcela de sua movimentação total.
Ao permitir a recepção de cargas de terceiros, abre-se a possibilidade de um novo
negócio para os donos desses terminais, que se convertem em concorrentes dos portos
públicos. Por exemplo, a Companhia Vale de Rio Doce consegue incrementar sua receita
com clientes como a Ceval e a ADM, que exportam soja e farelo de soja através de seu
porto capixaba, ou com a Fiat, que concentrou 60% de sua movimentação de peças em
contêineres no terminal de Vila Velha. Por seu lado, a CST, a Açominas e a Usiminas, que
em consórcio movimentam um terminal privativo no Espírito Santo com sua atividade
principal de produção de laminados, desde 1998 estão importando automóveis da Chrysler,
Mercedes BMW e Mazda. Para a Adubos Trevo, com terminal privativo no porto de Rio
Grande, a movimentação de cargas de terceiros chegou a perfazer aproximadamente 60%
de toda a sua operação portuária.
Existe também a possibilidade de empresas privadas arrendarem uma área do
terminal público através de uma licitação. O arrendamento é pago durante um período que
oscila, geralmente, entre 20 e 25 anos, concedendo o direito de operar cargas até a entrada
do navio. Pode-se observar como um número considerável de lotes foi arrendado, ou seja,
repassado a grandes empresas do setor transportes ou a fundos de pensão que decidiram
incluir os portos na sua carteira de investimentos (Tabela 12). No primeiro caso
sobressaem a Libra (Linhas Brasileiras de Navegação), que atua em terminais no Rio de
Janeiro e em Santos, e a inglesa Wilson Sons, arrendatária do Terminal de Contêineres de
Rio Grande. No segundo caso pode-se citar o consórcio que explora, desde 1997, o Tecon
1 do porto de Santos, formado pelo Opportunity, a transportadora Fink e o fundo de pensão
Sistel (dos empregados em telecomunicações).

l 16

Tabela 12
Terminais Arrendados - 1998
Porto

Santos (SP)

Lotes

Vencedores principais

27

Libra, Cargill, Multiterminais e Dow

Taxa mensal
arrendamento
(emR$ mil)
2.898,9

Química
Paranaguá/Antonina

13

Tevecon, Rocha S/A e fundos de pensão

660,2

(PR)
Rio de Janeiro (RJ)

8

Libra, Triunfo, CSN e Multiterminais

Vitória (ES)

4

Usiminas, Açominas, CST e Vale do Rio

1.004,7
57,8

Doce
Rio Grande (RS)

3

Petrobrás, Wilson Sons e T ergrasa

276,8

Sepetiba (RJ)

2

CSN e Valesul

169,5

Maceió (AL)

2

Enpace

155,7

São Fco. do Sul (SC)

1

Willport

109,8

Fonte: Departamento de Portos/MT e ABTP (extraído dareVIstaAmanhã, nº 139, fev. 1999).

Essa nova forma de regulação que experimentam os portos a partir do processo de
privatiz.ação leva a considerar, outrossim, as alterações produzidas na divisão social do
trabalho. Diversos órgãos, entidades e agentes participam na cadeia de operações de
movimentação, armazenamento, carga, descarga, inspeção, fiscaliz.ação, guarda, vigilância
e segurança das mercadorias e do patrimônio ali existentes. Antes havia nítida divisão entre
o trabalho de docas (até o costado da embarcação), exercido pela administração, e o
trabalho de estiva (entre o costado e o interior dos porões), feito pelos trabalhadores
avulsos associados em sindicatos independentes. A nova lei, além de delegar todo o
comando das operações à pessoa do operador portuário, uniformiza o diferente tipo de
trabalho, definindo como "trabalhador portuário" todo aquele que realiza capatazia, estiva,
conferência e conserto de carga, bloco ou vigilância de embarcações, seja com vínculo
empregatício, seja como trabalhador avulso. Cria-se, paralelamente, o Órgão de Gestão de
Mão-de-Obra (OGMO), com a responsabilidade de administrar todos os assuntos relativos
ao trabalhador portuário. Os sindicatos perdem, dessa forma, o direito a definir a
composição dos turnos de trabalho e a escolha da mão-de-obra para cada tarefa. Por outro
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lado, como a introdução do contêiner permitiu a implementação de operação mecaniz.ada e
repetitiva, em vez dos procedimentos diferenciados que ocorriam anteriormente
(movimentações de sacos, fardos, caixas, tambores etc.), a necessidade de mão-de-obra
reduziu-se em ritmo constante, já que certas operações requerem participação mínima de
trabalho manual (em alguns casos a utilização de trabalhadores por turno passou de catorze
a quatro homens, com a substituição de estivadores e pessoal de terra por uma pequena
equipe). O desemprego previsto foi paliado, em parte, pela indenização de mais de 1 O mil
trabalhadores; entretanto, o contingente atual de 40 mil trabalhadores ainda é bem maior
que a demanda. É nesse contexto que aumentam as greves e os confrontos nos portos,
expressão viva do conflito capital/trabalho.
VI.1.2.Aeroportos
Os aeroportos fazem parte, junto com os portos, daquele conjunto de fixos
produtivos que servem para adensar o território nacional com conteúdos crescentes de
técnica, ciência e informação. São também pontos estratégicos para o comando dos fluxos
aéreos de cargas internacionais.
O modal de transporte aéreo apresentou, historicamente, algumas restrições perante
o modal marítimo devido aos custos mais elevados e às limitações no tamanho das
unidades de carga e peso. As cargas típicas desse transporte são extremamente :fracionadas,
com alto valor agregado e necessidade de um tempo de trânsito máximo de 24 a 48 horas.
Encontra-se, em geral, gêneros alimentícios e outros bens perecíveis, animais e plantas
vivos, equipamentos eletrônicos, ourivesaria, jóias e artigos de moda.
Com o aumento do comércio internacional no período da globalização, tem-se
produzido um incremento do uso do modal áereo, que já vem acarretando
congestionamentos de carga nos principais aeroportos dos países centrais. Há mesmo uma
forte tendência à construção de terminais destinados exclusivamente a cargas para
dinamizar as operações de embarque, desembarque e manipulação e transferência das
mercadorias, concorrendo crescentemente com a atividade dos portos.
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No Bras� funcionam atualmente treze aeroportos internacionais73 (Mapa 2). Em
1999, em toneladas de carga embarcadas e desembarcadas, Guarulhos figura em primeiro
lugar, com 391 mil toneladas; Viracopos, em Campinas (205 mil); Galeão, no Rio (125
mil); Eduardo Gomes, em Manaus (108 mil); e Gurarapes em Recife (51 mil toneladas).
No mesmo ano, o aeroporto de Guarulhos apresenta a seguinte composição nas
receitas (R$317,9 milhões): tarifas de embarque de passageiros (16,5%), tarifas de pouso e
permanência de aeronaves (21,4%), tarifas de armazenagem e capatazia de carga aérea
(27,4%), tarifas de utilização dos auxílios à navegação aérea (3,8%) e receitas comerciais
derivadas de aluguéis e arrendamentos e outras receitas (30,90/o).
Na década de 1990 os primeiros terminais a serem ampliados foram os dos
aeroportos do Rio de Janeiro, Curitiba e Fortaleza. Logo em seguida foram ampliados os
de Belém, NataL Recife, Salvador e Goiânia. Em Porto Alegre está sendo construído um
novo aeroporto, ao lado do antigo, que se destinará a vôos domésticos. O aeroporto de
Viracopos está recebendo investimentos maciços que pretendem imprimir-lhe um perfil
definido para transporte de carga aérea internacional e, ao mesmo tempo, convertê-lo em
um centro logístico de excelência.
A administração dos aeroportos brasileiros que normalmente operam com comércio
exterior compete à Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (ln:fraero),
vinculada ao Comando da Aeronaútica, que cobra as tarifas aeroportuárias. As tarifas de
carga são devidas aos serviços prestados nos Tecas (Terminais de Carga Aérea): a de
armazenagem, pelo armazenamento, guarda e controle das mercadorias nos armazéns de
carga, e a de capatazia74, pela movimentação e manuseio das mercadorias. Os Tecas
respondem por 35% do faturamento da Infraero (participação dos terminais de carga na
receita bruta da empresa).
O aeroporto de Curitiba, em 1974, foi o primeiro a abrigar uma unidade da Infraero
especializada no manejo de cargas aéreas. Até esse momento as cargas internacionais
chegavam aos aeroportos e eram levadas para os escritórios centrais da Receita FederaL
onde eram inspecionadas e posteriormente liberadas. O transtorno era grande,
73

No Brasil o transporte aéreo comercial teve início em 1927, com a fundação de Viação Aérea
Rio-grandense (Varig).
74
A capatazia é a atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das
embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação ou rechego, peação (ato de
amarração ou travamento da carga) e despeação, bem como carregamento e descarga, quando
realizados com equipamentos de bordo (Rodrigues, 2000).
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principalmente no caso de cargas volumosas, que exigiam o aluguel de empilhadeiras e
galpões para serem estocadas enquanto aguardavam a inspeção. A criação dos terminais de
cargas, tendo a lnfraero como responsável e depositária das encomendas, foi então a
solução

encontrada

para

superar

tais

empecilhos.

Esse

método

de

recebimento/desembaraço e armazenagem, criado em 1974, serviu de modelo para os
terminais que depois se espalharam por todo o país, sendo paulativamente aperfeiçoados e
informatizados.
A Infraero e a Receita Federal lançaram, em 1999, uma série de novos
procedimentos para agilizar o desembaraço aduaneiro, a armazenagem e o trânsito de
carga. São serviços diferenciados que já funcionam nos aeroportos de Guarulhos,
Viracopos e Rio de Janeiro. A "Linha Azul" possibilita a redução do tempo de liberação
das mercadorias para seis horas (em importação) e para três horas (em exportação), com
descontos nos preços da armazenagem No primeiro ano do serviço, dezessete empresas
faziam parte da Linha Azul no aeroporto de Viracopos e quinze no de Guarulhos. Entre as
principais firmas aparecem a General Motors, a Embraer, a Hewlett-Packard, a Motorola, a
Philips, a 3M, a Unysis, a Volvo e a Cummins, que lidam com cargas de alto valor
agregado, fundamentalmente de importação. As empresas de menor porte podem utilizar a
"Linha Rápida", que não tem exigências de capital mínimo nem de volume de carga75 • A
"Descarga Direta" facilita o trânsito de mercadorias paletizadas para estações aduaneiras.
Todos esses serviços pretendem tornar os aeroportos mais atrativos para o transporte de
cargas, agilizando os processos aduaneiros sem perder o controle exercido pela Receita
Federal na entrada e na saída de produtos.
A privatização da Infraero é um dos objetivos das companhias de transporte aéreo,
que estão exigindo essa medida há vários anos com o argumento de que a Infraero exerce o
monopólio na armazenagem e a paletização de mercadorias cobrando tarifas elevadas e
oferecendo um atendimento moroso. Como as empresas aéreas não podem utilizar serviços
de outro fornecedor, elas dependem das tarifas impostas pela empresa estatal. A Junta dos
Representantes das Companhias Aéreas Internacionais no Brasil ( Jurcaib ), que reúne as
dezenove empresas atuantes no país, propõe a existência de vários operadores
aeroportuários dentro do mesmo aeroporto, que possam concorrer para atrair cargas e,
dessa maneira, reduzir os custos de movimentação. Esses operadores privados, por sua vez,
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estariam obrigados a investir em equipamentos (como empilhadeiras e balanças), processos
operacionais e de gestão, de modo a aumentar a eficiência dos serviços. Poderia ser dada
inclusive a permissão para que as companhias aéreas internacionais alugassem instalações
da autoridade portuária e operassem seus próprios terminais de carga, válida apenas para as
companhias brasileiras. A privatização dos aeroportos seguiria, desse modo, o mesmo
modelo utilizado para o sistema portuário.
Com a transferência das atribuições da Infraero à iniciativa privada pretende-se
criar um sistema operacional semelhante ao do Reino Unido ou dos Estados Unidos, onde
várias empresas oferecem serviços, gerando competição entre os aeroportos e levando à
sua especialização em determinado tipo de carga ou operação. Empresas mais eficientes e
diminuição dos custos são os argumentos recorrentes para justificar a passagem de uma
regulação estatal a uma outra, privada. Nada garante que neste último caso se consiga
atingir tais objetivos. Por outro lado, o Estado perderia o controle de uma empresa que
opera em um setor estratégic�.
VI.2. Um sistema de linhas

Para circular, os fluxos internacionais de mercadorias precisam de um sistema de
vias, conjunto de objetos técnicos que em forma de linhas entrecmzadas conformam uma
trama específica para servir ao seu escoamento. Essas vias partem e/ou ligam sempre
pontos precisos que completam sua função. Trata-se das rodovias, ferrovias, hidrovias, vias
aéreas e vias marítimas que, unidas aos portos e aeroportos, garantem a conexão com o
mercado externo. São uma expressão dessa "geografia do movimento" que ajuda a
entender o ingresso do país no mundo globalizado (Santos e Silveira, 2001).
Uma forma de avaliar a importância de cada uma dessas vias pode ser feita através
da participação dos modais de transporte no comércio exterior. No Brasil, observa-se o
forte predomínio do transporte aquaviário, bem acima do transporte aéreo e rodoviário.
(Gráfico 3). São as vias marítimas as mais escolhidas para facilitar os fluxos internacionais
de cargas, com uma participação, em percentual sobre o valor total exportado, de

75

No caso da Linha Azul, as empresas devem comprovar patrimônio líquido de R$ 1 milhão e
volume de exportações de no mínimo R$ 1 O milhões, além de importações regulares.
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aproximadamente 80%76 • As rodovias conseguem um segundo lugar, nas exportações, com
uma participação acima de 10%, enquanto as vias aéreas não superam os 7%.
Gráfico 3
Participação dos Principais Modais de Transporte nas Exportações Brasileiras
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Nas importações brasileiras também prevalecem as vias marítimas, mas com uma
participação menor, perdendo em relação aos demais modais (Gráfico 4). O destaque
pertence ao transporte aéreo, que supera os 20%, aumentando sua participação
notadamente em 199977• As rodovias ficam num terceiro lugar, com menos de 10%.

76

Cabe notar que nesse caso se trata do valor das exportações em vez do peso das cargas

transportadas, critério utilizado com os portos no item anterior.
77 Esse aumento explica-se, em grande parte, pela desvalorização cambial havida, que fez com que
houvesse retração dos produtos importados, ficando os de maior valor agregado ou que
efetivamente são fundamentais nos processos produtivos aqui desenvolvidos com maior

participação no total das importações, justamente os que demandam mais intensamente o transporte
aéreo (López, 2000).
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Gráfico 4
Participação dos Principais Modais de Transporte nas Importações Brasileiras
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VI.2.1. Vias marítimas
A navegação de longo curso, vinculada ao transporte marítimo internacional,
sempre ocupou, no Brasil, um lugar de destaque em relação à de cabotagem78 • Pode-se
admitir, então, que o transporte aquaviário brasileiro está voltado, em grande parte, para o
comércio exterior.

A navegação de longo curso é aquela realizada entre portos brasileiros e estrangeiros; a de
cabotagem é a navegação entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima
ou as vias navegáveis interiores, de Rio Grande a Manaus. Muitas vezes denomina-se "grande
cabotagem" o tráfego marítimo extensivo às Guianas e à Venezuela ou à Argentina e Uruguai.
78
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Tabela 13
Movimentação Portuária - 1986/95
(em milhões de toneladas)
Tipo de navegação

1986

1995

Longo curso

182,0

277,7

Cabotagem

52,1

97,8

234,1

375,5

Total
Longo curso/fotal

77,7%

73,9%

Fonte: Anuário do Transporte Aquaviário/STA (1986);
Anuário dos Transportes/Geipot (1995)

As transformações técnicas e políticas experimentadas, na última década, pela
navegação marítima são concomitantes às conhecidas pelo sistema portuário. Há vinte anos
os navios desenvolviam velocidades médias de dez nós; os portos dispunham de
equipamentos com capacidades muito limitadas, e as operações exigiam enormes equipes
tanto a bordo como em terra. Atualmente, com até oito vezes mais carga, os navios
superam os 25 nós de velocidade; operações que demandariam semanas para serem
realizadas com centenas de trabalhadores são efetuadas com modernos equipamentos e um
número reduzido de trabalhadores.
Os fluxos marítimos de cargas trouxeram para os portos navios cada vez mais
especializados, de maior porte e, por conseguinte, operacionalmente mais caros.
Atualmente, alguns desses navios especializados requerem operações portuárias completas
em no máximo 48 horas. A introdução do contêiner exigiu uma atualização quanto ao tipo
e ao porte dos navios, assim como às práticas gerenciais e de prestação de serviços.
A frota brasileira de longo curso teve um grande impulso nos anos 70, com a
implementação de diversos planos nacionais de construção naval79, chegando a contar com
169 navios em 1986, momento de auge da frota de longo curso (Tabela 13). No período
1970-1986 foram incorporados, em média, dez navios por ano, quando as empresas
privadas eram estimuladas a participar da atividade e recebiam do governo cotas de tráfego
79 O primeiro estaleiro brasileiro foi fundado pelo barão de Mauá, no século passado, em Niterói
(RJ). A construção naval somente conseguiu avançar um século depois quando o Plano de Metas
do governo Kubitschek previa estímulos às empresas do setor de bens de capitai como a indústria
naval (Oliveira, 2000).
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em cada rota de longo curso, associando-se com os demais participantes - armador

estrangeiro e armador estatal (Lloyd)8º . A regulação estatal era a característica principal do

período, através de conferências de frete, onde as empresas conferenciadas, sob supervisão
dos governos, definiam as rotas, os tipos e tamanhos de navios, a freqüência das escalas e o
nível dos fretes, partilhando entre si as receitas de acordo com a capacidade de transporte
de cada uma.
Sediados principalmente no Estado de Rio de Janeiro, os estaleiros brasileiros
tiveram um papel de destaque, conseguindo empregar 50 mil pessoas e mais 200 mil
indiretamente. Em 1980 o Brasil chegou a ocupar o segundo lugar na produção mundial de
navios, logo atrás do Japão. Para se alcançar essa posição, foi central a criação do Fundo
de Marinha Mercante (FMN) e de um tributo específico, o Adicional de Frete para
Renovação da Marinha Mercante (AFRMN)81 , após os quais foram lançados sucessivos
planos nacionais de construção naval. Esses planos e incentivos foram instrumentos da
ação política governamental, com a finalidade específica de formar e manter uma marinha
mercante e uma indústria de construção naval brasileiras.
Entre 1986 e 1995, a frota brasileira de longo curso foi reduzida em 118
embarcações, perdendo a metad� de sua capacidade operativa (Tabela 14), em decorrência
de venda para empresas estrangeiras, de transferência para subsidiárias no exterior ou para
operação de cabotagem No caso da Petrobrás, a redução de sua frota está relacionada com
o aumento da produção interna de petróleo e o aumento das compras na América do Sul,
em especial na Argentina, sendo transferida parte da frota para cabotagem A Docenave, da
Cia. V ale do Rio Doce, transferiu grande parte de sua frota de graneleiros para sua
subsidiária na Libéria (Seamar) para garantir a competitividade de seus navios. A Lloyd,
devido a graves problemas financeiros, enfrenta ameaças de arrestamento de seus navios
em várias partes do mundo, e por isso transferiu toda a sua frota de graneleiros para
cabotagem e deixou de operar.
80

Até os anos 70, as frotas estatais dominaram a navegação de longo curso: a Fronape, da
Petrobrás, em transporte de granéis líquidos; a Docenave, da Companhia Vale do Rio Doce, em
transporte de granéis sólidos; e a Lloyd Brasileira, com maior atuação no transporte de carga geral
(BNDES, 1997).
81 Esse tributo consiste na aplicação de um percentual sobre o frete de 25% para a navegação de
longo curso, cobrado do consignatário da carga pela empresa de navegação, que o recolhe
posteriormente. Passa a ser devido no porto brasileiro de descarga e na data da operação (início
efetivo da operação de descarregamento), ou seja, não é cobrado na exportação, somente na
importação (López, 2000).
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Tabela 14

Frota Brasileira de Longo Curso - 1986 e 1995
Empresa

Origem

1995

1986
Navios

Capacidade

%

Navios

em tpb

Capacidade

%

em tpb

Petrobrás

Estatal

36

4.479.544

54,1

21

3.484.500

77,9

Docenave

Estatal

15

1.028.997

12,3

3

398.679

8,9

Lloyd

Estatal

42

755.495

9,1

-

Grupo Frota Privada

19

402.160

4,7

7

181.484

4,1

Aliança

Privada

14

347.531

4,1

4

119.696

2,6

Transroll

Privada

1

5.600

0,5

4

82.459

1,8

Graninter

Privada

-

2

48.1�6

1,1

Tupinave

Privada

2

0,3

1

38.854

0,9

Libra

Privada

-

-

2

28.917

0,7

Global

Privada

-

-

2

25.606

0,6

-

28.482

-

-

-

-

Subtotal

129

7.047.809

85,1

46

4.408.361

98,6

Total

169

8.278.333

100,0

51

4.468.742

100,0

Fonte: BNDES/AI/Geset3.

As empresas privadas, em alguns casos, venderam parte importante de suas frotas a
companhias estrangeiras, e em outros registraram-se em países que oferecem bandeiras de
conveniência82 • Com esta última prática elas conseguem reduzir os custos operacionais de
suas frotas, graças principalmente aos gastos menores com tripulação e encargos sociais.
Os principais tripulantes (comandante, piloto e chefe de máquinas) são altamente
qualificados, mas o restante dos marinheiros apresenta qualificação média, com salários
muito baixos. Os países que oferecem bandeira de conveniência são, geralmente, países
pequenos (Panamá, Honduras, Libéria, Líbano, Chipre, Cingapura), que não têm poder
para impor qualquer regulamentação às embarcações ou às empresas de navegação,
principalmente com relação a impostos diretos e indiretos, seguros, financiamentos,
82 Começa a praticar-se esse mecanismo durante a Segunda Guerra Mundial. quando as empresas
americanas, principalmente do ramo do petróleo, transferem embarcações para a bandeira
panamenha para evitar possíveis apresamentos ou retaliações a seus navios. Com o fim da guerra,
Panamá e Honduras tomam-se as principais bandeiras de conveniência (Oliveira, 2000).
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compos1çao de tripulações etc. O resultado são regulamentos flexíveis e custos
operacionais reduzidos, uma vez que a operação da embarcação fica desvinculada das
legislações do país de origem dos proprietários. Em 1995 a capacidade dos navios de
empresas brasileiras registradas em países que oferecem bandeiras de conveniência totaliza
1,4 milhão de tpb, ou seja, o equivalente a 24% da frota nacional de longo curso83 •
A queda da participação dos navios nacionais no transporte do comércio exterior do
Brasil revela a frágil situação na qual se encontra essa atividade. Na década de 1970, os
navios brasileiros conduziam cerca de 50% das trocas comerciais, caindo esse percentual
para 17% em 1990 e para apenas 4% em 1995. Nesse período o Brasil aumentou seu
comércio externo de 130 para 220 milhões de toneladas anuais. Tal situação acarretou um
déficit crescente na conta de serviços, relativo às importações, além da perda de receitas
em fretes de exportação84• Concomitantemente, as grandes potências comerciais, a
começar por EUA, Alemanha e Japão, aumentam as suas rendas em divisas vendendo
também o frete, ou seja, o transporte dos produtos negociados, tanto na exportação quanto
na importação.
No início dos anos 90 começa uma mudança na regulação do transporte marítimo
com a extinção das conferências do frete e a liberalização do tráfego de longo curso para
quaisquer empresas nacionais. Esse processo facilitou o surgimento de empresas de papel,
que "emprestam" a bandeira brasileira a armadores estrangeiros, os quais visam à obtenção
de acesso aos tráfegos reservados por acordos bilaterais, como para o Mercosul. Estimulou,
por outro lado, o crescimento das operações de fusões e aquisições, com forte participação
das grandes operadoras mundiais. Os fluxos marítimos de carga geral brasileira são
praticamente controlados pelas megaca"iers, grandes empresas internacionais com
presença predominante nas principais rotas mundiais85 • Essa dependência de empresas e
navios estrangeiros significa, entre outras coisas, que a escolha de portos e centros
concentradores de carga são decididos de acordo com as rotas que melhor se encaixarem
nos esquemas internacionais.
53% da frota das empresas dos países desenvolvidos estão registradas sob bandeiras de
conveniência (BNDES, 1997).
84
Em 1995, dos US$ 5,6 bilhões de fretes gerados pelas exportações e importações, o Brasil
despendeu a soma de US$ 5 bilhões com navios estrangeiros, inclusive afretados (BNDES, 1997).
85
Esses megatransportadores mundiais - que não chegam a dez em todo o mundo - dispõem
atualmente de frotas com mais de 150 navios, enquanto um armador nacional tem entre cinco e seis
navios. Dispõem de condições de modernizar sua frota e organizar uma agenda com o mínimo de
tempo de parada em portos (Oliveira, 2000).
83

127

O processo acelerado de concentração nas linhas marítimas mundiais - por fusão,
aquisição ou acordos operacionais - produz uma forte oligopolização do uso dos oceanos e
mares. As alianças entre as grandes operadoras de contêineres estão ocupando o espaço
deixado pelas antigas conferências de frete. As barreiras à entrada, antes reguladas pelos
governos nacionais, agora estão sendo estabelecidas pelas empresas de navegação, que
exigem inúmeros requisitos para a entrada de um novo associado. Esses acordos
oligopolistas, ao promover o uso comum de navios, de contêineres e de terminais
portuários, além de estabelecer a coordenação de viagens, outorgam às empresas maior
poder na negociação de novos contratos com fornecedores (terminais, rebocadores,
prestadores de serviços terrestres etc.).
A maior empresa brasileira na operação de contêineres, a Aliança, foi vendida, em
1998, para o annador Hamburg-Süd, do grupo alemão Oetker, especializ.ado nas rotas de
América do Sul. Um ano depois, a Aliança adquiriu o serviço de contêineres da Transroll
Navegação entre a costa leste da América do Sul e o norte da Europa, tornando-se a única
de bandeira brasileira a operar esse mercado. As duas companhias já operavam em
parceria, utilizando os mesmos navios e programações de viagens; com a aquisição, a
Aliança dobrou o volume de negócios entre os dois destinos. Em 2000 a Aliança opera
cinco navios próprios (quatro full-containers e um graneleiro) e três afretados nos tráfegos
da Europa, dos Estados Unidos, do Caribe, do Mercosul, do Chile e de cabotagem. Com a
compra do serviço da Europa pela Aliança, a Transroll concentrou suas atividades em
cabotagem/Mercosul.
A aquisição da Libra Navegações, do Grupo Libra, pela empresa de navegação
chilena Companhia Sudamericana de Vapores (CSAV), em 1999, foi outro dos negócios
efetivados após a abertura do tráfego marítimo brasileiro. Nesse ano desativou-se também
o Estaleiro Niterói e o projeto de construção de seis navios porta-contêineres a serem
incorporados à frota das empresas marítimas do grupo. Atualmente a empresa se concentra
na operação portuária, logística e de navegação fluvial86 •

86

O grupo Libra teve uma participação ativa no processo de privatiz.ação dos portos, com o
arrendamento de dois terminais de contêineres: o Terminal 37, no porto de Santos, e o Terminal 1,
no porto do Rio de Janeiro (revista Amanhã, nº 139, 1999). Outros empreendimentos da empresa
foram a implantação de uma companhia de navegação fluvial e operadora de terminais na hidrovia
Tietê-Paraná e a criação de uma empresa operadora de transporte multimodal (revista Transporte
Pesado, nº 2, 1998).
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A prática de criar poo/ de frotas também está crescendo aceleradamente nos últimos
anos. Isso significa fechar acordos para lançar umjoint service com o objetivo de oferecer
novas rotas ou rotas secundárias. Dessa maneira as empresas tradicionalmente
especializadas no tráfego leste-oeste estão agora entrando nas rotas norte-sul,
anteriormente considerado um nicho de mercado específico. Esse tipo de acordos de
cooperação é utilizado também nas rotas que apresentam superoferta de espaço, onde se
procura uma readequação da capacidade das embarcações. Quando o número de
embarcações - e o de empresas - a operar em um tráfego diminui, os fretes geralmente
aumentam, dado que as tarifas resultam da oferta e demanda do espaço disponível para
carga.
Os acordos celebrados entre as companhias sofrem importantes alterações,
conforme o avanço nas operações de fusão e aquisição de empresas. Vejamos o caso da
rota Brasil-Costa Leste do Estados Unidos. A Crowley foi uma das primeiras empresas
americanas a entrar no mercado, no início da década de 1980, chegando a liderar esse
tráfego (Tabela 15). Na metade dos anos 90, várias das grandes empresas de transporte
marítimo de contêineres (Sea-Land, MSC, P&O-Nedlloyd, Evergreen 87) começaram a se
interessar pelo Brasil, entrando nos tráfegos interamericanos. Em poucos anos, sobretudo
com o aumento das importações brasileiras de bens de consumo após a abertura, o volume
de exportações conteineriz.adas dos Estados Unidos rumo aos portos brasileiros cresceu
mais de 70%, colocando o Brasil na posição de maior destino de cargas conteineriz.adas
dos Estados Unidos na América do Sul.
Em 1999, a empresa Hamburg-Süd anunciou a aquisição das operações da Crowley
no tráfego entre os Estados Unidos e as duas costas da América do Sul. Isso significa que,
junto às subsidiárias (Aliança e Crowley), a Hamburg-Süd passa a dominar 30,2% do
tráfego no rumo sul e 31,2% no rumo norte. Dessa forma a companhia alemã adquiriu um
importante poder de negociação nas duas costas da América do Sul, provocando reajustes
nos serviços conjuntos no quais já atua em questões referentes a tonelagem, taxas,
parcerias.

87

Essas quatro companhias ocupam os primeiros lugares no ranking mundial de transporte de
contêineres: 1) Maersk-SeaLand, com 620 mil TEU e 282 navios; 2) Evergreen Group, com 317
mil TEU e 137 navios; 3) P&O-Nedlloyd, com 281 mil TEU e 126 navios; 5) MSC, com 225 mil
TEU e 128 navios (Revista Global, nº 26, março/2000).
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Tabela 15
Rota Marítima Brasil - Estados Unidos - 1998
Empresa

Rumo sul

Rnrnonorte

%

%

Crowley

18,0

13,8

Sea-Land

7,4

s/i

Aliança

7,2

Ivaran

s/i

Libra

6,9

Harnburg-Süd
MSC
P&O-Nedlloyd
Evergreen

7,8

10,0

5,0

5,4

2,4
1,0

Fonte: Revista Global, nº 21, setembro/99.

9,7
9,6
3,9
1,8

1,7

s/i: sem informação

A concentração verificada nas companhias de navegação não é um fenômeno
isolado. Outros setores, como as agências marítimas e os operadores portuários, também
estão fazendo fusões e aquisições, além de estabelecer acordos operacionais, procurando
mais poder para negociar fretes e tarifas portuárias.
VI.2.2. Vias aéreas

Os fluxos aéreos de mercadorias têm crescido regularmente desde 1995, sobretudo
acompanhando o desempenho das importações (Gráfico 5). Isso se explica, em grande
parte, pelo crescimento das importações de mercadorias de alto valor agregado, como
eletrônicos, que se efetuam preferentemente no modal aéreo.
O órgão que acompanha os serviços prestados pelos transportadores aéreos e seus
respectivos agentes é o Departamento de Aviação Civil (DAC), do Comando de
Aeronáutica. As tarifas, baseadas em rotas, tráfegos e custos inerentes, são estabelecidas no
âmbito do IATA (lnternational Air Transport Association) pelas empresas aéreas, para
serem cobradas uniformemente.
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Gráfico 5
Carga Aérea no Comércio Exterior Brasileiro
20
18

--

16
,....

14

é 12
o
o

10

o

8

·;:;

6

.i

-

4
2

o

1991

1

1992

1993

1994

1995

Ano

1996

1997

1998

1999

2000

Fonte: Sistema ALICE (extraído de Cortinas Lopez, 2000).

Um relatório divulgado pelo !ATA em 1998, sobre o faturamento no setor de
movimentação de carga aérea para exportação, mostra que o mercado brasileiro cresceu
cerca de 17% em um ano, passando dos 111,5 milhões de dólares alcançados em 1997 para
130 milhões de dólares em 1998.
Mais de sessenta empresas atuam nessa área, com a liderança da Circle
Internationai que detém cerca de 15% do mercado nacional. O volume de alocação de
fretes da empresa foi de 19,6 milhões de dólares, cerca de 3% maior do que o volume de
1997 (19 milhões de dólares). Pelo quinto ano consecutivo a empresa liderou o ranking do
!ATA. A Circle é uma provedora da logística global com sede em San Francisco e possui
mais de 340 escritórios espalhados por cem países88 •

Em 1997 o faturamento total da empresa, que está completando cem anos, superou os 669
milhões de dólares (revista Transporte Pesado, nº 2, agosto/98). Em 2000 foi anunciada a fusão
entre a Circle e a Eagle, empresa norte-americana de transporte e logística, com forte atuação no
mercado doméstico americano. A empresa resultante da fusão oferece um pacote de serviços com
completa estrutura mundial (Revista Global, nº 32, setembro/2000) .
88
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Em 1998, a Varig Cargo ocupava o 24º lugar no ranking do IATA. O setor de carga
representava 13% da receita da empresa, com doze aeronaves exclusivamente cargueiras,
somadas aos espaços das aeronaves que compõem a frota de passageiros. Em 2000, com a
reestruturação

da

frota de aviões e o remanejamento de rotas face à crise que atinge a

aviação comercial brasileira89, a Varig apresenta uma frota mais enxuta, com 7 aeronaves
cargueiras.
Ao longo

da

década de 1990, a empresa passa por um processo de modernização

operacional e atualização tecnológica. Uma das primeiras iniciativas foi a implantação do
sistema ACE (Air Cargo Efficiency) para controle e gerenciamento de toda a cadeia de
transporte de carga. Esse sistema permite a automação das operações de todos os
e_mbarques aéreos, como controles de fretes, reservas, tarifação, gerência de terminal,
rastreamento de conhecimentos, consolidação e padronizações das ações. Outra decisão foi
disponibiliz.ar na Internet informações sobre a frota, os destinos atendidos, os horários de
vôos e a capacidade de carga para embarque; o usuário pode assim acompanhar a
localização de cargas pela rede.
A companhia aérea alemã Lufthansa Cargo já tem em operação, no Brasi.i dezoito
aeronaves para a realização de transporte de cargas. Os aviões estão distribuídos entre os
aeroportos de Viracopos e Guarulhos, em São Paulo, e o do Galeão, no Rio de Janeiro.
Essa empresa também informatizou seu sistema de carga aérea para facilitar o
planejamento logístico integrado do cliente que quer saber exatamente o horário de
chegada de sua remessa ao local de destino. As remessas recebem um código de barras que
permitem seu acompanhamento a qualquer hora e lugar. Graças a esse rastreamento, o
cliente tem a possibilidade de se informar via Internet sobre a localiz.ação de sua carga em
tempo real.
Na realidade, as companhias aéreas estão travando uma batalha para aumentar o
volume de produtos transportados; para isso informatizam suas operações, oferecem novos
serviços, investem em infra-estrutura e equipamentos (terminais, empilhadeiras,
guindastes). São freqüentes, também, os acordos operacionais entre as grandes empresas,
89 Em 1999 a aviação comercial brasileira atravessa uma forte crise devida aos efeitos da alta do
dólar sobre os custos (peças de reposição e combustível importados e pagamento de leasing dos
aviões) e sobre a retração da demanda. Um reflexo dessa crise é a reestruturação enfrentada pelas
quatro grandes empresas (Varig, TAM, Vasp e Transbrasil) tanto nos acordos operacionais quanto
no tamanho da frota (Burle, 2000).
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procurando a disponibilidade de espaço bloqueado, a prioridade de manuseio da carga e a
sua recuperação rápida, a ampliação da oferta de destinos.
Pode ser citado o caso da Star Alliance, acordo de cooperação entre as companhias
aéreas Varig, Lufthansa, Air Canada, Tha� United Airlines e SAS que já está operando no
setor de cargas. A Varig Cargo iniciou, em 1999, um vôo em parceria com a United
Airlines da Ásia para o Brasil (a United transporta a carga do Japão para Nova York, onde
é embarcada para o Brasil em um vôo da Varig). Outro exemplo é o acordo, firmado em
1998 entre Brasil e Alemanha, que visa a uma integração maior entre os dois países no
modal aéreo. As companhias aéreas alemãs, como a Lufthansa Cargo, a LTU e a Condor,
começaram a compartilhar viagens para outros países juntamente com a Varig.
No contexto de abertura comercial da década del990, as companhias aéreas
internacionais tendem a diversificar a oferta de serviços - via concorrência ou via
cooperação - para captar maiores fatias de cargas a transportar. Cresce, paralelamente, seu
interesse em operar terminais próprios e começa-se a pressionar em favor da privatização
dos aeroportos. Trata-se de uma exigência pela regulação privada do movimento aéreo.
VI.2.3. Rodovias
Para circular dentro do território nacional, a rodovia continua sendo a opção mais
escolhida pelas empresas que transportam mercadorias (Xavier, 2001).
Dos 627 bilhões de toneladas movimentados no Brasil em 1999, o transporte
rodoviário ficou com 396 bilhões (63%), o ferroviário com 132,5 bilhões (21%) e as
hidrovias com 73,5 bilhões (12%). Ao privilegiar o modal rodoviário em detrimento da
ferrovia e da hidrovia, o Brasil contrasta com outros países que utilizam, de forma menos
intensa, esse tipo de transporte (Tabela 16).
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Tabela 16
O Transporte de Cargas no Mundo
Países

Hidrovia

Ferrovia

Rodovia

%

%

%

Alemanha

29

53

18

Canadá

35

52

13

EUA

25

50

25

França

17

28

Rússia

55

13

83

4

Brasil*

17

21

58

Fonte: Ministério dos Transportes (extraído de Rodrigues, 2000)
• aerovias + dutos = 4

Diferentes estudos indicam que o valor agregado aos produtos pelo frete pode ser
barateado se a matriz de transportes brasileira for reorientada para a hidrovia, para a
ferrovia, para a cabotagem e, sobretudo, para a muhimodalidade. O uso do modal
rodoviário está exposto a fortes críticas do ponto de vista técnico-econômico. Por um lado,
ele desperdiça energia e gasta muitas divisas com a compra de petróleo devido ao elevado
consumo de combustível (tonelada de óleo diesel por quilômetro transportado)9°. Por
outro, o tráfego pesado influencia negativamente a malha rodoviária. Em 1968, quando foi
aprovada a lei da balança, o peso máximo era de 5 toneladas por eixo de roda simples. Mas
esse limite tem sido flexibilizado, e atualmente a carga máxima é de 6,3 toneladas, com
impacto negativo cada vez maior sobre o estado de conservação das rodovias. Dessa
forma, o custo de manutenção das estradas é muito aho91•
Apesar de tais diagnósticos 92 , a maior parte das empresas ainda prefere o modal

Numerosos estudos comprovam matematicamente que, em distâncias superiores a um raio
máximo de 500 km, o transporte rodoviário torna-se antieconômico pelo elevado custo de consumo
energético (Rodrigues, 2000). Calcula-se que a má conservação das estradas aumenta, em média, o
custo dos fretes em cerca de 38% e o consumo de combustível em 35% (Frischtak e Pessoa, 1997).
91 Segundo o DNER, o custo médio para a restauração de 1 km de estrada é de R$ 100 mil, gerando
uma demanda anual de gastos da ordem de R$ 530 milhões. Dependendo do estado da pista, o
aumento no consumo de combustíveis pode chegar a 50%, dobrando o tempo do percurso.
92 Devem ser incorporados nessa análise os custos ambientais. Em 1990 as emissões de gases
derivados do carbono provocadas pelo setor transporte corresponderam a 32,9% do total, enquanto
90
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rodoviário para realizar o transporte aos portos e aeroportos de embarque para o exterior.
Além disso, os fluxos de mercadorias destinados aos países vizinhos realizam-se
principalmente pelas rodovias. Nas exportações brasileiras para a América do Sul, esse
modo de transporte prevalece, inclusive, sobre o marítimo (Gráfico 6).
Gráfico 6
Participação dos Principais Modais de Transporte nas Exportações Brasileiras
para Países da América do Sul
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Fonte: Cortifias Lopez, 2000.

Nas importações oriundas de países da América do Sul, embora os fluxos
marítimos ocupem o primeiro lugar, o transporte rodoviário ainda participa com
aproximadamente 40%. Até 1995, o modal rodoviário vinha em crescimento constante de
participação, havendo, a partir de então, reversão dessa tendência. Isso se explica porque
nas importações prevalecem produtos de menor valor agregado como granéis sólidos (em
especial trigo), que são transportados predominantemente em navios graneleiros.
Quase todas as empresas brasileiras que operam no transporte rodoviário
em 1970 esse valor era de 29,3%. Grande parte das emissões de gases derivados do carbono
provém do diesel (Rodrigues, 2000).
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internacional de cargas são associadas à ABTI (Associação Brasileira de Transportadores
Internacionais). As tarifas de frete são organizadas individualmente por cada empresa de
transporte.
Em 1990, foi assinado o Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre entre
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Urugua� que propicia regulamentação
conjunta do transporte internacional terrestre no Cone Sul, permitindo a garantia de
regularidade de atendimento, bem como definições pertinentes a direitos e obrigações de
usuários e transportadores. Existe, desde esse ano, o Conhecimento Internacional de
Transporte Rodoviário (CRn, documento de emissão obrigatória que funciona como
contrato de transporte rodoviário, como recibo de entrega da carga e como título de crédito.
Essas medidas, decididas pelos respectivos ministros de Obras Públicas e Transportes,
visam regular os fluxos comerciais gerados entre os países do Cone Sul.
O crescimento dos fluxos comerciais entre os países do Cone Sul foi um estímulo
para muitas empresas de transporte rodoviário iniciarem projetos na área de logística.
Várias firmas começaram a investir renovando sua frota, oferecendo serviços diferenciados
(carga consolidada93 , serviços porta-a-porta etc.) e inclusive se associando com empresas
dos países vizinhos.
Pode-se citar o caso da empresa gaúcha Eichenberg & Transeich, que com a criação
da Carga Consolidada do Mercosul, em 1997, iniciou um serviço regular de transporte
entre Brasil, Argentina e Uruguai. São fluxos de produtos químicos e alimentícios,
máquinas, couro e calçados etc. de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba para
Montevidéu e Buenos Aires. Essa empresa conta com um centro de logística em Porto
Alegre, totalmente informatizado94, e um terminal rodoferroviário em Rio Grande.
Outro exemplo é a empresa transportadora paulista Expresso Araçatuba, que
começou a operar no mercado internacional em 1995, iniciando a primeira rota regular de
transporte de cargas do Oeste brasileiro para o porto de Arica, no Chile. Para isso, formou
uma joint venture com a Exprinter Li:ft V ans S. A., da Bolívia Por outro lado, associada
93

A consolidação é a emissão de um conhecimento de embarque pelo transportador, englobando
diversos lotes de carga de diferentes embarcadores. Esses lotes são acondicionados em uma
unidade de carga (unitização) e identificados individualmente por documentos emitidos pelo agente
consolidador (López, 2000).
94
O prédio da empresa contém trinta câmaras de vídeo que controlam o estoque na área de
armazenagem. Os computadores de bordo, nos caminhões, estão integrados ao sistema de
informações, via Internet, para possibilitar acesso imediato dos clientes, inclusive de operações de
desembaraço aduaneiro (revista Carga & Cia, nº 5, agosto/99).
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com outra transportadora brasileira, iniciou um serviço no transporte de cargas fracionadas
entre o Brasil e os países do Mercosul, utilizando terminais alfandegados em São Paulo e
em Buenos Aires 95 •
A Fritz do Brasil96 é outra empresa que investe em transporte internacional de
cargas. Em 1999 ela anunciou uma série de melhoras nas suas instalações (depósitos para
armazenagem, pátio para contêineres, docas para caminhões) em Novo Hamburgo (RS)
para fortalecer sua presença no Mercosul e no Chile. Oferece também um serviço
consolidado de cargas e transporte porta-a-porta Nesse ano ela ampliou sua atuação no
Mercosul assumindo a armazenagem e a distribuição, no Rio Grande do Sul, de produtos
das unidades de Jundiaí (SP) e Zárate, Argentina, da Dow Química, num volume que varia
entre seiscentos e mil toneladas mensais em tambores e bombonas. A Fritz consolida essa
estratégia de diversificar sua carteira de clientes e segmentos atendidos mantendo, contudo,
a parceria com o setor calçadista que originou sua chegada à região gaúcha.
VI.2.4. Fermvias
Aproximadamente entre 1870 e 1930, as ferrovias brasileiras desempenharam um
papel decisivo no escoamento de produtos agrícolas - sobretudo café - do interior para os
portos, articulando-se com a navegação de longo curso. A expansão da atividade cafeeira
explica o fato de a malha ferroviária nacional ter maior amplitude na região Sudeste, em
especial no Estado de São Paulo. Apesar de sua origem estar ligada ao mercado externo,
atualmente a participação do transporte ferroviário no comércio exterior é muito reduzida,
com média de 0,4%97•

95

Por se tratar de zona alfandegada, o desembaraço das mercadorias é providenciado no próprio
terminal, onde também são emitidos os documentos necessários para a operação. Dessa forma, a
empresa oferece um serviço com uma logística estruturada além do transporte (Revista Carga &
Cia, nº 5, agosto/99).
96
A matriz global da Fritz fica em San Francisco, Califórnia, onde foi fundada há seis décadas.
Está presente em 115 países, com 480 escritórios e cerca de 1O mil empregados. No Brasil, a
companhia divide sua atuação nas regiões Sul, baseada em Novo Hamburgo (atendendo Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), e Norte, sediada em São Paulo (abrangendo o resto do
país) (Revista Global, nº 21, setembro/99).
97
Entre os países latino-americanos, o Brasil apresenta a participação mais reduzida de tráfego
internacional em relação ao tráfego ferroviário total: Bolívia 87,6%; Paraguai 61,8%; Uruguai
21,9%; Argentina 6%; Chile 1,8%; Brasil 0,4% (Blanco, 1999).
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O processo de privatiz.ação das ferrovias começou em 1996 cobrindo quase a
totalidade da malha nacional (Mapa 2). Na composição societária dos concessionários
ferroviários, participam sobretudo os grupos econômicos ligados à exportação, que escoam
seus produtos a partir dos

portos

marítimos. Trata-se de empresas que em geral operam

granéis sólidos minerais (principalmente minério de ferro e carvão) e alimentares (soja e
derivados, trigo, cítricos, açúcar, sal etc.).
A conexão das ferrovias do Brasil com os países latino-americanos ainda é
pequena, e a diferença de bitola é um dos entraves técnicos que impedem a dinamização do
tráfego mútuo, devido à necessidade de transbordo de cargas na fronteira Quanto às
questões burocráticas, não existem impedimentos, já que o Acordo sobre Transporte
Internacional Terrestre de 1990 definiu, para os países do Cone Sul (Brasil, Argentina,
Bolívia, Chile, P� Peru e Uruguai), um formulário único de transporte e trânsito
aduaneiro para o modal ferroviário.
Após o processo de privatização das ferrovias argentinas e brasileiras, define-se o
projeto da chamada Ferrovia do Mercosul, com a assinatura, em 1997, de um acordo entre
a Ferrovia Sul-Atlântico (FSA) 98, a Fepasa (atual Ferroban) e as argentinas Ferrocarriles
Buenos Aires al Pacífico (BAP) e da Ferrocarriles Mesopotámico General Urquiza
(FMGU)99 . Nesse momento foi oficializado o Cargosul, trem idealizado para o transporte
de contêineres através de um serviço intermodal, porta-a-porta, para atender inicialmente o
trecho Campinas-Buenos Aires. Em 1999 a FSA adquiriu as duas ferrovias argentinas,
conseguindo, dessa forma, a ligação com o Pacífico 100• Após essa operação, o Cargosul
continua em operação, levando à Argentina e ao Chile grãos, farelos e produtos
siderúrgicos e industrializados - entre seus clientes estão a Rhodia e a Basf - e importando
arroz e trigo. Do total transportado pela ferrovia brasileira FSA, 6% partem rumo a esses
dois países. É essa operadora ferroviária que atualmente está usufruindo do negócio do
transporte de cargas no Cone Sul.

98

A FSA, privatizada em 1997, liga as regiões agrícolas do oeste gaúcho ao porto de Rio Grande
(RS), as do norte paranaense ao porto de Paranaguá (PR) e as áreas industriais catarinenses de
Joinvile e Jaraguá do Sul ao porto de São Francisco do Sul (SC) (Mapa 2).
99
Ambas as ferrovias estavam, desde 1991, sob concessão do grupo argentino Pescarmona, que
ficou numa situação privilegiada por estar em condições de integrar uma rede de transporte
ferroviário que vincula Chile com Paragua� Uruguai e Brasil, através de Argentina.
100
A composição societária da FSA é a seguinte: Interférrea, Gruçaí, Judori, Ralph Partners e
Railtex Intemational (BNDES, 1999).
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As empresas concessionárias das ferrovias brasileiras, depois de consolidar sua
participação no transporte de granéis - produtos cativos da ferrovia, mas com baixo valor
agregado e margem estreita de rentabilidade -, estão começando lentamente a expandir
seus investimentos para o transporte de contêineres e, dessa forma, operar com carga geral.
É o caso da MRS Logística 101 , especializada em transportar minério de ferro e produtos
siderúrgicos, ligando as usinas siderúrgicas da CSN, Cosipa e Açominas com os portos de
Rio de Janeiro e Sepetiba. Atualmente o transporte de contêineres representa apenas 3% do
total carregado pela empresa, mas a previsão é alcançar os 15%. Essa empresa está
empenhada, inclusive, em investir na captação de cargas no porto de Santos, onde
inaugurou uma unidade comercial para fomentar novos negócios.
A Ferronorte, ou "ferrovia da soja", com um projeto original visando ao
escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste pelo porto de Santarém (PA), possibilita
atualmente a conexão entre Alto Taquari (MT) e Santa Fé do Sul (SP), às margens da
Hidrovia Tietê-Paraná, trecho que cria a alternativa de escoar a safra do Centro-Oeste pelo
porto de Santos. Essa ferrovia é beneficiada com uma série de isenções fiscais, o que
barateia o frete nas regiões do interior do Mato Grosso.
Uma avaliação realizada pelo BNDES em 1999 comenta que a performance
comercial e administrativa dos concessionários ainda não conseguiu atingir as metas
estabelecidas nos contratos de privatização (em relação às receitas operacionais, ao tipo de
produtos transportados, aos tempos ociosos das locomotivas e vagões, às mudanças
tecnológicas).
VI.2.5. Hidrovias
As hidrovias apresentam uma densidade de circulação inferior à dos outros sistemas
de engenharia. Certas características naturais das bacias hidrográficas brasileiras limitam a
fluidez territorial exigida no escoamento da produção para o mercado externo. Uma
configuração geomorfológica com rios encachoeirados, leitos em formação ou com grande
sinuosidade e baixo calado, ou ainda rios sem condições de navegabilidade durante todo o

A composição societária da MRS, que controla a "ferrovia do aço", é a seguinte: CSN, MBR,
Usiminas, Gerdau, Ferteco, Ultrafértil, Cilato Multimodal e ABS Emp. Imobiliários (BNDES,
101

1999).
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ano, em razão de períodos cíclicos de cheias e estiagem, tomam necessários transbordos
até os portos, dependendo sempre de operar sob esquemas multimodais.
Duas são as hidrovias que se destacam atualmente pelos investimentos recebidos
(Mapa 2): a Hidrovia Tietê-Paraná e a Hidrovia Madeira. A primeira é um sistema de
navegação formado a partir de um conjunto de eclusas em cascata, unindo lagos de usinas
hidrelétricas situadas nos rios Tietê e Paraná, com uma extensão navegável de 2400
quilômetros. Dez eclusas integram cinco Estados brasileiros (São Paulo, Goiás, P�
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul), com a possibilidade de ampliação internacional
mediante a conjugação com os sistemas dos rios Paraguai e UruguaL A previsão, assim que
estiver concluído o sistema de eclusas da Hidrelétrica Binacional Itaipu 102, é que a rede de
navegação fluvial tenha sete mil quilômetros, formando a chamada Hidrovia do Mercosul.
Serão necessárias, também, obras de alargamento e aprofundamento do calado para
permitir o tráfego de comboios maiores e mais velozes que os atuais.
Inicialmente a hidrovia está favorecendo de forma direta os grandes Estados
produtores de grãos (soja, trigo, milho, arroz etc.), São Paulo, Paraná, Goiás e Mato Grosso
do Sul. O grupo Libra, após completar a sua frota de cinco comboios (cada um composto
por cinco empurradores e dez chatas), está em plena atividade no transporte de grãos pela
hidrovia. Trata-se basicamente de soja de exportação, circulando entre São Simão e
Anhembi, tendo como destino final o porto de Santos. Enquanto a CNA (Companhia de
Navegação da Amazônia), a maior empresa de transporte de petróleo e derivados da região
amazônica, é a administradora da frota, a CNTT (Companhia de Navegação e Operação de
Terminais do Tietê) responsabiliza-se pela operação de terminais na região.
A bacia do rio Paraguai, que faz parte da hidrovia do Mercosui liga o oeste
brasileiro ao rio da Prata 103, permitindo a circulação de produtos para exportação. Por
Cáceres se realiza o escoamento das safras de arroz local, e através de Corumbá flui
manganês, ferro cimento, soja e gado. A concentração maior de cargas atualmente se
encontra no trecho entre Corumbá CM§) e Santa Fe (Argentina), onde as condições de
navegação são melhores. O Paraguai, com quinze empresas de navegação, e a Argentina,
102 O maior obstáculo é o desnível de 130 metros da represa; por enquanto, a alternativa disponível
é o transbordo rodoviário através de Ciudad dei Este, no Paraguai.
103
Em junho de 1992, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia assinaram o Acordo de Santa
Cruz de la Sierra sobre o transporte fluvial nos 3 mil quilômetros da hidrovia Paraná-Paraguai,
entre os portos de Cáceres (MT) e Nueva Palmira, Uruguai, estabelecendo um marco comum sobre
o intercâmbio comercial da região.
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com cinco, são os países que mais exploram essa rota A ABCL, empresa norte-americana
de navegação fluvial, instalou-se na Argentina para operar barcaças nessa via.
A hidrovia do rio Madeira, em operação desde abril de 1997, movimenta
anualmente cerca de 4 milhões de toneladas de carga. Faz parte da bacia amazônica, que se
integra ao comércio exterior pelos portos de Belém, Santana-Macapá e Manaus. Com o
objetivo de baratear o escoamento de grãos das regiões Norte e Centro-Oeste, fizeram-se
importantes investimentos, como a construção do terminal graneleiro flutuante da
Hermasa. Os principais mercados atingidos via Madeira são a Europa, Oriente Médio e
Estados Unidos, com redução de três dias no prazo de entrega dos produtos da região
naqueles mercados. Via modal rodoviário são mais de 2 mil quilômetros até os portos de
Santos (SP) ou Paranaguá (PR), com custos consideravelmente mais altos 104•
Os investimentos nas hidrovias e ferrovias visam a ampliação da base material para
melhorar as condições de fluidez territorial. Nesse sentido, nos anos 90 desponta a
proposta dos corredores de transporte utilizando esquemas multimodais, com ênfase no
hidroviário e ferroviário 105• Pretende-se assim diminuir a preponderância do modal
rodoviário e reduzir as grandes distâncias a serem percorridas das áreas de produção até os
pontos de embarque para exportação. Esses corredores estão associados sobretudo ao
escoamento das safras agrícolas, com destaque para a soja. Eles têm sido considerados
prioritários para o Governo Federal e constam no programa Brasil em Ação 106• Vários dos
projetos desse programa têm por objetivo reduzir os custos de transporte a granel,
promovendo investimentos principalmente em hidrovias.

***********
104 Enquanto o transporte Parecis/Paranaguá/Europa dura 11 dias, com custos de 11O
dólares/tonelada, o novo corredor Parecis/PortoVelho/ltacoatiara/Europa leva 8 dias com custos em
tomo de 75 dólares/tonelada. A distância de Sapez.al ao porto de embarque (Porto Velho) se reduz a
900 km, ao passo que a distância desse município ao porto de Paranaguá é de 2283 km. No caso do
município Campo Novo do Pareeis, a distância até Paranaguá corresponde a 2.160 km, enquanto
que em direção a Porto Velho, via Sapez.al, é reduzida a 1.063 km (Bernardes, 2000).
105
Entre os corredores de transporte muhimodal identificam-se: o Corredor Noroeste, que abrange
as áreas do norte do Mato Grosso, Rondônia e sul do Amazonas; o Corredor Centro-Norte, que
serve às áreas do leste de Mato Grosso, noroeste de Goiás, sudeste do Pará, sul do Maranhão e todo
o Estado de Tocantins; O Corredor Nordeste, que serve às regiões do cerrado de Minas Gerais,
oeste da Bahia, interior de Pernambuco e sul do Piauí (Licio e Corbucci, 1996) .
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O conjunto de fixos que facilita a relação do território brasileiro com o mercado
externo assume, na década de 1990, novas qualidades e quantidades. Portos, aeroportos e
vias de transporte informatizam suas operações, agregam valor a suas atividades. A
logística desponta como um novo ramo dos serviços. Ações coordenadas, mais precisas e
eficientes, são seu fundamento. As empresas de transporte e de distribuição de mercadorias
devem adaptar-se a esse novo imperativo, moderniz.a.ndo suas atividades ou concorrendo
com novos agentes especializados. Aprofunda-se, desse modo, a divisão técnica do
trabalho. Criam-se condições para uma circulação mais densa, mais numerosa, mais
extensa.

106

Plano Plurianual executado com a participação de vários ministérios. Um detalhe dos corredores
propostos encontra-se no Anexo 5.

CAPÍTULO

VII

A porosidade territorial

"Ao contrário do imaginário que a acompanha, a
desregulação não suprime as normas. Na verdade,
desregular significa multiplicar o número de normas"
(Santos, 1996, p. 219).
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Partimos do conceito de porosidade territorial para definir aquela qualidade dos
territórios nacionais que facilita sua relação com o exterior, a partir de uma base
institucional incumbida da regulação do movimento. Existe um conjunto de instituições
que desenha normas para operar, algumas vezes como estímulo, outras como obstáculo à
abertura do território. É uma ação política exercida nos diferentes níveis (federal, estadual,
municipal) tanto por governos quanto por empresas.
Essa multiplicidade de ações que promove a porosidade territorial é uma expressão
da divisão do trabalho existente na regulação. Há, por um lado, uma ação institucional
pública que, através de leis, regras, medidas, programas, acordos e estratégias, facilita a
relação do território nacional com o mercado externo. E há, outrossim, uma ação
institucional privada exercida em câmaras empresariais, associações setoriais, prática de
lobbies 107 etc., interagindo, a maioria das vezes, com a ação pública.
Ora como nonna, ora como ação institucional direta, essa base que promove a
porosidade tem uma participação ativa nos processos de competição, cooperação e controle
do território.
Vll.1. ... ora como norma

Existem diversos tipos de normas direcionadas a regular a porosidade territorial,
independentemente da instituição responsável pelo seu estabelecimento e aplicação.
Recintos alfandegados para executar o controle aduaneiro, regimes tributários e tarifários
para taxar ou desonerar o movimento de mercadorias, linhas de financiamento e seguros
que envolvem a circulação de um dinheiro vinculado às exportações são, todos eles,
diferentes procedimentos ou mecanismos que existem a partir de uma norma.

107

O termo /obby-agent foi empregado pela primeira vez em 1829, para designar os intermediários
que representavam empresas e grupos políticos junto ao governo dos Estados Unidos. Desde 1876,
o Congresso Americano, através de resoluções internas, vinha admitindo a prática de lobby, a qual
foi finalmente oficializada em 1938, com a promulgação do Foreign Agents Registration Act,
seguido do Federal Regulation of Lobbing Act, de 1946 (Labaut, 1994).
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VII.1.1. Sistema de alfândegas

O sistema de alf'andegas é um conjunto de pontos ou nós que se constitui na
expressão material do limite jurídico do Estado territorial e, portanto, da capacidade desse
estado para impor normas às trocas mercantis. Pode um comandante de uma embarcação
escolher qualquer porto para descarregar ou carregar mercadorias? Pode o piloto de uma
aeronave em vôo internacional escolher um aeroporto à sua conveniência exclusiva?
Tecnicamente talvez poderia, mas para realizar tal ação em fonna legal ele precisa
ingressar no território nacional somente em locais predeterminados. Questão simples, mas
suficientemente reveladora da existência de uma circulação regulada pela lei territorial.
Um limite que não pode ser transposto senão em lugares preestabelecidos, que
cumprem uma função específica Dessa fonna a alf'andega, ou aduana 108, aparece como um
lugar e como uma instituição. Uma instituição cuja função é o controle dos fluxos de
mercadorias que ingressam ou saem do país em operações de importação e exportação,
através de seus portos, aeroportos ou pontos determinados das fronteiras nacionais
(terrestres, fluviais ou lacustres). Um lugar que ganha funções normativas, transformando
se em recinto alfandegado. Sua especialização funcional é uma expressão da divisão
territorial do trabalho.
Esses pontos são tratados, na lei brasileira, como locais habilitados ou
alfandegados, de ''zona primária". Neles se praticam as atividades aduaneiras típicas, tanto
a recepção de veículos e cargas transportadas como sua conferência e desembaraço. A
alf'andega realiza ali o procedimento de admissão das mercadorias, isto é, a verificação de
todos os preceitos legais vigentes, especialmente os referentes às normas administrativas
propriamente ditas e, subsidiariamente, às relativas ao câmbio. Fiscaliza igualmente o
cumprimento dos impostos aplicados aos movimentos de entrada e saída de mercadorias 1°9.

108

"Alfãndega. Dir. Tnb. Repartição encarregada de vistoriar bagagens e mercadorias em trânsito,
e cobrar os direitos de entrada e saída. Aduana. Cognatos: alfandegar (v.t.), despachar ou
annazenar na alfandega; alfandegar e também cobrança de direitos aduaneiros; alfandegário (adj.)
pertencente a alfandega: aduaneiro" (Dicionário Jurídico, Academia Brasileira de Letras Jurídicas,
Forense Universitária).
109
O regime administrativo propriamente dito e o regime cambial estão disciplinados através de
normas complementares a cargo respectivamente da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) e do
Bacen (Banco Central do Brasil). Quanto ao regime administrativo-fiscal, está disciplinado por
normas expedidas pela Receita Federal.
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O conjunto de operações realiz.adas para efetivar o controle, tanto no seu aspecto
administrativo quanto tributário, denomina-se despacho aduaneiro.
Além dos portos, aeroportos e postos de fronteira, existem outros pontos do
território nacional considerados recintos alfandegados mas que estão localizados na "zona
secundária". Permitem a armazenagem a médio prazo, despacho, nacionalização e
transferência do modal de transporte, de mercadorias sob regime aduaneiro em áreas
localizadas fora das fronteiras. O limite internacional se traslada para esses pontos.
A Secretaria da Receita Federal é o orgão do governo responsável pela fiscalização
e controle das mercadorias que passam tanto pelos portos, aeroportos e postos de fronteira
(terrestre, fluvial ou lacustre) como pelos recintos alfandegados localizados na "zona
secundária". Regula, então, os pontos nos quais os fluxos mercantis revelam seu caráter
internacional.
A partir do aprofundamento da liberalização comercial dos anos 90, tem aumentado
consideravelmente o número e a variedade dos recintos alfandegados. É uma política
chamada de "interiorização das aduanas", que responde a uma necessidade de agilizar o
desembaraço das mercadorias para evitar os congestionamentos na zona primária. Ela
permite, portanto, aumentar a porosidade territorial.
Nessa variedade de recintos, podem ser elencados os seguintes:
• Entreposto Aduaneiro (EA) - Permite a liberalização parcelada de mercadorias sob
controle fiscal, com o pagamento de tributos apenas dos lotes já liberados.
• Terminal Retroportuário Alfandegado (TRA) - Situado em áreas adjacentes aos portos,
requer a existência de uma zona primária contígua.
• Estação Aduaneira do Interior (EADI) - Permissionários aduaneiros em zonas
concentradoras de cargas, geralmente distantes das áreas portuárias.
• Entreposto Industrial (EI) - Indústrias autorizadas a importar, com suspensão
temporária de tributos, mercadorias destinadas a operações drawback ou à
reexportação para outros países, desde que permaneçam depositadas em um armazém
alfandegado próprio.
Destacam-se, pelo seu número, as Estações Aduaneiras do Interior (EADI), também
conhecidas como "portos secos". São lugares especiais, de origem normativa e sujeitos a
legislação específica, que têm a finalidade de fazer com que o transporte de mercadorias
exportadas e importadas, fundamentalmente as acondicionadas em contêineres, possam
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seguir sem interrupções nas :fronteiras, portos ou aeroportos para o controle aduaneiro. São
fixos formados por armazéns, pátios para armazenagem de contêineres, câmaras
frigoríficas, posto bancário, além do posto da Receita Federal e do Ministério da Saúde e
da Agricultura.
Foram credenciadas, até outubro de 2000, 46 EADls (Mapa 3), e mais de 20 estão
com processo de licitação em andamento. São Paulo destaca-se com 21 estações
credenciadas, seguido por Minas Gerais com cinco, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná
e Rio Grande do Sul com três cada um, Santa Catarina com duas, Mato Grosso do Sul,
Bahia, Pernambuco e Amazonas com uma respetivamente. Eis uma mostra da alta
porosidade territorial que ganha a região Sudeste.
Os portos secos estão localizados em pontos estratégicos, geralmente próximos de
grandes centros produtores ou dos portos e aeroportos. A EADI Curitiba, por exemplo, está
instalada junto a alguns de seus clientes, como Siemens e Volvo, cujas unidades estão
situadas a menos de um quilômetro do "porto seco". A EADI Nova Iguaçu (RJ) está a
cinqüenta quilômetros de Sepetiba e a quinze do Aeroporto Internacional Antônio Carlos
Jobim. A decisão de levar uma EADI para Resende (RJ) esteve relacionada com a
instalação de montadoras na região. Jundiaí (SP) ganhou uma EADI por sua área
industrial, que conta com importantes empresas (Duratex, Klabin, Siemens e Krupp).
A carga, que chega do exterior por navio, trem, avião ou caminhão, é transportada
para a estação aduaneira de escolha do importador. Depois de passar pelos desembaraços
legais, a carga pode ficar armazenada ou seguir diretamente para a fábrica do cliente. Nas
exportações marítimas ou aéreas, a carga sai da EADI direto para o embarque pelo modal
da transportadora contratada. Ou seja, todas as etapas exigidas na legalização de
mercadorias importadas ou exportadas são cumpridas nesse único local.
Atuam como verdadeiros enclaves, já que neles se permite a realização de
operações comerciais e cambiais não sujeitas a regulamentação específica dos respectivos
Estados. É a Receita Federal, atrelada ao Ministério de Fazenda, que defme a sua criação e,
portanto, a forma de existência desses territórios. Claro que muitas vezes os governos
estaduais e municipais tornam a operação ainda mais vantajosa para as empresas, por via
da redução ou isenção de impostos. É o caso da EADI Maringá, que oferece a suspensão da
cobrança de ICMS por quatro anos às empresas que se instalem em Maringá e operem por
sua estação. O incentivo é regulamentado por decreto estadual.
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Desde 1996, a administração desses entrepostos aduaneiros está sendo passada à
iniciativa privada110• O empresário interessado em abrir uma EADI na região em que atua
precisa cadastrar-se a uma licitação da Receita Federal e, se ganhar, deve investir de
acordo com o edital de licitação. A permissão para explorar o segmento é válida por cinco
anos, renovável por mais cinco. Na maioria dos casos, ganha a concorrência a empresa que
oferece a menor taxa pelo armazenamento da mercadoria. Grandes empresas
transportadoras e de logística são as que concentram o maior número de concessões; entre
elas sobressaem a Colúmbia, com participação em sete estações aduaneiras (São Paulo,
Campinas, Santos, Santo André, Piracicaba, Curitiba e Salvador); operam quatro terminais
a Multiterminais (Resende, São Cristóvão, Juiz de Fora e São Caetano) e a Integral
(Santos, São Bernardo do Campo, Jundiaí e Taubaté).
São, então, as empresas permissionárias as que prestam os serviços públicos de
movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro. Para concorrer com
os terminais alfandegados tradicionais (portos, aeroportos e pontos de :fronteira), as
empresas apresentam como atrativos as tarifas, o prazo para pagar impostos e a velocidade
no processo de desembaraço.
Essas empresas oferecem, em 2000, taxas médias entre O, 17% e 0,20% do valor da
mercadoria, por cinco dias de armazenamento, enquanto no porto de Santos, por exemplo,
elas variam entre 0,20% e 0,25% e nos aeroportos superam 1%. Os produtos podem ficar
armazenados por dois anos - podendo chegar a três, se houve justificativa - sem o
pagamento de impostos. Nos portos e aeroportos, esse período não ultrapassa 120 dias. Por
outro lado, a liberação da mercadoria acontece mais rápido devido a sua estrutura menor e
por oferecer serviços personalizados que garantem a desova imediata de contêineres. No
caso de Curitiba, por exemplo, quando a operação era feita no porto de Paranaguá, a
liberação de uma carga podia durar quinze dias; na EADI é feita em cinco.
Essa concorrência levou as companhias aéreas a criar novos serviços no setor de
cargas e ainda a associar-se às estações aduaneiras. A Varig Cargo implantou um serviço
de carga direta a partir de uma parceria feita com as empresas permissionárias das EADis
de São Paulo e Campinas que visa agilizar a retirada de cargas de importação, além de
diminuir o tempo de liberação alfandegária e o custo de armazenagem. Ao transformar o
0

11

Segundo a Receita Federal, havia uma demanda muito grande desse tipo de serviço porque os
antigos depósitos públicos não eram suficientes para atender ao aumento de circulação de cargas
(Jornal do Comércio, 4-9-2000).
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aeroporto em uma via de rápida passagem de cargas, o novo serviço consegue a remoção
dos contêineres e pallets fechados em cerca de quatro horas após a chegada do vôo às
estações aduaneiras. Nesses locais a liberação aduaneira é realizada numa média de 24
horas.
São as empresas importadoras as que mais utilizam a modalidade de recinto
alfandegado na zona secundária, sobretudo as que trabalham com mercadorias de alto valor
agregado. Vários exemplos ilustram essa situação. Na EADI Curitiba, a Siemens importa
equipamentos de telecomunicações dos Estados Unidos, Alemanha, Coréia e Canadá, e a
Volvo, montadora sueca, movimenta, por mês, entre sessenta e setenta contêineres de
peças e equipamentos. A WEG, fábrica de motores com sede em Jaraguá do Sul (SC), é
cliente da EADI ltajaí (Portobello), onde realiza operações de importação, serviços de
entreposto aduaneiro e nacionalização de cargas.
Na EADI Maringá (PR), com o incentivo fiscal oferecido, a cidade tem atraído
empresas que trabalham sobretudo com importação (frutas, cosméticos e matéria-prima
para indústria plástica). Outro dado ilustrativo é que a queda no desembarque de veículos
importados nos portos de Vitória (ES) reduziu o número de funcionários nas estações
aduaneiras capixabas em até 40%.
A EADI Taubaté (SP) conta entre seus clientes os importadores do Vale do Paraiba,
como montadoras, fabricantes de autopeças, indústrias eletrônicas, farmacêuticas, de
máquinas, alimentos e produtos químicos. O consórcio negociou com a Fepasa a reativação
de um ramal ferroviário que chega ao porto de Santos.
Novas funções estão sendo incorporadas às EADis. Uma medida da Receita Federal
de maio de 2000, Instrução Normativa nº 56, possibilita às empresas fazer "pequenas
industrializações" nos galpões alfandegados das EADls. Na prática, essa norma possibilita
à mercadoria importada ficar annazenada nas estações, sob regime especial de entreposto
aduaneiro (condição que suspende a cobrança de tributos referentes à importação), até que
o importador decida o que fazer com ela. Entre outros serviços, as EADis poderão ser
utilizadas para processamentos industriais de embalagem, etiquetagem, marcação de
produtos, demonstração e testes de funcionamento de veículos, máquinas e equipamentos,
agregando partes e peças nacionais às mercadorias importadas para posteriormente
exportá-las.
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Essa medida é considerada a cópia do modelo mexicano de exportação, abrindo o
caminho para a instalação de maquilas. Localizadas em zonas francas, são empresas que se
beneficiam com a isenção de impostos na importação e reexportação de produtos, desde
que agregados componentes aos produtos 111 • É um formato polêmico porque, de fato, nelas
não se processa quase nada, não se agrega valor. Quem finalmente faz o negócio são as
transportadoras e as empresas de logística, mas poucas fábricas. Elas atuam, em defmitivo,
como plataformas de redistribuição de produtos importados.
Visando ao funcionamento da Instrução Normativa nº 56, as EADis de todo o
Brasil formaram um pool para implantar um sistema informatizado que permita o
monitoramento das estações. O sistema faz o controle de entrada, movimentação,
permanência e saída de mercadorias, veículos e unidades de carga ingressados. Dessa
forma, a Receita Federal pode acompanhar o que está sendo feito pelas empresas que se
instalarem nas EADis para montar centrais de exportação, importação ou pequenas linhas
de montagem.
Esse exemplo talvez nos autorize a pensar o território como nonna. São as novas
virtualidades atribuídas a esses lugares que promovem a chegada de novos agentes,
condicionados por sua vez a agir de uma forma predeterminada.
Existem outros pontos no território nacional que estão habilitados para oferecer
serviços aduaneiros, afrouxando ainda mais os limites internacionais. Não se trata de áreas
criadas especialmente como as EADis, mas atribui-se tal função a determinadas firmas
industriais ou a grandes armazéns graneleiros. É o caso da Hewlett-Packard 112, que em
1999 foi autorizada pela Receita Federal a operar o Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) 113 • Por esse mecanismo, as
mercadorias importadas saem diretamente do avião ou do navio para os depósitos da
empresa, sendo todo o controle aduaneiro realizado por computadores. Dessa forma as
111

Um terço das exportações mexicanas é proveniente das maquiladoras. Não podem vender mais
de 60% de sua produção no mercado interno; o motivo dessa restrição é não colocar em risco os
fabricantes instalados em regiões sem beneficies fiscais (Jornal do Comércio, 14/9/2000).
112
A Hewlett-Packard decidiu adotar o Brasil como plataforma de exportação para a América do
Sul. Com esse fim, a empresa - que além de computadores, impressoras e calculadoras fabrica
produtos médicos, analíticos e de medição - importa US$ 160 milhões por ano em partes e peças
para a produção local. Em 1999, ela exportou US$ 15 milhões para a Argentina, que foi o priméiro
destino de suas exportações. É uma empresa, portanto, que ainda apresenta um aho déficit
comercial (Revista Global, nº 20, agosto 1999).
113
O RECOF foi criado pela Receita Federal em 1997 e aplica-se somente às empresas do setor de
informática e telecomunicações.
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compras externas são incorporadas ao estoque regular da empresa, sem a exigência de um
tratamento diferenciado para os insumos importados (componentes de alto valor agregado),
fato que permite um ciclo rápido de produção, além de economizar em armazenagem.
Outro exemplo é o Complexo Intermodal Armazenador Boa Vista, localizado em
Sumaré (SP), que é utilizado para a liberalização de cargas inseridas no regime Redex
(Despacho Aduaneiro de Exportação) 114, que visa à consolidação de mercadorias para
exportação de micro e pequenas empresas, principalmente destinadas ao Mercosul. É um
conjunto de silos metálicos administrados pela Companhia Nacional de Armazéns Gerais
Alfandegados (CNGA), que trabalha com grãos e açúcar a granel das usinas locais. Essa
companhia opera junto à Ferrovia Sul Atlântico (FSA), com um trem semanal entre
Sumaré e Buenos Aires, e junto à Ferroban, com trens que partem em direção a Santos
transportando produtos da região de Campinas.
Os diferentes tipos de recintos alfandegados até aqui assinalados vieram somar-se a
outras iniciativas preexistentes, relativas ao afrouxamento do limite internacional. É o caso
da Zona Franca de Manaus, das zonas de processamento de exportação e das zonas de livre
comércio (Mapa 3) 115 • São lugares de origem normativa, que procuram ampliar a
porosidade territorial, nesse caso mediante um tratamento aduaneiro especial. Operam a
partir da isenção fiscal - nos dois primeiros casos, procurando estimular processos de
industrialização em áreas de fraco dinamismo econômico e, no terceiro caso, facilitando a
comercialização de bens em áreas em geral isoladas por questões geográficas. Muitas
vezes esses regimes aduaneiros especiais se localizam em áreas fronteiriças, visando
objetivos de ocupação estratégica.
Ao refletir esses territórios especiais, Lia Osório Machado (1998) aponta a
ocorrência de uma mutação de perspectiva dos Estados, e também das populações, em
relação ao papel dos limites e das fronteiras. "A fronteira pode ser estendida para fora, não
a partir do Estado c�ntral, o que provocaria conflito, mas a partir dos lugares. Cada lugar
quer estender sua influência e reforçar sua centralidade além dos limites internacionais e
114

O Redex foi criado pela Receita Federal em 1998 para a realização do despacho aduaneiro de
exportação em recinto não-alfandegado de zona secundária. O beneficio pode estar localizado no
estabelecimento do próprio exportador ou instalado em endereço específico para uso comum de
vários exportadores (Revista Global, nº 17, maio/1999).
115 A
Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 enquanto as zonas de processamento de
exportação e as zonas de livre comércio surgiram no final da década de 1980 e início de 1990
(Porto e Costa, 1999).
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sobre as faixas de fronteiras" (p. 42). Tratar-se-ia de novos conteúdos atribuídos ao
território?
VII.1.2. Impostos e tarifas

Os fluxos de mercadorias que entram ou saem de um país são considerados, em
geral, como fatos geradores de tributos. Isto é, a circulação material, dado constitutivo do
território, pode originar circulação de dinheiro em forma de impostos.
O Estado nacional, por ter o poder constitucional de tributar em seu próprio
território, pode taxar a importação ou exportação de bens ou serviços visando arrecadar
recursos :financeiros. Mais uma expressão da existência do limite jurídico do Estado
territorial e, portanto, de sua capacidade de impor normas às trocas mercantis.
A porosidade territorial será regulada, nesse caso, pela ação do governo que, em
função de estimular ou desestimular certa atividade econômica, pode taxar ou desonerar o
movimento de mercadorias. Trata-se de uma política que faz uso da função extrafiscal
(não-arrecadatória) do tributo 116 • Por exemplo, quando se promove uma política industrial
via substituição de importações, a imposição fiscal é de tal magnitude que inibe a
importação dos produtos que concorreriam com a indústria nacional.
Os territórios são mais ou menos porosos em função da aplicação de tal ou qual
imposto. No caso dos produtos destinados à exportação, é freqüente a redução ou
eliminação da carga tributária. O imposto de exportação, que incide sobre a mercadoria
destinada ao exterior, é aplicada em poucos produtos117 (atualmente, apenas em peles de

116

Os tributos são concebidos como contribuições pecuniárias (em dinheiro) e compulsórias
(obrigatórias), cuja finalidade é carrear recursos financeiros para sustento do erário público. Essa
função é conhecida como função arrecadatória, ou fiscal. Quando usado como instrumento de
política econômica, o tnbuto passa a ter uma função chamada extrafiscal. Esse fato, contudo, não
retira do tnbuto suas características essenciais. Continua sendo obrigação pecuniária e compulsória,
só que o Estado passa a praticar, como objetivo permanente, uma política de "taxação e
desoneração" visando a determinados fins econômicos (Sosa, 1996).
117
Esse imposto foi criado, em 1979, com o propósito de reduzir a queda na receita de exportações
em função da maxidesvaloriz.ação do cruzeiro daquele ano, bem como de elevar o preço de vários
produtos para o consumidor externo, contendo a exportação desses produtos e garantindo seu
fornecimento no mercado interno. Foi utilizado também por ocasião da maxidesvaloriz.ação de
1983, com alíquotas que variaram de 5 a 20% sobre 69 produtos da pauta de exportações, tanto
primários como industrializados (Labatut, 1994).
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animais e nos cigarros118). Outros produtos já foram tributados com o imposto de
exportação, como açúcar, mel, melaço, café, álcool e suco de laranja.
Os produtos exportados podem ser isentados também dos impostos indiretos,
inclusive daqueles incidentes nos seus insumos (matérias-primas, embalagem, partes e
peças). Neste último caso, o fàbricante, ao adquirir insumos, anota como crédito no seu
registro fiscal o valor do imposto assinalado nas notas fiscais. Dessa maneira as empresas
que exportam têm à sua disposição um crédito que, além de diminuir o desembolso, pode
ser utilizado no mercado interno.
Desde 1996, o produto exportado tem isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
sendo permitida, aliás, a manutenção dos créditos fiscais incidentes sobre os insumos
utiliz.ados no processo produtivo. As exportações são parcialmente isentas, também, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Confins) e do Programa de
Integração Social (PIS) - incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem para utilização no processo
produtivo.
O território brasileiro fica mais poroso com esses beneficios fiscais, outorgados às
empresas exportadoras sobretudo na década de 1990 quando foram desenhadas medidas
para reduzir os custos que afetam tanto os bens exportáveis como os competitivos com as
importações. Esse processo, porém, não está livre de confrontos.
Um exemplo disso foi, em 1996, a polêmica gerada pelo projeto de lei que
ampliava o · universo dos produtos beneficiados pela não-incidência do ICMS na
exportação. Esse imposto não era cobrado sobre as exportações de produtos
manufaturados, mas recaía sobre as exportações de primários e semi-elaborados119, bem
como sobre as compras de bens de capital e de material de consumo não incorporado
diretamente ao processo produtivo. Com a lei seriam beneficiadas mercadorias de
importância na pauta de exportação, como café, cacau, soja, fumo, açúcar, minério de
ferro, madeiras, couros e peles.
118

As peles de animais são tributadas em 9% e os cigarros em 1500/o do valor da operação (Revista
Sem Fronteiras, 71, abriV2000).
119 A reforma tributária de 1988, além de manter a tributação do ICMS sobre as exportações de
produtos primários, estendeu-as às de produtos semi-elaborados. Esse fato gerou muitas polêmicas
porque não existia acordo na caracterização de produtos semi-elaborados (Kume e Piani, 1997).
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Por ser o ICMS um tributo estadual, a aprovação da lei no Congresso encontrou
forte oposição dos governos federais, pela perda de receita fiscal que significava a
desoneração dos produtos destinados à exportação. Em termos regionais, o Norte e o
Centro-Oeste apresentavam, em 1995, os mais elevados níveis de incidência das
exportações tributáveis sobre o total, superiores a 90% (Anexo 6), conseqüência da forte
concentração das exportações em produtos primários - em particular minério de ferro no
Pará (99%) e soja no Mato Grosso do Sul (94%). Eram numerosos os Estados com a
possibilidade de obter uma parcela razoável da receita do ICMS por meio da taxação das
exportações. Daí sua postura contrária ao projeto de lei. A política dos governos estaduais
enfrentava as políticas das grandes empresas.
Finalmente a lei foi aprovada (lei complementar nº 87/96, também chamada "Lei
Kandir"), autorizando a não-incidência do ICMS sobre as exportações de primários e semi
elaborados e a possibilidade de deduzir o ICMS pago nas compras de máquinas e
equipamentos e de material de consumo não diretamente incorporado ao processo
produtivo. Por um lado, a lei oferece uma alternativa de redução de custos de produção aos
exportadores ao permitir a transferência de créditos do ICMS de um estabelecimento para
outro de uma mesma empresa ou a outras empresas contribuintes no mesmo Estado120• Por
outro lado, conforme a estimativa calculada pelo IPEA, os Estados brasileiros têm uma
perda total de aproximadamente US$ 1,3 bilhão por ano.
Uma luta entre lugares e empresas: os primeiros, com suas finanças públicas
reduzidas, comprometem seu orçamento; as segundas, com seus lucros privados
fortalecidos, aumentam sua parcela no processo de acumulação121 • Mais uma evidência de
que a porosidade territorial é resultado de decisões políticas decorrentes de acirrados
conflitos internos.
É freqüente a demanda do setor empresarial pela desoneração fiscal das
exportações, sob a afirmação de que "o Brasil exporta impostos". Em 2000 continuam as
reclamações em relação à tributação do PIS e da Cofins nas exportações, cujo
120

Até então, empresas voltadas prioritariamente ao mercado externo acumulavam freqüentemente
um excesso de créditos de ICMS sobre os insumos incorporados ao processo produtivo. Boa parte
desses créditos era possível compensar com débitos de operações no mercado interno (Kume e
Piani, 1997).
121
Nesse sentido, Maria Célia Coelho (2000) comenta que a Lei Kandir comprometeu a autonomia
dos Estados que são ricos em recursos minerais. No Pará essa lei dissociou a Companhia Vale do
Rio Doce da administração pública, logo num Estado que, como em nenhum outro, depende tanto
de uma única empresa.
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ressarcimento é fixado em 5,37% do valor dos insumos nacionais usados na produção 122 •
Isso significa que as mercadorias, com um processo mais simples, conseguem reaver todo
o impo sto, como acontece com o óleo de soja. Entretanto nas manufaturas, particularmente
nos automóveis, o ressarcimento é insuficiente para compensar os cerca de 8% que tais
impostos representam no valor do produto. O problema da exportação dos tnõutos, dizem
os empresários, é que as mercadorias brasileiras são desnecessariamente encarecidas,
fazendo com que muitas vendas externas deixem de realiz.ar-se.
No caso do ICMS, em 2000 são os exportadores de farelo e óleo de soja que se
queixam de ser penaliz.ados por esse imposto. A Lei Kandir é apontada por esse setor como
a principal causa, já que rompeu o equilíbrio entre as exportações brasileiras de soja e seus
derivados ao favorecer a exportação da soja em grão em detrimento do processamento 123 •
A desoneração do ICMS nas vendas externas da matéria-prima implica vantagem adicional
para os exportadores do grão mas acaba penalizando as esmagadoras, que continuam a
pagar esse tributo no deslocamento interestadual. Como explicam os empresários, por
tratar-se de um mercado de muita concorrência internacional, a carga tributária não po de
ser repassada aos importadores, colocando a indústria brasileira em desvantagem ante seus
principais competidores124•
Passemos às importações. Os produtos importados acham-se subordinados ao
pagamento de tributos, excetuados os casos das isenções previstas em lei. O grau de
tributação na importação depende, em tese, da essencialidade do bem, definida como a
necessidade do país em relação ao seu desenvolvimento econômico (por exemplo,
máquinas, equipamentos e peças de reposição, que o país não fabrica) .

122

Segundo uma estimativa da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), o Brasil
exportaria, em 2000, US$1 bilhão em impostos (Folha de S. Paulo, 21/11/00).
123
Houve alteração na composição das exportações do complexo soja, pois em 1994 o grão
respondia por 32% do valor total, passando para 43% em 2000, enquanto principalmente o óleo foi
perdendo sua posição. Os embarques de óleo, que em 1995 totaliz.aram quase 2 milhões de
toneladas (gerando uma receita de US$ 1,03 bilhão), em 2000 caíram à metade (com uma receita de
US$ 359 milhões) (revista Sem Fronteiras, nº 129, maio/2001).
124
Os tributos nas exportações são justificados quando repassados, parcial ou integralmente, aos
importadores. Isto é, os preços internacionais passariam a incorporar os impostos de exportação. Se
há concorrência no mercado internacional, a tributação das exportações pode incidir negativamente
sobre o setor produtivo doméstico (Freitas et alii, 2000).
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A tarifa aduaneira (ou imposto sobre a importação) mostra o grau de abertura do
país em relação ao mercado extemo 125 • Nos anos 90, a política de liberalização comercial
adotada pelo governo brasileiro implicou uma nova estrutura de tarifas de importações,
gradualmente implantada; enquanto em 1990 praticava uma tarifa média de importação da
ordem de 32%, em 1995 ela já tinha sido reduzida para 12% (Tabela 17).
Tabela 17
Tarifas de Importação - 1990/95
Ano

Média

1990

32,2

Fev/1991

25,3

Jan/1992

21,2

Out/1992

16,5

Jul/1993

14,9

Jan/1995

12,1

Fonte: Bonelli et alii, 1997.

Além da tarifa aduaneira, outros impostos incidem sobre os produtos importados: o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o ICMS e o Adicional de Frete para
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), que é um adicional ao frete marítimo
cobrado pelas empresas de navegação que operam em portos brasileiros. Existe a
possibilidade, para as empresas exportadoras, de importar sem a incidência desses
impostos. É um mecanismo denominado drawback, que tem por objetivo propiciar ao
exportador a facilidade de adquirir, a preços internacionais, os insumos (matérias-primas,
partes, peças, componentes) incorporados ou utilizados na fabricação do produto
exportável. Não pode ser aplicado para a importação de máquinas ou equipamentos
utiliz.ados na produção de mercadorias que serão exportadas.

125

A tarifa aduaneira (imposto de importação e imposto de exportação) é de competência da União.
Esse é o seu regime tributário comum. Nos casos de alíquotas tarifárias ÍJX.adas de comum acordo por exemplo, no Mercosul (desde o cronograma do regime de desgravação tarifária até a alíquota
zero, bem como as alíquotas unificadas da Tarifa Externa Comum, com suas exceções percentuais)
-, o regime tributário convencional compete ao Estado nacional, representado pela União em suas
relações internacionais (Garcia Junior, 2001).
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O drawback é considerado um regime aduaneiro especial de incentivos à
exportação que visa beneficiar a empresa exportadora em sua economia de custos. Os
maiores usuários desse mecanismo são os produtores de manufaturados, que importam
componentes com isenção ou redução de tributos, desde que seja comprovada sua
destinação em produtos a ser exportados 126 • A operação de drawback para a reposição de
matéria-prima nacional é concedida somente para alguns setores, como processamento de
polpa de tomate, carne bovina industrializada, calçados e artefatos de couro, têxteis, polpa,
sucos e conservas de maracujá, abacaxi, graviola, framboesa e cereja.
A capacidade que têm os governos nacionais de promover uma porosidade
territorial maior ou menor, taxando ou desonerando os fluxos de mercadorias, converte-se,
paralelamente, em um instrumento de barganha política É o caso, por exemplo, do Sistema
Geral de Preferências (SGP), criado em 1970 com o objetivo de facilitar o acesso de
produtos originários de países em desenvolvimento ao mercados dos países
industrializados 127• Mediante esse sistema, os países industrializados (outorgantes)
concedem redução total ou parcial do imposto de importação incidente sobre determinados
produtos, originários e procedentes de países em desenvolvimento (beneficiários). Cada
um dos países outorgantes divulga, periodicamente, a relação de produtos - agrícolas e
industriais - aos quais confere tratamento preferencial, bem como seus requisitos de
origem.
Os Estados Unidos oferecem, de maneira unilateral, preferências tarifárias aos
países em desenvolvimento através do SGP128• Só que alguns produtos estão proibidos de
receber tal tratamento, como a grande maioria dos têxteis, relógios, calçados, bolsas,
malas, artigos de couro, luvas de trabalho, e produtos de vestuários feitos de couro, além
dos produtos considerados "sensíveis", como aço, vidro e eletrônicos. Muitos deles fazem

126

O regime de drawback existe desde o ano de 1964, quando foi regulamentado, sofrendo
alterações ao longo do tempo em função das mudanças nos produtos admitidos como exceções
(Bonelli et alii, 1997). Por meio desse regime, atualmente o Brasil exporta cerca de US$ 1O bilhões
todos os anos (Sem Fronteiras, nº 109, dezembro/2000).
127

Após criado, esse sistema foi aprovado pela Junta de Comércio de Desenvolvimento da
UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento). Atualmente é

outorgado por catorze países e pela União Européia (Informe Banco do Brasil, nº 28, 2000).
128
A inclusão e a exclusão de um produto ou país são analisadas anualmente pelo Escritório do
Representante de Comércio dos EUA (USTR), que dá um parecer final sobre o caso (Sem
Fronteiras, nº l 12,janeiro/2001).
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parte das exportações brasileiras aos Estados Unidos; portanto, os produtos amparados pelo
SGP representam menos de 20% das vendas totais do Brasil àquele mercado129•
À medida que a liberalização do comércio vem avançando, desde os anos 90, ora
com a criação de áreas de livre comércio, ora com acordos bilaterais de comércio, os
governos nacionais ficam com menos autonomia para gerenciar a política tarifária em
função dos compromissos assumidos no quadro desses acordos. No entanto, outras normas
se vão criando para regular o movimento das mercadorias.
Com efeito, assim como existem barreiras tarifárias aos fluxos internacionais de
mercadorias, novos impedimentos aparecem com a intenção de restringir o comércio. São
as chamadas, genericamente, "barreiras não-tarifárias"

1

30

•

Elas abrangem um conjunto

muito variado de ações que vão de cotas, medidas antidumping, medidas compensatórias,
procedimentos alfandegários etc. até regulamentos sanitários, fitossanitários e de saúde
animal.
Essa modalidade não-tarifária de proteção como resposta às demandas de setores
ameaçados pela concorrência de importações é utilizada freqüentemente pelos países
centrais no caso dos produtos agrícolas (claramente, os Estados Unidos e a União
Européia), mas também para muitos dos produtos manufaturados131•
As barreiras não-tarifárias constituem uma verdadeira engenharia normativa que
serve de instrumento para fazer política no contexto das relações internacionais.
Geralmente os países com maior força para impô-las são aqueles com posição mais
confortável na divisão internacional do trabalho. Impostos, tarifas, preferências, barreiras
não-tarifárias são ações direcionadas pelos governos nacionais para tomar mais ou menos
poroso seu território e fazer dele próprio uma norma.

129

Um detalhe sobre as medidas não-tarifárias que os Estados Unidos aplicam ao Brasil pode ser
consultado no Anexo 7.
130
Não existe uma definição precisa para as barreiras não-tarifárias; na realidade, são definidas
pelo que elas não são: barreiras ou impedimentos ao comércio que diferem das barreiras tarifárias
(IPEA, 742).
131
Um exemplo disso é a decisão sobre o processo antidumping movido pelo Departamento de
Comércio Exterior americano contra produtos siderúrgicos brasileiros, que atingiu também o Japão
e a Rússia. Em fevereiro de 1999, o governo norte-americano decide sobretaxar produtos
siderúrgicos brasileiros em 57,28%, no caso da CSN, e em 80,87%, no caso dos produtos
fornecidos por Usiminas e Cosipa, com a alegação de que essas empresas teriam recebido subsídios
do governo brasileiro antes de serem privatizadas (Sem Fronteiras, nº 14, fevereiro/1999).
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VIl.1.3. Financiamento e seguros
Os fluxos internacionais de mercadorias envolvem a circulação de dinheiro, não
apenas aquele embutido no valor dos produtos mas, também, aquele em forma de capital
adiantado que recebem as empresas exportadoras a partir do financiamento ao comércio
exterior. É dinheiro que circula através do sistema bancário brasileiro, público e privado,
reforçando o processo de financeirização do território (Santos e Silveira, 2001).
Dois são os bancos públicos que emprestam apoio às exportações, o Banco do
Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ambos
oferecem financiamento com o objetivo de alavancar as vendas brasileiras ao exterior
através do aumento do capital de giro das empresas. Pretende-se, dessa forma, utilizar o
financiamento às vendas externas como instrumento nivelador de preço, outorgando
competitividade ao produto brasileiro. Não existe um banco especializado em comércio
exterior.
O Banco do Brasil administra os recursos do Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), que em 1991 foi instituído por lei pelo governo federal. É um
financiamento concedido diretamente ao exportador ou importador de bens e serviços
nacionais, incluídos programas de computador/softwares e filmes, com recursos do
Tesouro Nacionai previstos no Orçamento Geral da União. Esse mecanismo utiliza taxas
de juros e prazos compatíveis com os praticados no mercado internacionai favorecendo a
participação das empresas brasileiras no mercado externo em igualdade de condições com
seus concorrentes de outros países.
Os financiamentos à exportação de bens e serviços no âmbito do Proex estão
disponíveis para as empresas exportadoras ou importadoras através de duas modalidades:
Financiamento direto à exportação, realiz.ado com a utilização de recursos em
moeda local, originários do governo federal. Pode ser um financiamento ao
exportador ou ao importador. O agente financiador é exclusivamente o Banco
do Brasil.
Financiamento via equalização de taxas de juros, realizado exclusivamente em
moeda estrangeira Essa modalidade oferece uma compensação parcial de
custos. O objetivo da equalização das taxas de juros é viabilizar as exportações,
tornando os custos dos financiamentos brasileiros compatíveis com os
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praticados no mercado internacional. Os agentes financiadores dessa
modalidade são os bancos comerciais autorizados a operar em câmbio pelo
Banco Centra� bancos múltiplos, bancos de investimento, bancos de
desenvolvimento, BNDES/Finame.
Assim, adicionalmente a suas atribuições de banco comerei� também compete ao
Banco do Brasil desenvolver atividades relativas ao comércio exterior. Através de sua rede
de agências disseminadas no território nacional, esse banco faz circular o dinheiro que liga
certos lugares ao mercado internacional.
As exportações efetivadas com apoio do Proex representaram, em 2000, 15% do
total exportado pelo Brasil (Tabela 18). São US$ 8.184,5 milhões, decorrentes de 5.357
operações aprovadas pelo Programa como um todo. As operações de equaliz.ação são a
principal modalidade do Proex, representando mais de 90% do total de exportações
financiadas e mais de 80% das operações aprovadas. Por outro lado, o número de empresas
beneficiadas é maior na modalidade financiamento, quase 80% do total de exportadores
participantes do Programa. As operações de equaliz.ação

da

taxa de juros, praticadas por

um número reduzido de empresas, são as mais favorecidas.
Tabela 18
Proex - Indicadores Selecionados - 1999 - 2000
Indicadores

Nº de operações aprovadas
º

N de empresas

Equaliz.ação

Financiamento
1999

2000

701

Total

Var.%

1999

2000

Var.%

1999

2000

Var.%

1.010

44,1

4.691

4.347

-7,3

5.392

5.357

-0,6

284

346

21,8

232

157

-32,3

516

503

-2,5

209,l

413,7

97,8

177,7

358,9

45

61

beneficiadas
Exportações efetivadas

6.351,7 7.770,8

22,3 6.560,8 8.184,5

24,7

(US$ milliões)
Desembolsos/dispêndios

102

420,7

432,5

2,8

598,4

791,4

32,3

95

101

6,3

140

162

15,7

28

24

-14,3

aprovados (U$S milliões)
Nº de países importadores
Nº de bancos participantes
Fonte: Banco do Brasil.

-

-

35,6

-
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Inicialmente, o Proex era aplicável às exportações de bens de capital e suas partes
das quais se exigia um índice de 80% de nacionalização. Em 1997 foram ampliadas as
listas de produtos elegíveis para o financiamento, adicionando-se outros itens com
potencial de exportação. Em 1999, transportes, agribusiness e máquinas e equipamentos
são os principais setores econômicos apoiados pelo Proex (Tabela 19), enquanto NAFTA e
Aladi ( exceto Mercosul) destacam-se como os mercados que mais receberam exportações
brasileiras financiadas pelo Programa (Tabela20).
Tabela 19
Setores Beneficiados pelo Proex - 1999
F.qualização

Financiamento
Setor beneficiado

%

Setor beneficiado

%

Máquinas e equipamentos

37,4

Transportes

69,0

Serviços

18,3

Agribusiness

16,5

Agribusiness

12,3

Máquinas e equipamentos

7,6

Produtos minerais

3,8

Produtos minerais

9,1

Papel e celulose

1,8

Plásticos e borracha

1,1

Fonte: Banco do Brasil.

Tabela20
Destino das Exportações que Utilizam o Proex - 1999
Financiamento
Destino

EquaJização

%

Destino

%

Aladi (exceto Mercosul)

32,7

NAFTA

55,0

Mercosul

25,3

Mercosul

6,9

Europa Ocidental

11,1

Aladi (exceto Mercosul)

4,9

América Central

9,5

União Européia

9,8

NAFTA

7,8

Africa

7,2

Fonte: Banco do Brasil.
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A Embraer é a empresa brasileira que tem maior participação no Proex. Recebeu,
em 2000, US$ 245 milhões - 30% do total do dinheiro concedido pelo Programa a
empresas brasileiras nesse ano. Os recursos foram desembolsados principalmente na
modalidade equalização, que compensa a diferença entre os juros nos mercados interno e
externo; sua participação na modalidade financiamento foi de 1%. O Proex é justamente o
centro da disputa comercial entre Brasil e Canadá
A Embraer é uma empresa de aviação civil e militar, fundada em 1969 como estatal
e privatizada em 1994, que se destaca no mercado internacional de aviões de pequeno
porte destinados a vôos regionais. Sua principal concorrente é a empresa canadense
Bombardier, que também recebe incentivos oficiais para facilitar as exportações de jatos. O
contencioso entre Brasil e Canadá no âmbito da Organização Mundial do Comércio gira
em tomo das acusações de ambos os países pelo uso de subsídios para as exportações.
O Canadá acusa o Brasil de favorecer suas empresas exportadoras com créditos
subsidiados. A equaliz.ação dos juros significa basicamente que as

taxas

dos

financiamentos concedidos aos compradores de aviões da Embraer sejam equivalentes às
concedidas aos clientes da canadense Bombardier. A diferença é coberta com recursos da
União. Assim, para ajudar nas exportações da Embraer, o governo brasileiro paga parte dos
juros com que os compradores teriam de arcar. Os clientes da empresa conseguem
financiar suas compras com juros mais baixos. O problema não é o financiamento aos juros
em si - essa é a linha mestra de programas de incentivo às exportações no mundo todo. O
que o Canadá contesta é o quanto esses juros acabam sendo subsidiados. Na OMC, a taxa
de referência usada pelo Proex foi considerada um subsídio exagerado; �so, o Brasil
teve de aherar as taxas de equalização dos juros. O Proex já sofreu três modificações em
razão dessa disputa comercial, mas o caso ainda não foi encerrado.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social iniciou, em 1992, o
programa de financiamentos à produção de bens duráveis (Finamex) de empresas nacionais
e destinados à exportação. Em 1998 foram criadas novas linhas de crédito especiais para o
fortalecimento das empresas exportadoras, tendo como objetivo específico o incentivo às
vendas ao exterior, para redução, a médio prazo, do déficit da balança comercial.
O BNDES-Exim trabalha com três linhas básicas: a) pré-embarque: o banco
financia a produção do bem a ser exportado (o produtor precisa estar com o contrato de
exportação fechado para receber o financiamento); b) pré-embarque especial: o
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financiamento r�ai sobre o incremento esperado na produção exportávei com base em um
cálculo estimado; e c) pós-embarque: o banco financia a comercializ.ação do produto,
oferecendo prazos competitivos aos compradores. Nas três linhas, o BNDES cobre 100%
da operação e o prazo de pagamento do empréstimo varia de 24 a 30 meses. Todos os
setores podem ser financiados, com exceção das commodities agrícolas.
Os financiamentos são concedidos pelas instituições financeiras cadastradas no
BNDES e aptas para atuar como seu agente financeiro, entre os quais se incluem bancos
comerciais, múltiplos, de desenvolvimento, de investimento e financeiras, os quais utiliz.am
recursos repassados pelo BNDES 132 •
Em 2000 os desembolsos chegaram a US$ 2 bilhões, sendo esse banco responsável
pelo financiamento de aproximadamente 4% das exportações brasileiras. Segundo informe
da Confederação Nacional das Indústrias (novembro/2000), as linhas do BNDES
continuam atendendo uma clientela restrita: 97% dos desembolsos efetuados e 94% das
operações realizadas pelo BNDES-Exim entre janeiro e outubro de 2000 beneficiaram
grandes empresas. No mesmo período, 50% das operações em termos de valor apoiam
exportações para os Estados Unidos e 1O,7% para os países do Mercosul.
Observa-se que as linhas especiais do Banco do Brasil e do BNDES 1 33 , que
direcionam a circulação do dinheiro para projetos vinculados ao mercado externo, se
concentram basicamente nas grandes empresas e nos fluxos de mercadorias destinados a
países do NAFTA. Ainda que essas empresas produzam suas próprias normas, precisam do
Estado para normatWU' principalmente quando se trata de recursos financeiros.
Além do sistema público de apoio às exportações, existe uma oferta privada de
crédito à exportação onde uma das formas mais usuais de financiamento é o Adiamento
sobre Contrato de Câmbio (ACC). Esse mecanismo consiste na antecipação em dinheiro à
empresa exportadora, cujo pagamento será feito posteriormente pelo importador. Essa
operação é efetuada antes do embarque da mercadoria, junto com qualquer banco
1 2
3

As instituições credenciadas junto ao BNDES podem atuar como: a) bancos mandatários:
quando a atuação da instituição financeira resumir-se à mera prestação de serviços bancários
(responsável pela análise da documentação de exportação) e financeiros (repasse dos recursos aos
exportadores) em nome do BNDES, sem assumir qualquer risco comercial de operação; ou b)
agente financeiro: quando a instituição financeira envolvida no financiamento à exportação assumir
o risco comercial da operação, ou seja, atuar como seu garantidor perante o BNDES (Castro, 1999).
133 Outros bancos, especialmente os públicos, de tempos em tempos criam formas alternativas de
financiar exportações, normalmente em situações de difícil captação externa, transitando ou não
pelo Proex (Garofalo, 1999).
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autorizado a operar em câmbio, da livre escolha do exportador. Para tal financiamento são
utilizados exclusivamente recursos privados captados no exterior pelo banco financiador,
através de linhas de crédito internacional.
Quando a antecipação dos recursos ao exportador ocorre após o embarque da
mercadoria, mas antes do seu pagamento pelo importador, a operação de financiamento,
amparada em contrato de câmbio efetuado antes ou depois do embarque, é denominada
Adiamento sobre Cambiais Entregues (ACE).
Os financiamentos à exportação, concedidos sob a forma de ACC ou ACE, são
largamente utilizados pelos exportadores brasileiros, estando presentes em quase todas as
operações de exportação. As empresas efetuam o correspondente fechamento do contrato
de câmbio de exportação junto aos bancos autorizados a operar em câmbio. Ou seja,
qualquer empresa que figure no contrato de câmbio como exportadora está apta a negociar
com o banco comprador de suas divisas a antecipação de sua futura receita de exportação.
É a antecipação do preço da moeda estrangeira que o banco negociador das divisas
concede ao exportador. O objetivo é proporcionar recursos ao exportador para enfrentar as
diversas fases do processo de produção, sendo assim um incentivo à exportação. O custo é
inferior às taxas de mercado 134•
O contrato de câmbio é um título de crédito, e como tal poderia constituir-se na
própria garantia da operação de antecipação de receitas de exportação via ACC ou ACE.
Todavia os bancos exigem garantias adicionais para essas operações (duplicatas, notas
promissórias, imóveis, avais, fianças, caução de títulos etc.).
O tema da garantia é exatamente um dos nós da questão do financiamento às
exportações.
Desde 1997 as empresas exportadoras podem utilizar o seguro de crédito à
exportação como instrumento de garantia. Este é um serviço prestado pela Seguradora de
Crédito à Exportação (SBCE). Aparece aqui, então, o chamado "tripé de sustentação das
vendas externas: o exportador, que vende o produto ou serviço, os bancos que financiam e
a SBCE que garante o recebimento de divisas". Bancos e seguradoras como os círculos de

No entanto, Bonelli et a/ii (1997, p. 29) advertem que "devido a isso (e ao elevado diferencial de
juros internos e externos no período inicial do Plano Reai com a taxa cambial progressivamente
valoriz.ada) tomou-se comum tomar recursos dos ACCs para aplicar às taxas de mercado. Esta
prática foi coibida posteriormente".
134
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cooperação necessários para o alargamento dos circuitos de produção além das fronteiras
nacionais.
O seguro de crédito à exportação foi uma reivindicação antiga dos exportadores
brasileiros, que desde 1979, época da publicação da lei 6704, aguardavam sua
regulamentação e conseqüente autorização. Isso finalmente ocorreu em 1997, quando foi
constituída a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação, empresa especializada e
capacitada a operar exclusivamente no ramo de seguro de crédito à exportação.
Essa empresa foi criada pelo governo federa� que propiciou a idéia de uma
parceria, juntando o Banco do Brasil e algumas seguradoras privadas. Atualmente a SBCE
tem como acionistas seguradoras brasileiras, Banco do Brasi� Bradesco Seguros, Sul
América Seguros, Unibanco Seguros e Minas Brasil Seguradora, e uma seguradora
estrangeira, a Coface (Compagnie Française d' Assurance pour le Commerce Extérieur),
que tem a maior participação acionária (com 31,25% do capital). A procura de um parceiro
externo teve por objetivo trazer uma técnica moderna de seguro de crédito, que permitisse
adaptar o sistema nacional ao padrão internacional 135•
Por ser uma seguradora especializada em comércio exterior, a SBCE tem entre suas
obrigações pesquisar, avaliar e determinar os riscos referentes às exportações amparadas
pelo seguro de crédito. Esse serviço é importante porque, para a empresa exportadora, uma
vez realizado o contato com a empresa compradora e constatado o interesse pelo negócio
surge a necessidade de obter maiores informações sobre dados cadastrais e idoneidade da
empresa. A obtenção dessas informações é dificil e onerosa, na medida em que é
necessário contratar empresas especializadas nesse tipo de serviço no exterior. A SBCE,
através da seguradora :francesa, tem à disposição uma rede internacional de agências de
informações financeiras e comerciais com mais de 27 milhões de compradores cadastrados.
Essa estrutura possibilita a rápida concessão de limites de crédito, evitando riscos ao
segurado e permitindo uma política comercial mais agressiva.
A SBCE conta também com uma rede mundial de recuperação de crédito, com 170
escritórios de advocacia e sociedades de cobrança selecionados em cada país. Essa
estrutura permite à SBCE encarregar-se da recuperação de créditos, sem ônus para o
135 Conforme José Carlos Danelli, diretor executivo da SBCE, a Coface trouxe o know-how de
seguro de crédito e os acordos operacionais com seguradoras de crédito do mundo inteiro. O seguro
cobrado no Brasil segue o mesmo modelo praticado pelas seguradoras de crédito da Europa.
(RBCE, nº 66, 2001 ).
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segurado, através de ações amistosas ou judiciais, já que a complexidade e a diversidade
das legislações nos diferentes países exigem a intervenção de especialistas que possam
negociar e coordenar ações legais no exterior.
A finalidade principal desse seguro é proporcionar ao exportador brasileiro uma
garantia de recebimento do valor da exportação, nos casos de inadimplência do comprador
estrangeiro ou de seu país. Ou seja, esse mecanismo procura proteger a empresa
exportadora contra situações que possam vir a comprometer a suas operações comerciais
internacionais devido a riscos comerciais (falência ou inadimplência da empresa
importadora), riscos políticos (moratória declarada pelo país importador ou proibição de
remessa de divisas ao exterior) ou riscos extraordinários (guerras, catástrofes naturais
como terremotos, inundações, ciclones etc.).
O seguro de crédito à exportação é aceito como garantia para todos os
financiamentos às exportações (Proex, BNDES-Exim e ACE). As empresas exportadoras
podem utilizar o seguro de crédito à exportação como garantia de 85% dos financiamentos,
desde que o valor da operação esteja dentro do limite de crédito do importador aprovado
pela SBCE.
A cidade de Rio de Janeiro é a sede da SBCE e constitui, portanto, um lugar com
especializ.ação muito definida em relação ao comércio exterior. Como todas as operações
de seguro de crédito à exportação devem ser negociadas e contratadas junto à SBCE, única
empresa autoriz.ada a operar essa modalidade de seguro, o Rio ganha um status especial 136.
O território nacional com seus conteúdos normativos diferenciados volta a estar
presente nesse caso, garantindo a circulação do capital financeiro.
Existe, outrossim, o seguro de transporte internacional de cargas, que visa dar às
mercadorias proteção contra danos ou perdas durante o percurso da viagem, em troca do
pagamento de um prêmio 137 que a companhia seguradora recebe, com vistas a cobrir
indeniz.ações em caso de sinistro. Não é wna operação obrigatória.

136

As empresas exportadoras interessadas em ter suas operações internacionais garantidas pelo
seguro de crédito, cobrindo os riscos comerciais ou políticos e extraordinários, podem apresentar
suas propostas de seguro por carta, fax ou e-mail, diretamente à SBCE ou através de empresas de
consultoria em comércio exterior, corretoras de seguro e entidades similares.
137 O prêmio é calculado por um percentual sobre o valor da mercadoria e determinado por: tipo de
transporte, mercadoria, embalagem, perecibilidade, destino, período coberto, índice de
sinistralidade (quanto mais baixo, menor a taxa de seguro) (Revista Global, nº 17, maio/1999).
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Eis um exemplo, talvez banal, de criação de uma norma a partir de exigências
territoriais. A existência do seguro de transporte está relacionada com uma trajetória, com
um transcurso em ''tempo real" (submetido à fricção da distância), que necessita de uma
proteção. Numa atividade "virtual" não existiria nem essa necessidade nem, portanto, a
circulação desse dinheiro particular que implica a existência do seguro.
O seguro internacional de carga existe tanto para a importação quanto para a
exportação. No caso das importações, não há obrigatoriedade de o importador da
mercadoria fazer seguro de carga 138, mas caso opte por isso ele deve contratar uma
seguradora nacional. Tal condição significa que não pode haver importações brasileiras nos
termos de venda CIF ou CIP139, nos quais as despesas de seguro são assumidas pelo
vendedor ou exportador. As compras brasileiras devem ser realizadas pela modalidade
FOB 140, porque a lei brasileira não autoriza a remessa de divisas ao exterior como
remuneração de seguro de carga
No caso das exportações, o empresário brasileiro vende geralmente na modalidade
FOB, que deixa para o importador no exterior a responsabilidade do seguro de carga. As
vendas CIF costumam prevalecer em negociações com países onde as seguradoras locais
não transmitem credibilidade. Nesse caso as empresas brasileiras, com receio de arcar com
os prejuízos do extravio da mercadoria, acabam preferindo contratar o seguro no próprio
mercado nacional.
Para os exportadores é importante o seguro interno, que cobre os riscos a que as
mercadorias estão sujeitas dentro do território nacional. Nessa modalidade, o seguro cobre
os acidentes que podem ocorrer no transporte do estabelecimento do exportador até o local
de embarque e na operação de movimentação de carga para o embarque. Para o transporte
marítimo, cerca de 70% dos acidentes ocorrem em perdas evitáveis, isto é, aquelas que
podem ser eliminadas com o uso de embalagem de transporte adequada (por exemplo,
contêineres), manuseio correto da carga e armazenagem cuidadosa. Dentre essas perdas,
cerca de 43% são devidas a furtos, 43% a manuseio e estiva e 14% a chuva, umidade etc.
138

A seguradora AGF calcula que 40% dos produtos importados estão desembarcando no Brasil
sem seguro. Esse elevado índice é atribuído aos compradores esporádicos (Revista Global, nº 17,
maio/1999).
139
Em ambos os casos, CIF (Cost, Insurance and Freight) e CIP (Carriage and Insurance Paid to), o
custo do seguro é embutido no valor da transação (Revista Global, nº 1, janeiro/} 998).
140
No termo de venda FOB (Free on Board) o exportador é responsável pelas despesas até a
entrega da mercadoria a bordo do navio indicado pelo comprador. A partir de então, o comprador é
responsável por quaisquer perdas e danos (Revista Global, nº l,janeiro/1998).
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Portanto, a embalagem de transporte assume papel importante ao mmnmz.ar esses
acidentes, dispondo algumas companhias de seguro de técnicos especializados para
orientar os segurados.
Uma das principais expectativas dos empresários de transporte internacional de
mercadorias é a abertura do mercado de seguros, com a privatização do Instituto de
Resseguros do Brasil (IRB)141 • A expectativa desses empresários é grande porque, segundo
sua previsão, com a entrada de resseguradores estrangeiros será possível às seguradoras a
negociação de taxas mais competitivas de resseguro 142, o que acabará baixando os valores
dos prêmios. Na verdade, a tarifa de referência do IRB não sofreu alteração nos úhimos
três anos (1997-1999), assim como a política de descontos e de agravos nas taxas. Com a
privatização do IRB, toda a sua carteira de resseguros será desmembrada entre o mercado;
o resultado dessa abertura dependerá da capacidade de cada seguradora ajustar-se às novas
regras dos mercados segurador e ressegurador.
As seguradoras também tentam diminuir seus próprios riscos oferecendo, além do
seguro, uma consultoria de gerenciamento e controle de riscos. É um serviço diferenciado
que inclui uma série de etapas, como a assistência aos segurados nas estradas 143, o
acompanhamento das operações de carregamento/descarregamento das cargas e a análise
da logística de transporte das mercadorias, para identificar os pontos mais críticos no
processo e, nos casos de ocorrência de acidentes com as cargas, fazer a avaliação das
causas e o levantamento das possíveis medidas que podem evitar a repetição do problema.
Como resultado direto desse controle, há uma diminuição dos índices de perdas
(sinistralidade) que, na área de seguros de mercadorias para transportes internacionais,
ficam em tomo de 53 a 54%.
Os mecanismos de financiamento e de seguros geram a circulação de um dinheiro
particular, específico, que serve à atividade exportadora Trata-se de um movimento que
141

Todos os resseguros (o chamado "seguro do segurador") devem ser feitos com o Instituto de
Resseguros do Brasil. Cada seguradora tem um contrato de resseguro com o Instituto, que
determina sua capacidade máxima de retenção. Caso esse valor seja ultrapassado, toma-se dificil
para a seguradora oferecer tarifas mais competitivas, o que acaba beneficiando as de maior porte.
Por operar com limites altos, essas companhias contam com maior autonomia para estabelecer
taxas de acordo com os parâmetros do IRB (Revista Global, nº 1, janeiro 1998).
142
Um dos segredos da diminuição dos riscos está justamente na negociação do resseguro: quanto
maior a cobertura que a seguradora consegue para seus riscos e menor a taxa que deve pagar por
essa cobertura, mais competitiva será no mercado.
143
Nessa etapa se oferece rastreamento de cargas por satélites e contratação de escoltas (em caso de
transporte rodoviário).
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está centralizado pelo Estado federal ou, cada vez mais, por grandes empresas privadas do
setor :financeiro. Nesse sentido, os governos estaduais ou locais pouco têm a oferecer, o
controle dessa circulação lhes escapa.
VII.2. ... ora como ação institucional direta

Diversas instituições desenvolvem uma série de atividades, práticas, estratégias
para estimular a relação do território nacional com o mercado externo. Uma ação direta
que se engloba no que poderíamos chamar de gerenciamento do comércio exterior.
Destacam-se, em particular, as atividades relativas à promoção comercial, oferecidas por
uma pluralidade de entidades públicas e privadas.
VII.2.1. Organismos estatais federais

Dentro do governo federa� os ministérios da Fazenda, de Desenvolvimento, das
Relações Exteriores e da Agricultura dividem o trabalho de regulação do comércio
exterior. Dependências dos diferentes ministérios têm incumbência sobre alguma fase do
processo, inclusive muitas vezes superpondo suas atividades e criando conflitos de
competência no seio do aparelho de Estado.
Desde a década de 1950 foram criados e substituídos vários órgãos, mas deve-se
destacar a ação da Carteira de Comércio Exterior (Cacex), que por muito tempo conseguiu
ser o órgão-chave da política de comércio exterior brasileiro. Foi criada em 1953 como
agência especial do govemo 144, e apesar de estar vinculada ao Banco do Brasil, guardava
certa autonomia, já que seu diretor era nomeado diretamente pelo presidente da República.
No início, atuava com atribuições quase que exclusivamente voltadas para o controle
administrativo de importações. Em 1966, foi criado o Conselho Nacional de Comércio
Exterior (Concex), integrado por representantes do governo e do setor privado, com a
finalidade de definir, orientar e coordenar a atuação dos diversos órgãos afetos ao comércio
exterior, para fins de definição de normas, regulamentos e diretriz.es de políticas gerais. A
144

Ao longo da década de 50, são criadas empresas importantes e estratégicas para aprofundar o
processo de constituição do parque produtivo estatal. Destacam-se, entre outras, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico (1952), a Petrobrás (1954), a Cosipa (1953) e a Usiminas (1957).
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Cacex passou a

atuar

como a Secretaria Executiva do Concex desempenhando,

concomitantemente, as tarefas de coordenação, promoção comercial, financiamento às
exportações e controle cambial e aduaneiro (pela emissão de guias de exportação e
importação).
As atividades relativas à promoção de exportações eram compartilhadas entre a
Cacex e o Ministério de Relações Exteriores, que contava com sua rede de dependências
(formada pelas embaixadas e consulados) no exterior, operando também com apoio nas
atividades envolvendo instâncias diplomáticas. A Cacex contava com a rede de agências
do próprio Banco do Brasil no exterior, além das atribuições legais para o desempenho de
tais funções.
No início da década de 1990, o Concex e a Cacex foram extintos, no bojo das
medidas de liberalização econômica implementadas no governo Collor. Foi criada a
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) no Ministério de Indústria, Comércio e Turismo,
que recebeu os funcionários da antiga Cacex e que passou a cumprir tarefas sobretudo
técnicas. Ficou, contudo, um vácuo sobre as decisões de comércio exterior devido à
dispersão do sistema de atribuições.
Em 1995 foi criada a Câmara de Comércio Exterior (Camex), com a finalidade de
resolver a desarticulação institucional e administrativa dos órgãos responsáveis pela gestão
do comércio exterior 145 • Ligada à Casa Civil da Presidência da República, a Camex é
formada por um conselho composto pelos ministros de Relações Exteriores, da Fazenda, da
Indústria, do Planejamento e da Agricultura, e pelo presidente do Banco Central. Seria um
órgão semelhante ao antigo Concex, dado seu caráter de instância interministerial, mas sem
a participação direta do setor privado. A cada dois meses ocorre uma reunião dos ministros
para discutir e avaliar os temas de coordenação da política de comércio exterior que lhes
são apresentados pela secretaria. É um órgão consuhivo, mas sem poder para deliberar e
tomar decisões, resoluções.
Depois de vários desacordos, sobretudo entre os ministérios da Fazenda e do
Desenvolvimento, o governo decide ampliar os poderes da Camex, que em janeiro de 2001
Empresas estas que contribuem no sentido de reduzir a dependência para com a importação de
insumos necessários ao crescimento da economia. (Kliass, 1997).
145
A desarticulação institucional e administrativa dos órgãos responsáveis pela gestão de comércio
exterior é evidenciada pela existência de mais de 150 leis e decretos-lei que orientam e disciplinam
o comércio exterior no Brasil, muitos dos quais se encontram desatualizados (Frischtak e Pessoa,

\991).

-
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ganha status de órgão deliberativo e com capacidade para decidir sobre certos assuntos146•
Isso significa que suas decisões colegiadas são ordens com prazos para serem
implementados pelos respectivos órgãos. Por consenso, os ministros são os responsáveis
pela formulação, decisão e coordenação de todas as questões relacionadas com o comércio
exterior. Todas essas questões, mesmo que sejam da competência de outros ministérios,
devem ser submetidos previamente à Camex 147 (Quadro 1).
Quadro 1
Composição da Camex - 2000
Ministério

Dependência

Atividade Principal

Relações Exteriores

DPR

Negociações comerciais

Secoms

Promoção comercial

Desenvolvimento,

Secex

Regimes especiais de importação

Indústria e Comércio

Decom

Defesa comercial

Camex

Promoção comercial
Fazenda

Receita Federal

Fiscaliz.ação e arrecadação aduaneiras

Banco Central

Câmbio

Banco do Brasil

Financiamento
Promoção comercial

Agricuhura

Defesa fitossanitária

Casa Civil

Representa a Presidência da República

Fonte: Elaboração própria

Entre as novas atribuições outorgadas à Camex, encontra-se a competência para
fixar as alíquotas dos impostos de importação e exportação; a competência para impor
medidas de defesa comercial nas investigações de práticas desleais de comércio; o
estabelecimento de diretrizes para a negociação de acordos e convênios comerciais, de

146

Por outro lado, a Camex fica mais enxuta; o ministro do Planejamento e o presidente do Banco
Central deixam de pertencer ao conselho.
147
A proposta pretende que a nova Camex funcione de maneira parecida com o Conselho
Monetário Nacional (CMN), que congrega os ministros de Fazenda, Planejamento e o presidente
do Banco Central e tem poder de publicar resoluções que devem ser acatadas pelos ministérios e
órgãos responsáveis pelos temas.
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natureza bilateral, regional ou muhilateral, como, por exemplo, a formação e
implementação da ALCA 148•
Duas das ações coordenadas atualmente pela Camex são: o Programa Especial de
Exportações (PEE) e o Programa de Exportações 2001 149 • O PEE foi lançado em 1998 e
visa a expansão da pauta de exportações e a elevação do nível de agregação no valor dos
produtos exportados. Trata-se de um instrumento de gerência concebido a partir de uma
matriz: de um lado, 61 setores produtivos que representam cerca de 90% das exportações
brasileiras e, de outro lado, 12 grupos temáticos (financiamento à exportação, promoção
comercial, gestão empresarial, cultura exportadora, logística, normas tributárias, acesso a
mercados, entre outras). A Camex articula as ações entre o setor privado (grupos setoriais)
e o setor governamental (grupos temáticos). Por sua vez, o Programa de Exportações 2001,
lançado em novembro de 2000, é um programa que oferece um pacote de 11 medidas, de
caráter tarifário e estrutural, com objetivo de alavancar as exportações (Anexo 8). Ambos
os programas tentam reverter a situação da balança comercial brasileira que, desde 1995,
apresenta saldo negativo.
No contexto das discussões que conceberam o PEE, surgiu a proposta de criação de
uma agência voltada para as pequenas e médias empresas, pelo entendimento de que a base
exportadora brasileira tem que ser ampliada com a entrada e a permanência dessas
empresas no universo exportador. Foi instituída, então, a Agência de Promoção de
Exportações (APEX) que começa suas atividades em 1998. Esta :funciona em parceria com
o setor privado e com o SEBRAE, promovendo, entre outras ações, capacitação e
treinamento de pessoal especializado em comércio exterior, pesquisas de mercado,
148

Urna das primeiras resoluções que a Camex assinou, em março de 2001, foi sobre a prática de
dumping na importação de medicamentos contendo insulina. Decidiu impor urna sobretaxa
(tecnicamente, um direito antidumping) de 76,1%, além do Imposto de Importação, à empresa
dinamarquesa Novardesc, que controla 40% do mercado mundial. Essa empresa há cinco anos
começou a praticar dumping no Brasil, vendendo internamente, nas concorrências públicas, e
chegando a conquistar, em 2000, 70% das vendas do setor público. A Biobrás, empresa brasileira
fabricante desse produto, entrou com uma ação na Justiça e conseguiu inverter essa situação
(Gazeta Mercantil, 8/3/01).
149
Existem outros programas no âmbito do governo federal que, em certo ponto, são convergentes
com os já mencionados. Destaca-se, neste sentido, o PlamPlurianual - PPA Avança Brasil, 19961999 e 2000-2003, plano de desenvolvimento executado com a participação de vários ministérios,
visando promover reformas em aspectos da infra-estrutura, como geração de energia,
telecomunicações, vias de acesso, portos e aeroportos, para estimular e facilitar a produção de bens
e sua exportação. Entre os componentes do Programa, encontra-se a proposta dos Eixos de
Integração e Desenvolvimento como estratégia de planejamento regional (Becker, 1999; Nasser,
2000).
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desenvolvimento e adequação do produto ao mercado internacional, consultorias em
marketing, rodadas de negócios e participação em feiras e missões comerciais.
Em 2000 a APEX tem 96 projetos em execução que atingem mais de 500 empresas
exportadoras. Predominam os projetos setoriais integrados e os consórcios de exportação.
Destaca-se o setor de frutas, móveis, componentes para calçados, revestimentos de
mármore e granito, confecção e pedras preciosas. Os recursos para financiar os projetos
são aportados pela APEX (500/o), pelo SEBRAE (25%) e pelo grupo de empresas
participantes (25%).
Outro organismo federal que oferece atividades de promoção comercial é o
Ministério de Relações Internacionais, através da Brasi/TradeNet - sistema automatizado
para a transmissão e disseminação de informações comerciais e de investimentos - dos
Setores de Promoção Comercial (Secoms), das embaixadas e consulados do Brasil e dos
Pontos Focais do SIPRI (Sistema de Promoção de Investimentos e Transferência de
Tecnologia para Empresas), localizados em diversas cidades brasileiras e destinados a
auxiliar os empresários interessados em exportar. Trata-se de uma extensa rede de
informação que procura veicular oportunidades de negócios.
As câmaras de comércio vinculadas geralmente às embaixadas ou consulados
participam diretamente na promoção comercial, organizando reuniões, missões
empresariais etc. (ex. Câmara Árabe-Brasileira).
VII.2.2. Entidades empresariais

São numerosas as entidades empresariais que estão envolvidas em ações específicas
para promover o comércio exterior. Particularmente na década de 1990, observa-se uma
mobilização em prol desse objetivo. Criam-se programas específicos de treinamento e
capacitação, consultoria, serviços técnicos, banco de informações, organização de missões
ao exterior e rodadas de negócios.
No âmbito do esquema formal de representação dos interesses, destacam-se a
Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e as federações de âmbito regional
circunscritas aos estados (FIESP, FIERGS). Em meados dos anos 90, uma das primeiras
atividades implementadas foi a criação dos Centros Internacionais de Negócios (CIN)
visando promover o processo de internacionalização da empresa brasileira. Reúnem
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especialistas que contam com um acervo de informações para auxiliar os empresários nas
exportações e em negociação de parcerias. Esses centros trabalham em coordenação com a
APEX. Além das tarefas de promoção comercial, a principal atividade dessas instituições é
a emissão de certificados de origem - documentos que atestam que a mercadoria a ser
exportada é de origem brasileira. A FIERGS, por exemplo, trabalha com um sistema de
franquias, no qual atua como central coordenando 16 postos estaduais credenciados,
localizados nas principais áreas exportadoras do Estado de Rio Grande do Sul. Quanto a
participação estratégica dessas instituições, ela se desenvolve no âmbito das discussões de
política de comércio exterior tanto no plano regional como nacional. Exemplo disso está
em sua participação ativa nos comitês que preparam as negociações da ALCA150• A CNI
publica mensalmente um boletim (Comércio Exterior em perspectiva) que fornece
informações sobre esse processo, servindo como material de apoio ao debate.
Sobressaem, igualmente, as associações setoriais que atuam em forma direta nos
atritos vinculados à tarifas, quotas, processos anti-dumping etc. Nos casos de setores com
tradição na exportação, geralmente essas entidades se desdobram formando associações
dedicadas especialmente ao comércio exterior. Neste último caso encontram-se: a
Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frangos (ABEF), a Associação
Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (ABIPECS), a Associação
Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas (ABIEC), a Associação
Brasileira de Exportadores de Cítricos (ABECITRUS), a Associação Brasileira dos
Exportadores de Calçados e Afins (ABAEX), a Associação Brasileria das Empresas
Importadoras de Veículos Automotivos (ABEIVA), a Associação Brasileira dos
Importadores de Matérias-Primas Téxteis (ABITEX).
Paralelamente, existem numerosas entidades diretamente relacionadas ao comércio
exterior. São associações organizadas no âmbito nacional e de forma autônoma, reúnem
empresários com objetivos afins, sendo a filiação e a contnbuição de caráter voluntário.
Podem ser mencionadas a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), a
Associação Brasileira das Empresas Comerciais Exportadoras (ABECE), a Associação
Brasileira dos Executivos de Comércio Exterior (ABECEX), a Associação Brasileira das
Empresas Operadoras de Regimes Aduaneiros (ABEPRA), a Associação das Empresas
150

Os empresários reclamam por não ter sido chamados a participar no início do processo de
negociação do Mercosul. Atualmente estão dispostos a acompanhar todas as negociações sobre a
ALCA.
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Brasileiras para Integração no Mercosul (ADEBIM), e a Associação de Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil (ADVB).
Distingue-se, entre elas, a AEB que congrega os grandes exportadores brasileiros e
participa ativamente nas negociações que envolvem a discussão de políticas de comércio
exterior. Publica mensalmente um informativo com análises de conjuntura. Essa entidade
tem sua sede no Rio de Janeiro assim como a ABECE, atualmente com uma menor
participação estratégica que nos anos oitenta151• A associação dos executivos (ABECEX)
tem sua sede em São Paulo e participa ativamente na formação de profissionais
especializados em comércio exterior, oferecendo cursos, palestras, publicações 152• Os
associados da ABEPRA são :fundamentalmente as empresas concessionárias das EADIS; a
entidade foi criada recentemente e fornece sobretudo assessoria para operações logísticas.
Existem, também, numerosas associações representantes do setor transporte ou
infraestrutura vinculadas ao comércio exterior. Entre elas, podem ser elencadas:

a

Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), a Associação Brasileira de
Armadores de Cabotagem (ABAC), a Associação Nacional do Transporte de Carga
(ANTC), a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI), o Sindicato
Nacional das Empresas de Navegação Marítima (SYNDARMA). Destaca-se, em
particular, a ação da ABTP que, após a privatização dos portos, participa diretamente nos
processos de regulação da base material 153•
A ação política das entidades empresariais muitas vezes se desenvolve diretamente
na arena parlamentar. Há períodos que despertam intensa mobilização das atividades de
lobby. Por exemplo, no período da tramitação e votação de projetos específicos, como a
Lei de Modernização dos Portos, quando foi intensa a atuação dos grupos de pressão154•
Esta última associação reúne as empresas trading que já tiveram mais força política durante os
anos oitenta. Após a liberalização comercial dos noventa, muitas dessas empresas que gozavam de
um tratamento fiscal diferenciado, perderam espaço no comércio exterior, ficando sobretudo as
grandes operadoras. Estas úhimas estão mais representadas na AEB.
152
Essa associação trabalha próxima às Edições Aduaneiras, uma tradicional editora do setor de
comércio exterior.
153
A ABTP representa mais de 70 empresas, todas operando terminais públicos ou privados, que
respondem por aproximadamente 80% das cargas movimentadas nos portos nacionais. Sua atuação
é "essencialmente política e consiste na defesa, junto aos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, de todas as ações que visem o aumento da eficiência e a redução de custos nos portos
brasileiros" (site da associação).
154
''No que se refere ao projeto da Lei da Modernização dos Portos - cuja tramitação ocorreu entre
fevereiro de 1991 e fevereiro de 1993 -, algumas questões geraram acirrado debate, envolvendo, de
um lado, o lobby dos sindicatos de portuários, que não queriam perder o controle sobre a seleção e
151
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O discurso que acompanha à maioria das entidades mencionadas está dirigido,
geralmente, a diminuir o viés anti-exportador resultante da estrutura tributária e dos custos
de infra-estrutura e aumentar a quantidade e qualidade dos instrumentos de promoção das
exportações. A partir dessas premissas, elas desenham suas estratégias, tecem sua ação
política.

******************

A política dos governos e a política das empresas criam as bases normativas que
regulam o comércio exterior. Com mais ou menos sucesso, diversas instituições promovem
a porosidade territorial, impondo ritmos e intensidades à relação com o mercado externo.

cadastramento da mão-de-obra e, de outro, os que apoiavam a reestruturação do sistema portuário
do país de forma a reduzir os custos das operações portuárias e elevar a competitividade das
exportações brasileiras" (Diniz e Boschi, 2000, p.67).

CAPÍTULO

VIII

Os circuitos espaciais da produção

"[. . .] as diversas frações do território não têm o
mesmo valor e, igualmente, estão sempre mudando de
valor. Ambos esses fatos, que são interdepe'fllientes,
não são um privilégio do processo produtivo
propriamente dito, mas são comuns à circulação, à
distribuição e ao consumo" (Santos, 1985, p. 62).
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As frações do território vinculadas ao mercado externo estão em permanente
transformação via a ação de empresas e instituições que operam, ou se projetam, na escala
mundial 155•

As

fases ou momentos do processo produtivo podem se desenvolver em

lugares diferentes, mas haverá sempre uma unidade do movimento.
Essa indivisivilidade do processo não permite estudar o comércio exterior como
uma atividade independente, dissociada da esfera produtiva. Daí a decisão de estudar os
circuitos espaciais da produção. Mas quais circuitos?
Os produtos que encabeçam as exportações brasileiras foram a razão da escolha.
Sem dúvida, eles não esgotam o universo diversificado da pauta exportadora156•
Acreditamos, todavia, que podem servir para analisar algumas tendências.
VIII.1. O circuito do alumínio

A alta produtividade espacial para a obtenção de alumínio se deve à existência de
importantes reservas de bauxita que o Brasil possui nos Estados do Pará, Maranhão e
Minas Gerais 157• A disponibilidade de energia elétrica barata que o território nacional
oferece é também uma vantagem de localização, por tratar-se de uma atividade
eletrointensiva, com alto consumo de energia no processo de eletrólise 158•
Esse circuito começou a ser desenvolvido no Brasil na década de 1950, em Minas
Gerais, pela muhinacional canadense Alcan e pela Companhia Brasileira do Alumínio
(CBA), do grupo Votorantim. Ambas as empresas ainda hoje participam de forma

155

Trata-se de empresas do circuito superior da economia. As exigências do comércio exterior são
um obstáculo para que se desenvolvam empresas de outro circuito, mesmo do superior marginal.
Cabe aqui o comentário de Milton Santos (1979, p.80) em relação ao comércio moderno: ''Não se
pode levantar a hipótese de um comércio marginal no circuito superior. O comércio moderno é
prisioneiro de obrigações rígidas, que devem ser cumpridas em datas precisas e tem pagamento de
empregados ou de impostos, predial ou de rendas".
156
Denise Elias (1996) realiza uma análise exaustiva dos circuitos espaciais da produção e dos
círculos de cooperação das agroindústrias canavieiras e citrícolas, em particular na região de
Riberão Preto (SP).
157
A bauxita ainda se constitui no único minério a partir do qual o alumínio pode ser obtido,
economicamente, em escala industrial. No Brasil, as reservas mais expressivas (93%) estão
localizadas na região Norte, mais precisamente no Estado do Pará (Mártires, 2000).
158
A energia elétrica é o principal item da estrutura de custos dos produtores de alumínio primário,
sendo responsável por aproximadamente 40% do total dos custos relacionados com a geração do
metal. A sustentação da competitividade dos produtos nacionais de alumínio primário está
fortemente articulada ao preço das tarifas de energia elétrica (Coutinho e Ferraz, 1994).
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completa na produção integrada do alumínio: bauxita, alumina e alumínio primário 159
(Tabela 21). Nos anos 70 instalou-se também em Minas a norte-americana Alcoa, que
junto às outras duas empresas dominaram o circuito do alumínio no Brasil até meados da
década de 1980. Nesse momento se incorpora a Albras (controlada pela Companhia Vale
do Rio Doce), com sua fábrica no município paraense de Barcarena, ocupando atualmente
o primeiro lugar na produção nacional de alumínio.
Tabela 21
Principais Empresas do Circuito do Alumínio - 2000
Empresa

Participação na produção nacional de
Bauxita(%)

MRN

79,2

CBA

10,l

Alcoa

5,1

Alcan

3,3

Alumina (%)
14,2

Alumínio (%)
18,7
23,3

7,4

Alunorte

38,8

Billinton

12,6

8,2
17,0

Albras

28,9

Aluvale

3,9

Fonte: Elaboração própria a partrr de Sumáno Mineral, 2000.

A CVRD começou suas atividades nesse circuito, nos anos 70, através da
Mineração Rio do Norte (MRN), especializada na extração da bauxita, que se instala às
margens do rio Trombetas, no Estado do Pará. Atualmente a MRN responde por 80% da
bauxita produzida no Brasil 160• Em 1995 a CVRD completa sua participação na produção
integrada do alumínio, com a Alunorte, que fabrica alumina na sua planta localizada ao
lado da Albras, no sudeste paraense. É assim como a CVRD consegue controlar, em
grande parte, o circuito do alumínio 161 • O grupo por ela liderado (:rvmN-Alunorte-Albras)
159

A bauxita (97%) serve para produzir alumina e, por sua vez, a alumina (98%) é utilizada na
fabricação de alumínio (Mártires, 2000).
160 A empresa Mineração Rio do Norte está composta acionariamente pelas seguintes empresas, sob
a forma de joint venture: CVRD (40%), Alcan (12,5%), CBA (12,5%), AJcoa (12,5%), BilJinton
(12,5%), Norsk Hydro (5,0%) (Castro, 1997).
161
A participação acionária da CVRD no circuito do alumínio é a seguinte: Aluvale (100%), MRN
(40%), Alunorte (53,6%), Albras (51,0%), Valesul (54,5%).
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ocupa, em 2000, os primeiros lugares na produção de bauxita, alumina e alumínio (Tabela
22).
Hidrovias, ferrovias e portos compõem a base material amazônica que serve a esse
circuito. O transporte de granéis sólidos nessa região sempre esteve associado a projetos
integrados de mineração e beneficiamento. A Estrada de Ferro Mineração Rio do Norte,
com uma extensão de 30 km, foi construída para viabiliz.ar a exploração das jazidas de
bauxita às margens do rio Trombetas. O porto de Vila do Conde, no rio Pará, movimenta
as cargas das empresas Albrás e Alunorte. Inaugurado em 1985, esse porto foi resultado de
acordos de cooperação econômica entre o Brasil e o Japão, nos quais o governo brasileiro
assumiu a responsabilidade pela implantação da infra-estrutura portuária, rodoviária e
urbana para o escoamento de alumínio produzido no complexo Albrás/Alunorte. Pela sua
movimentação de cargas, esse porto ocupa o terceiro lugar no sistema portuário
amazônico, atrás dos portos de Belém e Manaus. A Aluvale opera seu terminal marítimo
no porto de Ponta da Madeira (MA).
Soma-se a esses fixos produtivos a hidrelétrica de Tucuruí, sobre o rio Tocantins.
Com exceção da Mineração Rio do Norte, que produz a energia consumida, as demais
empresas mineiro-siderúrgicas são abastecidas com a energia proveniente dessa usina, que
destina 60% de sua capacidade para esse consumo industrial 162•
O alumínio pode ser considerado o principal substituto do minério de ferro, sendo o
metal não-ferroso mais utilizado no mundo. A principal característica desse mercado é a
presença de um pequeno número de empresas produtoras - devido ao alto custo de
produção, principalmente no que se refere à utilização da energia elétrica - e um grande
número de consumidores. O alumínio está presente tanto nas embalagens descartáveis
quanto nas linhas de alta tensão, na indústria aeronáutica, na indústria naval e na
construção civii nos eletrodomésticos, no transporte coletivo de passageiros e até mesmo
nas artes. Trata-se de um bem intermediário, destinado a um consumo produtivo que se
espalha ao longo de muitos outros circuitos. Não obstante, o consumo de alumínio no
mercado interno ainda é pequeno. O coeficiente de exportação de alumínio primário supera
70%, sendo inclusive reduzidas as exportações de produtos transformados 163 •
162

A demanda da Albras, de 620MW, é quase o dobro da demanda da cidade de Belém, com 1,2
milhão de habitantes, que atinge, nas horas de pico, cerca de 370MW.
163
A composição das exportações brasileiras de alumínio é constituída de alumínio primário e ligas
(88%), produtos semi-elaborados e manufaturados (9%) e sucata (3%).
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Tabela 22
Principais Empresas Produtoras e Exportadoras do Circuito de Alunúnio
Empresa
Aluvale (CVRD)
Alcoa
Albrás
CBA
Alcan
Billiton
MRN
Alunorte

Sede
(1)

RJ

SP
PA
SP
SP
RJ

PA
PA

Receita liquida
R$ mil (1)
s/i
1.332.537
837.618
725.513
645.257
429.869
380.174
s/i

Exportação* (2)
Pauta
Porte
1
$$$$
98
$$$$
2
$$$$
13
$$$$
36
$$$
4
$$$$
1
$$$$
1
$$$

p.p.e
X
X
X
X

X
X

Fontes: Elaboração própna a partir de (1) Gazeta Mercantl� Balanço Anual 2000 e (2) Confederação
Nacional da Indústria, Catálogo de Exportadores Brasileiros 1999.
* Porte: Faixa de valor de exportação (US$ milhões/ano) $$$$ >50; $$$ > 1 O até 50; $$ >1 até 1 O; $ até 1.
Pauta: número de produtos exportados pela empresa.
p.p.e: principal produto exportado do circuito, na pauta exportadora brasileira.

As principais empresas produtoras estão direcionadas sobretudo para o mercado
externo. As últimas empresas que entraram no circuito, como a Aluvale, a Albras e a
Billinton, apresentam uma pauta muito pouco diversificada (Tabela 22). Pelo contrário, os
grupos mais antigos (Alcan, CBA e Alcoa) exportam uma ampla linha de produtos,
sobressaindo a Alcoa, com 98 tipos. Além da fase de extração e beneficiamento do minério
nas minas do Pará e de Poços de Caldas, essa empresa possui doze fábricas, com uma
topologia que se estende em 6 Estados brasileiros: São Paulo (Alphavilhe, Sorocaba),
Minas Gerais (Lajes, Poços de Caldas), Pernambuco (Itapissuma), Maranhão (São Luís),
Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Espírito Santo (Tubarão). Entre seus diversos produtos, a
Alcoa fabrica e exporta peças extrudadas, chapas, fios e cabos, pó de alumínio, produtos
químicos, tampas plásticas, garrafas e preformas.
O comando das principais exportadoras de alumínio está em São Paulo e no Rio de
Janeiro; a única empresa que tem sua sede no Estado produtor é a Albras (PA) (Mapa 4).
Rio de Janeiro e São Paulo também albergam os escritórios de importantes trading que
comercializam esse minério, como a Cotia Trading e a BBM Trading (especializada em
produtos minerais). Aparecem também duas trading nos Estados de Goiás (Olvego) e
Paraná (Granosul), que operam no mercado de várias commodities (café, soja, alumínio e
zinco).

Mapa4
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Fonte: Confederação Nacional das Indústrias. Catálogo de Exportadores Bnlsileíros, 1999.
Secretaria de Comércio Exterior.Exportsçlo Bnlsileira por Rag6as a Estados Pmdutores, jan/dez, 1997.
• 7601.10-Alumlnío não ligado em forma bruta. (ve,-nota metodológica)
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No Estado do Maranhão, o alumínio é o principal produto de exportação,
representando mais do 70% de sua pauta Destacam-se a Alcoa e a Billinton, empresas que
aportam 60% do valor das exportações estaduais. No Pará, esse metal ocupa o segundo
lugar na pauta exportadora (com uma participação de 25%), depois do minério de ferro
(com 35%). As principais empresas exportadoras deste Estado são a Companhia Vale do
Rio Doce, a Albrás, a Aluvale, a MRN e a Alunorte, que juntas somam quase 70% do valor
exportado. Na Bahia, entretanto, o alumínio tem pouco destaque, com uma participação
menor que 1% na pauta estadual que é mais diversificada, especialmente pelo maior peso
dos produtos químicos.
VIII.2. O circuito do minério de ferro

O circuito do minério de ferro é resuhado da elevada produtividade espacial para a
extração desse recurso mineral que oferecem certas frações do território brasileiro. O
volume de suas reservas e sua qualidade, que apresentam o maior teor de ferro contido (em
geral superior a 60%), são suas melhores vantagens comparativas de localização. Além
disso, as jazidas são de fácil lavra e possibilitam a produção de grandes volumes a custos
baixos. O Brasil e a Austrália, que oferece vantagens semelhantes, são os maiores
exportadores mundiais de minério de ferro, com cerca de 66% do total exportado no
mundo.
As maiores jazidas brasileiras estão localizadas em Minas Gerais (Quadrilátero
Ferrífero), Pará (Carajás) e Mato Grosso do Sul (Urucum), com reservas menores em São
Paulo, Amapá, Bahia e Paraná 164• Em 1999, a produção estava distribuída entre 30
empresas que operam 80 minas, todas a céu aberto, e utilizam 43 plantas de
beneficiamento.

164

As reservas brasileiras estão assim distribuídas: Minas Gerais (72%), Pará (22%), Mato Grosso
do Sul (4%), São Paulo (1%) e outros Estados (0,3%) (Quaresma, 2000).
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Tabela 23
Principais Empresas Produtoras e Exportadoras do Circuito do Minério de Ferro
Empresa

Sede

Receita líquida

(1)

R$ mil (1)

CVRD

RJ

4.272.000

MBR

RJ

646.809

MG

617.256

Ferteco

RJ

512.726

Samitri

MG

325.073

Nibrasco

ES

233.305

Itabrasco

ES

159.566

Hispanobrás

ES

114.225

Socoirnex

MG

78.036

Catalão de Goiás

SP

59.879

Corumbaense

MS

30.306

Urucum

MS

25.158

Samarco

Exportação* (2)
Porte

$$$$
$$$$

$$$$

$$$$

$$$$
$$$$

$$$$

$$$
$$

$$$
$$$
$$$

Pauta

p.p.e

25

X

1

X

2

X

2

X

1

X

2

X

1
1
1

X

1
2

X

2

X

Fontes: Elaboração própria a partir de ( l) Gazeta Mercantil, Balanço Anual 2000 e (2) Confederação
Nacional da Indústria, Catálogo de Exportadores Brasileiros 1999.
• Porte: Faixa de valor de exportação (US$ milhões/ano) $$$$ >50; $$$ > 1 O até 50; $$ > 1 até 1O; $ até 1.
Pauta: número de produtos exportados pela empresa.
p.p.e: principal produto exportado do circuito, na pauta exportadora brasileira.

Poderíamos dizer que o circuito de produção do minério de ferro se superpõe à
topologia de uma única empresa, pouco menos que se confundindo. Com efeito, é a
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) que controla quase absolutamente todas as fases:
da extração e beneficiamento do minério de ferro até seu transporte e comercialização. Na
extração e beneficiamento ela tem o controle acionário de várias empresas do circuito:
Urucum (100%), ltabrasco (50,9%), Hispanobrás (50,9"/o), Nibrasco (51,0%), Minas de
Serra Geral (51,0%), Kobrasco (50%), Samitri (63%), Samarco (51%), Socoimex 165• Essas
empresas são as principais produtoras e exportadoras do Brasil (Tabela 23); dessa maneira,
pode-se falar da formação de um verdadeiro oligopólio territorial.

165

Dessa maneira, a Companhia tem uma participação de 25% no mercado mundial de minério de
ferro, o que equivale a mais de 100 milhões de t/ano exportadas (Minérios & Minerais, 2000).
Somente a produção de minério de ferro no Estado de Minas Gerais atingiu, em 1997, 140 milhões
de toneladas (Brasil Mineral, 1998).
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A CVRD, fundada em 1942 como empresa pública, foi privatizada em 1997 após
vários adiamentos ocasionados por ações que protestavam contra a sua venda 166 • A
mineradora apresenta, em 2001, a seguinte composição acionária: CSN (26%), Banco
Opportunity (17%), Nation Bank (9%), quatro fundos de pensão - Prev� Petros, Funcef e
Funcesp (39%) - e BNDESPar/lnvest Vale (9%). Grandes capitais financeiros são
aplicados na mineração, reforçando seu poder para fazer política.
Na fase de distribuição e transporte do circuito, a Companhia sempre teve uma
presença ativa. Desde sua fundação ela se projetou para o mercado externo e construiu seu
próprio cais na baía de Vitória, Espírito Santo. Hoje o porto de Tubarão é o maior porto
especializado do Brasil na exportação de minério de ferro (Tabela 8), totalmente
automatizado e com equipamentos de tecnologia avançada. Um fixo produtivo incorpora
acréscimos de ciência e informação para ajustar-se às exigências da atividade exportadora
A CVRD controla também o porto de Ponta da Madeira, no município de ltaqui (MA), que
movimenta o minério de ferro de Carajás. Ambos os portos estão ligados às jazidas de
Minas Gerais e do Pará, respectivamente, por ferrovias especializadas de uso privativo da
empresa: a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória-Minas 167• Esse cortjunto
de fixos produtivos cria as condições necessárias para garantir a fluidez territorial da
empresa-circuito.
Outros dois portos especializados em granéis sólidos mmera1s servem no
escoamento do minério de ferro: o porto de Sepetiba (RJ), com terminais da Minerações
Brasileiras Reunidas (MBR) e da Ferteco, e o porto de Ponta do Ubu (ES), controlado pela
Sarnarco (Tabela 8). A MBR e Ferteco são as únicas grandes empresas do circuito que
ficam fora do controle acionário da CVDR. Ambas as mineradoras, com diversas jazidas
localizadas no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, transportam sua produção pela
Ferrovia do Aço, que foi privatizada em 1996 com a participação dessas duas empresas 168•
No leilão realizado em maio de 1997, dois consórcios disputaram os direitos sobre a mineradora:
o Consórcio Valecom, liderado por Antônio Ermínio de Moraes, e o Consórcio Brasil, liderado por
Benjamin Steinbruch. Contrariando expectativas que indicavam favoritismo para o consórcio
liderado por Antônio Ermínio, o Consórcio Brasil foi vencedor do leilão, com um ágio de 19,991'/o
(Bonell� 1998).
167
Além disso, a CVRD participa em três consórcios que administram as seguintes ferrovias: a
Ferrovia Centro Atlântica (46%), a Companhia Ferroviária do Nordeste (20%) e as Ferrovias
Bandeirantes (14%).
168
A Ferrovia do Aço, que liga o Quadrilátero Ferrifero a Volta Redonda (RJ), é controlada pela
MRS Logística, empresa montada a partir do consórcio formado, em 1996, pela MBR (20%) e a
Ferteco (16,8%), entre outras (Ferreira, 2000).
166

186

Na fase do transporte marítimo, a CVDR é proprietária da Docenave, empresa com
navios especializ.ados para granéis sólidos minerais. Essa empresa tem a maioria de sua
frota mercante registrada na Libéria em sua subsidiária integral Seamar. Seus navios, sob
bandeira de conveniência, são considerados navios estrangeiros. Dos quinze navios que
apresentava em 1986, a Docenave ficou com apenas três sob bandeira brasileira. De
qualquer forma ela se encontra entre as dez principais companhias marítimas que
participam das exportações brasileiras, sendo apenas duas nacionais: a Docenave e a
Fronape, da Petrobras. Em 1996 essas duas empresas brasileiras aparecem com destaque
nas frotas de navios OB0 169, ocupando a Fronape a primeira posição no ranking mundial e
a Docenave a oitava posição. A presença delas entre os navios combinados deve-se a
antigas parcerias para transporte conjunto das importações de petróleo e exportações de
minérios, estratégia para redução dos custos do frete.
A CVRD é um oligopólio territorial que entretece círculos de cooperação ao redor
das jazidas (nndição natural inicial). É o caso do Projeto Carajás, que se consolida em
1980 e que hoje, além de contar com o complexo mina-ferrovia-porto, agrega
macrossistemas técnicos como a Hidrelétrica de Tucuru� novos núcleos urbanos e projetos
de saneamento170•
Na fase de comercialização do circuito de minério de ferro, o Brasil destina ao
mercado externo quase 70% do minério produzido171; as vendas no mercado interno
acompanham o ritmo da siderurgia nacional, que é a maior e praticamente a única
consumidora dessa matéria-prima mineral. A produção das mineradoras de menor porte,
localiz.adas principalmente em Minas Gerais, destina-se às usinas de ferro-gusa espalhadas
nesse Estado.
O mercado mundial de minério de ferro, caracterizado por poucos produtores e
poucos consumidores, tem a maior parte das transações internacionais feita através de
contratos de longo prazo. Os contratos de longo prazo são, em geral, de um ou mais anos,
Graneleiros OBO (Ore/Bulk/Oil): são navios de projeto especial, capazes de transportar tanto
minérios como derivados do petróleo. Alguns possuem porões e tanque separados, outros têm
tanques conversíveis para minério após as respectivas limpezas (Rodrigues, 2000).
170
Maria Célia Nunes Coelho, referindo-se à região de Carajás, explica que a CVRD (com suas
associadas) ''vem acarretando desestruturação do sistema espacial, mudando irreversivelmente a
história e a geografia da região. As relações mantidas por ela ou suas intermediações junto às
instituições financeiras e instituições políticas variam de natureza e qualidade em cada caso, de
acordo com a conveniência da companhia (1997, p. 76).
171
Esse volume exportado significa uma participação de 18% no mercado mundial.
169

187

com renegociação de preços semestrais. Os preços dos contratos negociados pelo Brasil e
pela Austrália - os dois maiores produtores - servem de referência para os demais
mercados. Nos últimos tempos, o excesso de oferta mundial do produto e a competição
entre os exportadores de minério de ferro têm levado a uma substituição dos contratos de
longo prazo por negociações em contratos com preço spot172• Isso significa que o minério
de ferro 173 está se aproximando cada vez mais do tratamento das outras commodities (café,
açúcar, petróleo), em que os negócios são realizados com pagamento à vista e entrega
imediata das mercadorias.
Os primeiros superávits brasileiros na balança comercial mineral, excluindo-se os
produtos energéticos, surgiram nos anos 80. Houve um incremento considerável no
coeficiente de exportação da indústria extrativa mineral, que passou de 46% para 68% do
início ao final dessa década Ações políticas, como o Programa Grande Carajás,
contribuíram significativamente para o aumento das exportações minerais, principalmente
de minério de ferro 174• O mesmo ocorre com a construção de grandes objetos técnicos,
como a hidrelétrica de Tucuruí, que gera fortes relações de cooperação com o circuito da
mineração amazônico. Essa região soma-se às áreas minerais mais tradicionais localizadas
no Sudeste, especialmente no Estado de Minas Gerais.
As principais empresas produtoras do circuito são também as grandes exportadoras
(Tabela 23). É interessante observar que todas essas empresas, à exceção da CVRD, se
especializam na venda desse único produto, complementando algumas delas com minérios
de ferro aglomerados ou minério de manganês 175• A Companhia, pelo contrário, vende uma
variedade considerável de produtos vinculados à mineração: além de minérios de ferro, de
manganês, de titânio, ligas de alumínio, obras de ferro e aço, exporta máquinas e
instrumentos de trabalho específicos para o processo de trabalho, aparelhos elétricos,
motores, eixos e rodas, partes de locomotivas.
172

Termo utili7.ado nas transações com commodities (algodão, açúcar, café, petróleo etc.) quando a
entrega é imediata.
173
O minério de ferro não é uma commodity homogênea com relação à composição. Assim, a
estrutura de preços é complexa: as vendas de diferentes qualidades de minérios requerem uma vasta
faixa de preços, que leve em conta essas diferenças (Castro e Rossi Júnior, 2000).
174
O comportamento da balança comercial do setor nesse período foi resultado da execução de um
modelo que dava continuidade a objetivos e metas já traçados no II Plano Nacional de
Desenvolvimento (II PND). Além disso deve-se destacar a contribuição de programas setoriais
como o Programa Grande de Carajás, principalmente de minério de ferro (Corrêa e Suslick, 1997).
175
Em 1997 a CVRD concentra 61% das vendas externas do minério de ferro, seguida por MBR
(16%), Ferteco (8%) e Samitri (7%), ficando 8% com as demais empresas (Ferreira, 2000).
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• 2601.11 - Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados (ver nata metDdológica)
Elaboração: Mónica Arroyo e Rosaline Burgos (2001)
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A região Sudeste concentra quase todas as empresas exportadoras de minério de
ferro, em tomo sobretudo da produção do Estado de Minas Gerais (Mapa 5). O centro de
comando da CVRD está no Rio de Janeiro, de onde coordena suas operações do complexo
Carajás, no Pará, e do complexo mineiro. Nem sempre os Estados produtores definem os
movimentos de circuito. No entanto, as duas mineradoras que atuam nas jazidas do Mato
Grosso do Sul, a Corumbaense e a Urucum, mantêm sua sede no mesmo Estado. Duas
trading aparecem na comercialização do minério de ferro, a Silex Trading de São Paulo e a

Nordberg Industrial de Minas Gerais, que atuam basicamente no mercado siderúrgico.
O minério de ferro representa uma parcela importante das exportações estaduais do
Pará (35%), do Espírito Santo (30%) e de Minas Gerais (15%). Em Mato Grasso do Sul,
mesmo ocupando o terceiro lugar na pauta exportadora, esse produto participa com 6% 176•
VIII.3. O circuito do aço

O circuito do aço está fortemente articulado ao circuito do minério de ferro, por ser
este úhimo sua matéria-prima principal. É exatamente a existência de minério de ferro
abundante e de boa qualidade no subsolo brasileiro, junto à disponibilidade de energia
barata177, que confere uma alta produtividade espacial à produção de aço.
As grandes empresas siderúrgicas brasileiras possuem plantas integradas (alto
forno) que compreendem todas as etapas do processo produtivo (redução, refino e
laminação) 178 e trabalham com uma escala de produção elevada - em média, de 1 a 6
milhões de toneladas de aço por ano (Tabela 24). Conforme o redutor usado, classificam-se
em integradas a coque ou integradas a carvão vegetal. As outras empresas produtoras de
aço têm usinas semi-integradas (forno elétrico) e operam com uma escala inferior aproximadamente entre 100 mil a 500 mil toneladas por ano. Essas plantas operam o refino
e a laminação partindo de metálicos (sucata, gusa ou ferro-esponja) e utilizando a aciaria
elétrica. Apresentam um fluxo de produção mais curto que as tradicionais usinas
176

Em Mato Grosso do Sul, mais de 70% das exportações provém do complexo da soja.
A siderurgia - assim como a produção de alumínio - é uma atividade eletrointensiva. Segundo o
IBGE, as indústrias de alta intensidade (siderurgia, alumínio, química, têxteis, mineração, papel e
papelão, entre outras) consomem 62% de toda a energia comprada pela indústria (Gazeta
Mercantil, 7/6/01).
178
As etapas são: 1) a preparação do minério de ferro e do carvão; 2) a redução do minério de ferro
a ferro-gusa; 3) a transformação (ou refino) do ferro-gusa em aço; 4) a conformação mecânica dos
lingotes de aço para a obtenção dos produtos finais (Maciel, 1988).
177
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integradas, pois não realizam atividades de preparo de coque, sinteriz.ação e redução do
minério. Finalmente, as empresas não-integradas - produtoras de gusa - operam apenas a
redução ou a laminação, utilizando-se de altos-fomos a carvão vegetal.
Há uma divisão técnica do trabalho entre as usinas, com certa especialização na
linha de produtos 179 e, portanto, nos mercados consumidores - automotiva, construção
civil, eletrodomésticos, embalagens etc. Por tratar-se de produtos que se destinam a um
consumo produtivo, esse circuito depende muito do ritmo de expansão das outras
indústrias, assim como da demanda de produtos sucedâneos, como plástico, alumínio e
cerâmica.
A divisão territorial do trabalho sofreu modificações especialmente com a ascensão
das miniusinas ou miniaciarias - as do tipo semi-integrada, que operam com a reciclagem
da sucata e a forno elétrico, sem a exigência de coqueria, de unidade de processamento do
minério de ferro e de alto-forno. Com usinas de menor escala e mais compactas, tomou-se
possível ampliar a área de produção e chegar a novos lugares, aproximando-se dos
mercados consumidores regionais. A difusão das miniusinas foi bastante acelerada em
alguns países, como Estados Unidos, Coréia do Sul e México. No Brasil, onde a
produtividade espacial é favorável à rota integrada, a distribuição da produção apresenta-se
da seguinte maneira: 78% para integradas e 22% para aciaria elétrica 180•
À integração produtiva entre o circuito da mineração e a siderurgia soma-se uma
articulação através de participações acionárias diretas entre os grupos econômicos
presentes em cada circuito. Existe um emaranhado onde quase praticamente todas as
empresas são sócias entre si 181 • Essa situação se aprofundou com o processo de
privatização sofrido pelas usinas siderúrgicas brasileiras no início da década de 1990.

179

Os produtos semi-acabados em aço comum ou especial são integrados pelas placas (com
utilização intermediária na fabricação de produtos planos ou mesmo em sua forma original) e os
blocos, tarugos e palanquilhas (matéria-prima para os produtos não-planos). Na linha dos
laminados, distinguem-se os produtos laminados planos (chapas, bobinas, folhas-de-flandres) dos
produtos laminados longos - ou produtos não-planos (vergalhões, fio-máquina, barras, trilhos,
perfis, tubos sem costura) (Maciel, 1988).
180
O rankíng mundial das maiores empresas produtoras de aço em 1999 aponta o grupo brasileiro
Gerdau como a segunda maior siderúrgica baseada em minimills no mundo (Andrade et alii, 2000).
181
A CSN detém 100% do capital da CSN Steel, que, por sua vez, tem 31% das ações da Valepar,
holding que controla a Companhia Vale do Rio Doce. A CVRD, via Docenave, também é sócia da
CSN, com 10,3% da participação na siderúrgica. Além disso, a CVRD detém 21% do capital da
Usiminas, que, por sua vez, controla 50% do capital da Cosipa. Por outro lado, a CVRD controla
50% do capital da Califomia Steel, que tem 4% de ações da CST (Neves, 2000).
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Tabela24
Empresas Siderúrgicas segundo Características Técnicas - 1998
Empresa

Sede

Produção de aço Usina siderúrgica
bruto-1998

Produto

Situação
patrimonial

(tipo)

(%)
CSN

RJ

18,34

Integrada

Planos

Privatizada

Usiminas

MG

15,03

Integrada

Planos

Privatizada

Cosipa

SP

14,50

Integrada

Planos

Privatizada

CST

ES

14,20

Integrada

Semi-acabados

Privatizada

Gerdau

RS

11,63

Int./Semi-int

Longos

Ampliada

Açominas

MG

9,08

Integrada

Semi-acabados

Privatizada

Belgo-Mineira

MG

3,98

Integrada

Longos

Ampliada

Mendes Júnior

MG

2,68

Semi-integrada

Longos

Arrendada

Aços Villares

SP

2,56

Semi-integrada

Longos

Adquirida

Acesita

MG

2,42

Integrada

Planos e Longos

Privatizada

Mannesmann

MG

1,92

Integrada

Longos

Dedini

SP

1,43

Semi-integrada

Longos

Barra Mansa

RJ

1,39

Semi-integrada

Longos

ltallllense

MG

0,30

Semi-integrada

Longos

Villares Metais

SP

0,29

Semi-integrada

Longos

CiaBrasileira do Aço

SP

0,17

Semi-integrada

Longos

Adquirida

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do Instituto Brasileiro de Siderurgia e da imprensa

Houve uma mudança patrimonial das grandes empresas estatais, sendo transferidos
cerca de 70% da capacidade instalada para o setor privado. Foram privatizadas as seguintes
usinas: em 1991, a Usiminas e a Companhia Siderúrgica do Nordeste (Cosinor); em 1992,
a Piratini, a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) e a Companhia de Aços Especiais
ltabira (Acesita); em 1993, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Companhia
Siderúrgica Paulista (Cosipa) e a Açominas.
O comando do circuito fica nas mãos de grandes investidores, aumentando o uso
corporativo do território. Instituições financeiras, fundos de previdência, grupos
industriais, grupos estrangeiros surgiram com expressivas participações nas operações de
compra de controle acionário das siderúrgicas. Os grupos industriais que passaram a
participar do capital desse conjunto de empresas foram: Gerdau, Villares, Mendes Júnior e
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Vicunha 182 • A participação estrangeira se deu através das japonesas Nippon Steel
(Usiminas) e Kawasaki Steel e da italiana Riva (CST)183 •
A rede de participações cruzadas criada com a privatiz.ação foi sendo modificada
nos anos posteriores, tornando o circuito ainda mais concentrado. A topologia das
empresas muda conforme avançam as operações de fusão, aquisição e associações entre as
companhias siderúrgicas. As decisões de ativar ou desativar usinas, por exemplo, ficam
subordinadas à nova composição societária, que desenha sua lógica territorial a partir de
um maior poder de barganha no mercado.
Continua até hoje o processo de reestruturação acionária 184• Salienta-se a saída de
grandes bancos, como Bozzano, Simonsen, HSBC-Bamerindus, Bradesco e Unibanco, do
controle de algumas das principais siderúrgicas brasileiras (Usiminas, Cosipa e CST) 185 •
Por outro lado, aparecem novas operações de fusão e aquisição entre os grupos industriais
nacionais e estrangeiros. O grupo francês Usinor assume, em 1998, o controle da Acesita,
da Villares e um terço da CST. A Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, em 1994,
adquire parte da Dedini e em 1995 arrenda com opção de compra a Mendes Júnior. A
Usiminas, que desde sua privatiz.ação até 1994 comprou ações de onze companhias,
estruturou uma operação de fusão com a Cosipa.
Em suma, esse novo arranjo nas composições societárias das empresas elevou o
poder de mercado dos maiores grupos privados do circuito siderúrgico. Antes da
privatiz.ação, 82% dos 28 milhões de toneladas de capacidade de aço instalada no Brasil
pertenciam ao governo (71%) e ao Grupo Gerdau (11%). Atualmente, há cinco grandes
blocos operacionais, que dominam cerca de 96% da produção nacional (Tabela 25).

O grupo Vicunha não pertencia ao circuito siderúrgico. O investimento na privatização da CSN
demonstrou a determinação do grupo em diversificar para indústrias distantes de sua origem, as
atividades têxteis (Bonelli, 1998).
183 Já esta
vam presentes no Brasil outros grupos estrangeiros, como Arbed (Luxembrugo) e Krupp
(Alemanha), além dos interesses japoneses tanto em mineração como na pelotização de minério de
ferro (Roberti, 1999).
184
A Previ e a CVRD estão reavaliando as suas participações na siderurgia brasileira. A CVRD
pretende vender suas participações, exceto na CST (Neves, 2000).
185
Os bancos exerceram papel fundamental na etapa de privatização das empresas, obtendo
expressivos lucros no negócio. Atualmente a necessidade de maiores escalas e de realização de
novos investimentos com retomo mais lento tem levado os bancos a se retirarem do setor, cujo
controle se concentra cada vez mais em poucos grupos, com forte participação dos fundos de
pensão (BNDES, 2000).
182
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Tabela 25
Produção Anual de Aço por Blocos Operacionais
Empresas

Produção
(milhões t)

Usiminas/Cosipa

8,4

Gerdau/Açominas

7,1

Acesita/CSTNillares

6,0

CSN

5,3

Belgo-Mineira

2,3

Fonte: Roberti, 1999.

O Gerdau - grupo industrial gaúcho de controle familiar - sempre desenvolveu uma
lógica territorial que lhe permitiu manter sua presença nas diferentes regiões do país.
Desde os anos 70, foi-se expandindo paulatinamente por intermédio da compra de
empresas concorrentes. Aproveitando o programa de privatizações do antigo Sistema
Siderbrás, iniciado em 1988, o grupo acelerou sua expansão e atualmente conta com dez
usinas, situadas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Apresenta assim uma topologia que,
na fase de produção, abrange vários Estados (Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Maranhão) 186• Na fase de
distribuição, a repartição do trabalho se alarga ainda mais através de uma extensa rede de
filiais espalhadas pelo território nacional. Com uma estrutura de produção nas regiões
Nordeste, Sudeste e Sul do país e uma rede eficiente de distribuição, o grupo consegue
atender, a reduzidos custos de transporte, uma demanda muito dispersa no território,
composta pela construção civil e pela agropecuária, seus principais clientes 187• É um tipo
de consumo produtivo que difere do das indústrias metalúrgicas, geograficamente mais
concentrado.

186 Operam atualmente as seguintes empresas siderúrgicas: Cosigua (RJ), Rio-grandense (RS),
Piratini (RS), Pains (MG), Usiba (BA), Açonorte (PE), Guaíra (PR), Cearense (CE) Comesa (AL),
Cosima (MA). É também a maior acionista da Açominas, com cerca de 18% das ações (Minérios &
Minerais, 2000).
1
87 A comercial Gerdau, que conta com meia centena de filiais atuando no mercado interno, é a
maior distnõuidora de aço do país. Essa unidade comercialíz.a não apenas laminados não-planos
fornecidos pelas usinas do grupo mas também aços planos, executando operações de
desbobinamento, corte e dobra de chapas de aço demandas pelos clientes (Bonelli, 1998).
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A Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, outro grupo fortalecido no quadro atual
do circuito do aço, desenvolveu sua topologia :fundamentalmente na região Sudeste e de
forma diferente. Desde sua origem, nos anos 50, esse grupo foi-se associando a empresas
de reflorestamento e mineração (fornecedoras de insumos) e de transformação do aço
( consumidoras de seus produtos). Na extração e beneficiamento de minério de ferro
controla a Samitri e a Samarco, e na produção de carvão vegetal opera a Companhia
Agroflorestal 188 • Entre as controladas que utilizam o aço fabricado pela Belgo-Mineira
encontram-se empresas voltadas para arames comuns, arames finos, parafusos, cordonéis
de aço e artefatos, a maioria delas locali7.adas no Estado de Minas Gerais. Na :fuse de
distribuição, conta com uma rede de dezenas de representantes comerciais, mas tem uma
estrutura menos desenvolvida que a do grupo Gerdau. Por outro lado, somente com o
processo de privatização dos anos 90, começa uma lógica de aquisição de concorrentes,
através da compra da Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofàvi) da participação na
Dedini e da incorporação da Mendes Júnior.
Como resultado dessa expansão a partir da absorção dos competidores, esses dois
grupos privados siderúrgicos conseguem dominar o mercado de certos produtos. Na linha
de aços longos comuns, onde concentram suas operações, Gerdau e Belgo-Mineira
controlam 87% da capacidade das aciarias, chegando a uma situação de virtual duopólio.
Os círculos de cooperação que se agregam ao circuito do aço são diversos e estão,
na maioria dos casos, sob o controle dos agentes principais da produção. O transporte, em
particular, é um alvo privilegiado desses agentes. No caso da base portuária, CST,
Usiminas e Açominas formam um consórcio que

administra

um terminal de produtos

siderúrgicos no porto de Praia Mole (ES). A CSN explora o terminal de carvão do porto de
Sepetiba (RJ), e a Cosipa está presente com seu terminal no porto de Santos. Embarque de
produtos semi-elaborados de aço (exportações) e desembarque de carvão mineral
(importações) são os movimentos principais desses terminais privativos, que, por sua vez,
estão ligados a ferrovias especiali7.adas nesse tipo de produtos. É o caso da Ferrovia do
Aço, que realiza a ligação do quadrilátero ferrífero mineiro e usinas siderúrgicas com os
portos de Sepetiba e do Rio de Janeiro, administrada pela MRS Logística. Participam no
188

Congrega três diferentes razões sociais: Cia. Agrícola e Florestal Santa Bárbara, CAF Florestal e
CAF Nordeste. Cabe esclarecer que o grupo Gerdau também participa no setor florestal através de
uma empresa, a reflorestadora e madeireira Seiva Florestas e Indústrias, à qual foram incorporados
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controle acionário dessa empresa a CSN (20%), a Usiminas (20%) e o grupo Gerdau
(5,3%). A CSN também faz parte da composição societária de outros concessionários
ferroviários, como a Ferronordeste e a Ferrrovia Centro-Atlântico, que liga, entre muitos
outros trechos, sua usina de Voha Redonda ao porto de Angra dos Reis (RJ). A fluidez
territorial do circuito do aço está garantida para essas grandes empresas siderúrgicas.
O interesse no mercado externo deve-se, por um lado, à necessidade de importar
carvão mineral, principal insumo para as usinas integradas 189, e, por outro, à crescente
participação do Brasil no fornecimento mundial de aço 190• A siderurgia brasileira que, ao
contrário dos circuitos do alumínio e do minério de ferro, foi desenvolvida para abastecer o
mercado interno, chega a suprir, em 1992, um terço do comércio internacional de semi
acabados, com um coeficiente de exportação que ultrapassa 50%. O circuito atualmente
exporta aproximadamente 40% do aço bruto que produz.
Dos insumos metálicos, a siderúrgica, pelo excesso de oferta mundial, é um dos
principais alvos de barreiras ao comércio internacional, em especial barreiras não
tarifárias. Existe uma base nonnativa rígida, com procedimentos antidumping,
instrumentos anti-subsídios e medidas compensatórias que expõem a indústria brasileira a
recorrentes contenciosos comerciais, especialmente com os Estados Unidos, principal
comprador 191•
A exportação de uma variada linha de produtos é a característica principal das
grandes exportadoras do circuito do aço (Tabela 26). Elas apresentam uma pauta que vai
desde produtos semi-acabados (lingotes, blocos, tarugos, placas) até produtos longos
(barras, fios, perfis, trilhos, tubos, vergalhões), produtos planos de aços especiais (bobinas,
chapas) e produtos planos de aços comuns (chapas cromadas e ga)vanizadas, folhas-de
flandres). A Gerdau, a Acesita e a Usiminas chegam a exportar também instrumentos e
aparelhos de medida, de controle ou de precisão, máquinas e materiais elétricos, produtos
cerâmicos para construção e ferramentas.
a Cifsul (Cia. de Indústrias Florestais do Rio Grande do Sul) e outros ativos florestais do grupo
(Bonell� 1998)
189
O carvão mineral é um insumo que corresponde em média a 15 - 20% do custo operacional,
sobretudo nas siderúrgicas integradas (Amigo, 1998). A hulha ocupa o terceiro lugar na pauta
importadora brasileira de produtos básicos, depois do petróleo e do trigo.
190
Nas últimas décadas mudou o perfil dos produtos do aço no mundo. Enquanto os produtores
tradicionais (Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha) mantiveram ou reduziram seus níveis de
oferta, outros países passaram a ocupar destaque mundial no fornecimento de aço, entre eles a
Coréia do Sul e o Brasil (Roberti, 1999).
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Tabela26
Principais Empresas Produtoras e Exportadoras do Circuito do Aço
Empresa

Sede

Receita liquida

(1)

R$ mil (1)

CSN

RJ

2.806.946

Gerdau

RS

2.148.587

Usiminas

MG

1.881.709

CST Tubarão

ES

1.437.386

Cosipa

SP

1.122.846

Acesita

MG

873.919

Açominas

MG

786.404

Belgo Mineira

MG

644.901

Aços Villares

SP

410.534

Villares Metais

SP

198.169

Exportação* (2)
Porte
$$$$

$$$$
$$$$

$$$$

$$$$

$$$$
$$$$

$$$$

$$$$
$$$

Pauta

p.p.e

26
90

X

56

X

12

X

25

X

66

X

8

X

17

X

30

X

21

X

.
Fontes: Elaboração propna a partrr de (l) Gazeta Mercantil. Balanço Anual 20()() e (2) Confederação
Nacional da Indústria, Catálogo de Exportadores Brasileiros 1999.
* Porte: Faixa de valor de exportação (US$ mi1hões/ano) $$$$ >50; $$$ >lO até 50; $$ > l até 1O; $ até 1.
Pauta: número de produtos exportados pela empresa.
p.p.e: principal produto exportado do circuito, na pauta exportadora brasileira.

Ao considerar exclusivamente os produtos semi-acabados (semimanufaturados de
ferro ou aço, não-ligados), que constituem o item principal de exportação do circuito,
observa-se uma concentração das sedes das empresas exportadoras na região Sudeste - à
exceção da Gerdau, com sua sede na região metropolitana de Porto Alegre (Mapa 6).
Contudo, o peso desses produtos na pauta exportadora estadual não tem a mesma
importância para todos os Estados produtores. No caso de Espúito Santo, onde se localiza
a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), especializada em semi-elaborados, esses
produtos ocupam a primeira posição, com aproximadamente 35% de participação no valor
das exportações capixabas. Já em Minas Gerais e em São Paulo, com pauta de exportação
bem mais diversificada, eles têm uma participação reduzida, menor de 1 %.
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Ver exemplo no rodapé 131 e no Anexo 7.

�-------------------------------Mapa 6

Aço*

empresas exportadoras, estados produtores

Pará

Amazonas

araíba

Mato Grosso

do Sul

Estados produtores

valor exportado -1997 (US$ milhões FOB)
-840,4
0101,4
074,7
Número de
Empresas

Empresas exportadoras

---15
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""'
1

,00
1

r,c

-T

Porte das empresas -mais de 50
segundo o valor de
mais de 10 a 50
exportação
10
(US$ milhões/ano) C]mals de 1 a
Oaté1

Fonte: Confedera9!30 Nacional das Indústrias.Catálogo de Exportadores Brasi/eiros,1999.
Secretaria ele Comércio Exterior. Exportaçlo Brasileira por Regiões e Estados Produtores, jan/dez,1997.
• 72fJ7.11 - Produtos semífaturados de ferro ou aços, não ligados. (ver nota metodológica)
E/aboraçlo: Mónica Arroyo e Rosalina Burgos (2001)
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VIIl.4.0 circuito da soja

Acompanhar o desenvolvimento do circuito da soja no Brasil implica analisar as
alterações na divisão territorial do trabalho ao longo de mais de três décadas. Essa cuhura,
que começou no Rio Grande do Sul e foi avançando pelo Sul e Sudeste brasileiro até se
consolidar no Centro-Oeste, atualmente ocupa áreas do Nordeste ocidental, nos Estados da
Bahia, Piauí, e Maranhão 1 92 (Mapa 7).
O alargamento do circuito, que para o Brasil central começa em fins dos anos 70 e
para os cerrados nordestinos em meados da década de 80, produz-se a partir da criação de
uma produtividade espacial para essa cultura. Ao estoque de recursos preexistente
(topografia, temperatura, distribuição de chuvas e luminosidade)-traduzido em abundante
dispomõilidade de terras baratas -, vão se agregando condições técnicas e políticas. São
introduzidas, por um lado, diferentes práticas como adubação, irrigação, utilização de
máquinas e implementos modernos e, sobretudo, aplicação de sementes melhoradas e de
outros insumos (herbicidas, fungicidas e inseticidas) 193 ; por outro, programas especiais,
créditos, incentivos fiscais e subsídios proporcionados pelos governos estaduais e
federal 194, a política cambial nos anos 70 e 80 e a agressividade de alguns empresários
sulistas 195•
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As novas fronteiras agrícolas produtoras de soja no Brasil são: a região da Chapada dos Pareeis
cujo município principal é Sapezal, no norte de Mato Grosso; a região de Barreiras, cujo município
principal é Barreiras, no oeste da Bahia e a região de Balsas, cujo município principal é Balsas, no
sul de Maranhão (Giordano, 1999).
193
Na região da Chapada dos Pareeis (MT), os valores de rendimento médio têm-se elevado muito,
refletindo o alto nível técnico aplicado, em particular, no uso de sementes melhoradas. A Fundação
Mato Grosso, que realiza pesquisas biotecnológicas, em convênio com empresas privadas como o
grupo Maggi, já tem lançado diferentes variedades adequadas às condições regionais, chegando a
alcançar um rendimento superior a 50 sacas/ha (Bernardes, 2000).
194
Entre os programas governamentais com impacto direto sobre os cerrados, destacaram-se o
Programa do Crédito Integrado e Incorporação dos Cerrados (PCI), criado em 1972; o programa
para o Desenvolvimento dos cerrados (Polocentro), iniciado em 1975, que beneficiou áreas dos
Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Minas Gerais; e o Programa de
Cooperação Nip�Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer), que está sendo
desenvolvido em etapas (Giordano, 1999).
195
Carlos Espíndola (1999, p.172) incorpora, entre as principais causas da expansão da produção
de soja brasileira, a agressividade dos empresários, sobretudo do Sul (Sadia e Ceval-Hering) que
ultrapassaram as multinacionais (Sombra Cargill, Anderson Clayton e outras), e a política cambial
nos anos 70 e 80.
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empresas exportadoras, estados produtores

ndedo Norte

Amazonas

Estados Produtores
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Fonta: Confederação Nacional das Indústrias. Catálogo de Exportadores Brasileiros, 1999.
Secretaria de Comércio Exterior. Exportação Brasileira por Rll(j6es e Estados Produton,s,janldez, 1997.
• 1201.00 - Soja, mesmo triturada (ver nota metodológica)
Elllbontç6o: Móniça Arroyo e Rosalina Burgos (2001)
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Na safra 1999-2000, a produção brasileira de soja alcançou 31.644,1 mil toneladas,
tendo Mato Grosso como maior produtor, responsável por 25%, seguido pelo Paraná
(22,4%) e pelo Rio Grande do Sul (15,6%). A industrialização do grão 196, à diferença da
fase primária do circuito, continua destacando-se nas áreas de produção mais antigas. A
região Sul detém 58,6% da capacidade insta1ada de esmagamento, sendo que somente o
Paraná responde por 30,4% desse potencial. A região Sudeste, por seu lado, detém 40,3%
da capacidade instalada para refino, sendo que em São Paulo se localizam 33,5% das
instalações com capacidade para refinar óleo.
A internacionalização do circuito se efetiva logo no início do processo de
modernização da agricultura, este último incentivado, em grande parte, pelos preços
atrativos do mercado internacional. A forte demanda mundial por proteínas para o
consumo animal, presente desde o pós-guerra e acirrada na década de setenta, oferecia
bons preços para o farelo de soja, fazendo que, desde então, as exportações deste produto
crescessem de forma constante. Essa tendência foi interrompida a partir da segunda metade
da década de noventa, com uma maior participação do grão na pauta de exportações, em
detrimento dos derivados. O aumento dos embarques de soja, nos últimos anos, deve-se a
dois principais fatores: à desoneração do ICMS incidente sobre o produto e à maior
demanda externa de grão no lugar de farelo e de óleo, tendo em vista a instalação de
unidades processadoras em importantes mercados mundiais, como a China 197•
A disputa entre exportadores e industriais pela aquisição da soja em grão é uma
constante no circuito. O fato de a produção de soja no Brasil ocorrer na entressafra mundial
confere aos exportadores brasileiros a oportunidade de ingressarem no mercado em
período de altas das cotações internacionais. Isto significa que para a indústria esmagadora
não está garantido um fornecimento de matéria-prima firme e constante durante o ano todo,
dificultando a formação de estoques. Aumenta, assim, a capacidade ociosa das instalações
industriais 198• Essa disputa mostra, de certa maneira, que o negócio principal do circuito é a
196

Na industrialização da soja, existem dois processos: o processamento ou esmagamento e o
refino. O primeiro relaciona-se diretamente com a fase agrícola do circuito e o segundo utiliza o
derivado do esmagamento (óleo bruto) como matéria-prima para o processo a jusante, a produção
de óleo refinado.
197
Ressalte-se que a China passou da importação média anual de 3 milhões de toneladas de grão de
soja, entre 1997 e 1999, para 10 milhões de toneladas em 2000, o que toma esse mercado o maior
comprador mundial do produto (Secex, 2000).
198
Boa parte das esmagadoras funciona com capacidade ociosa acima de 40%, iniciando suas
atividades em março e parando em setembro, período de escoamento da safra, quando cerca de
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produção e comercialização da commodity, onde não necessariamente estão presentes os
efeitos multiplicativos (emprego, novos mercados etc.) provenientes da agregação de valor
aos produtos primários.
Participam no circuito da soja grandes conglomerados alimentícios, como Ceval,
Cargi14 Sadia, Perdigão e Santista; todos eles com uma pauta exportadora diversificada
(Tabela 27). Estão presentes, também, grandes empresas agropecuárias com wm pauta
exportadora concentrada exclusivamente nos três principais produtos (soja em grão, farelo
e óleo), como Caramuru, Bianchini, Ceval Centro Oeste, Imcopa, ou concentrada somente
em dois produtos como ABCinco e Encomind (grão e farelo), Sementes Maggi (grão e
óleo).
Tabela 27
Principais Empresas Produtoras e Exportadoras do Circuito da Soja
Empresa
Ceval
Cargill
Sadia
Perdigão
Santista
Braswey
Caramu.ru Óleos
ABC Inco
Olvepar AM
Imcopa
Bianchini
Encomind
Ceval Centro Oeste
Sementes Maggi

Sede

Receita liquida
R$ mil (1)

se

2.779.743
2.650.969
2.583.879
1.572.964
1.214.168
513.180
398.017
371.308
264.579
232.101
193.827
91.634
72.293
s/i

(1 )

SP

se

SP
SP
SP

GO

MG

MT
PR
RS
MT

MT
MT

Exportação* (2)
Porte
Pauta
24
$$$$
24
$$$$
49
$$$$
25
$$$$
24
$$$$
21
$$$$
3
$$$$
2
$$$
10
$$$$
5
$$$
3
$$$$
2
$$
4
$$$$
2
$$$$

p.p.e
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fontes: Elaboração própria a partir de (1) Gazeta Mercantil, Balanço Anual 2000 e (2) Confederação
Nacional da Indústria, Catálogo de F.xportadores Brasileiros 1999.
* Porte: Faixa de valor de exportação (US$ milhões/ano) $$$$ >50; $$$ > lO até 50; $$ > l até lO; $ até l.
Pauta: número de produtos exportados pela empresa.
p.p.e: principal produto exportado do circuito, na pauta exportadora brasileira.

79% de toda a soja esmagada são processados. O restante, processado nos outros meses, pode
originar-se de três situações: soja precoce no mês de fevereiro (4% a 5% do esmagamento total),
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Ao observar separadamente a exportação de soja em grão e de farelo de soja
(Tabelas 28 e 29), fica evidente que ambos mercados são bastante concentrados. As 20
principais empresas respondem, em 1997, por 76% do total das vendas externas da soja, e
por 80% do farelo, sendo que a metade do valor exportado pertence, em ambos os casos, às
seis primeiras empresas. Entre estas últimas, sobressai a Ceval Alimentos que ocupa as
melhores posições do ranking, tanto em soja (terceiro lugar) como em farelo (primeiro
lugar). Somente uma cooperativa aparece entre as principais exportadoras, a Cooperativa
Agropecuária Mourãoense, destacando-se sobretudo em farelo.
Tabela28
Soja - Rank.ing dos Exportadores
(US$ 1000 FOB)

Tabela29
Farelo de Soja - Ranking dos Exportadores
(US$ 1000 FOB)

1997
%
Emmesa
393.906 17,2
Glencore hnp. e Exp.*
197.638
8,6
Carlrill Agrícola*
187.099
8,2
Ceval Alimentos*
153.515
6,7
Sementes Mru!gi
137.358
6,0
Contibrasil Comércio-Exp*
83.718
3,7
Alfred Toenfer do Brasil*
3,0
68.339
Ex.imcoop Exp.hnp.
2,8
64.720
Ovetril Oleos Vegetais
59.670
2,6
Braswey Ind. e Comércio
54.406
2,4
Coinbra*
2,0
46.507
Coop.Ag.Mourãoense
43.197
1,9
Cotia Tradin�
42.757
1,9
Ceval Centro Oeste*
36.620
1,6
Hering Comércio Exterior
1,5
35.335
Sadia Mato Grosso
35.146
Matosul Comércio lmp.Exp
1,5
27.454
1,2
Santista Alimentos*
1,2
27.333
Lavoura IndCom. Oeste
26.930
1,2
Granosul Agroindustrial
22.950
1,0
Caramuru Oleos Ve2etais
541.560 23,7
Outras empresas
2.286.158 100,0
Total
Fonte: FNP Consuhoria & Comércio, Agrianual 99.
* empresa multinacional.

1997
%
15,0
402.503
277.671
10,4
10,1
270280
135.817
5,1
115.449
4,3
109.473
4,1
3,7
98255
3,6
97275
3,1
83.101
66.534
Frigobrás
2,5
Industrial e Comercial Bras
63.043
2,4
Caramuru Oleos Veeetais
2,3
62.919
61.762
Sadia Mato Grosso
2,3
2,3
Olvepar da Amazônia
60.636
59.492
Granol Ind.Com.Export
2,2
2,0
53.531
Granosul Agroindustrial
43.971
1,6
Matosul
33.014
Cotia Trading
1,2
32.194
1,2
Ovetril Oleos Vegetais
32.095
1,2
Acesita (Cia Aços)
19,4
Outras empresas
521220
Total
2.680235 100,0
Fonte: FNP Consultoria & Comércio, Agrianual 99.
* empresa multinacional.

Emnresa
Ceval Alimentos*
Santista Alimentos*
Coinbra*
Ceval Centro Oeste*
Coop. Ag. Mourãoense
Refinadora de Oleos Brasil
Bianchini IndCom.Agric.
Braswey Ind. e Comércio
Cargill A2ricola*

São numerosas as empresas multinacionais que operam neste circuito, liderando o
ranking das exportadoras, alcançando juntas uma participação de 50% e de 40% nas

vendas externas de soja e farelo, respectivamente. Graças à complementaridade das

drawback e estoques (de Paula e Faveret Filho, 1998).

,

'
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safras 199, essas grandes companhias têm a vantagem de atender o mercado mundial ao
longo do ano todo, com grandes volumes e diluição de custos fixos.
Essa situação, inclusive, tende a modificar-se a partir das operações de aquisição de
empresas registradas nos últimos anos da década de 1990 (Quadro 2).
Quadro 2
Concentração de Capital na Área de Commodities, por Meio de Aquisições de Empresas e
Instalações, no Brasil e na Argentina-1995-2000
Nome da empresa vendida

Nome da empresa compradora

Operação

e/ou construtora
Incobrasa (Brasil)
CevalAlimentos

Bunge eBom

Compra da fábrica de processamento de

(Santista Alimentos)

soja, instalações portuárias e depósitos.

Bunge eBom (Santista)

Compra das operações de soja.

(grupo Hering) (Brasil)
Sadia (Brasil)

Archer Daniels Midland (ADM) Compra das operações de soja.

Guipeba (Argentina)

Ceval (Bunge eBom)

Aquisição da empresa.

Ceval (Bunge eBom)

Construção de planta de processamento
de soja em Córdoba.

Terminal naArgentina

Ceval (Bunge eBom)

Compra de 23% do capital do Terminal
6, maior Terminal privado de embarque
daArgentina.

(1)

Cargill

Somando a capacidade instalada, a
empresa poderá processar todo ogrão
produzido no cerrado brasileiro, o qual
será escoado por hidrovia.

Fonte: Benetti (2000)
(1) Ammcia compra de empresa no Brasil, sem, no entanto, mencionar o seu nome.

Duas trajetórias podem ser consideradas. Por um lado, em 1997, o controle
acionário da Ceval Alimentos sai das mãos da Hering e passa para Bunge e Bom. Este
grupo, que já tinha incorporado a Incobrasa, maior esmagadora do Rio Grande do Sul e
199

A safra sul-americana é complementar à safra norte-americana, ou seja, nos Estados Unidos
colhe-se a partir de setembro e o pico da comercialização vai até dezembro, enquanto no ConeSul
a colheita inicia-se em março e a comercialização vai até junho. Quanto ao farelo, a
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quarta maior do país, com 5% do mercado naciona1200, compra, mais tarde, a empresa
cordobesa Guipeba, industrializadora de óleo de soja, com um lugar de destaque no
mercado argentino. O grupo Bunge e Bom, dessa maneira, consegue controlar parte
importante das vendas internacionais de soja e seus derivados. Por outro lado, a ADM
compra as operações de soja da Sadia, grupo que se desfaz de suas esmagadoras,
transferindo-as a uma empresa muhinacional especializ.ada em commodities.
Tais mudanças patrimoniais indicam uma ampliação da escala de operação de
algumas empresas e, paralelamente, um provável aprofundamento da concentração de
capital Apontam, por sua vez, uma mudança na topologia de várias empresas e, sobretudo,
uma tendência à formação de oligopólios territoriais. Tomemos, por exemplo, o caso do
grupo Bunge e Bom na região de Barreiras, na Bahia20 1• Este grupo adquire, através da
Santista Alimentos, o controle da Olvebasa-Vegetais, com uma planta de processamento de
soja no município, e, posteriormente, passa a controlar a Ceval Alimentos, que já atuava na
região através de sua planta industrial de farelo e óleo. Nessa porção do território, o grupo
Bunge e Bom concentra suas atividades, concorrendo apenas com a Cargill Agrícola, que
localmente atua como comercializadora e beneficiadora de soja, sem possuir planta
industrial. As possibilidades de uso do território são definidas, progressivamente, por um
número menor de firmas.
Se o circuito da soja está controlado por grandes grupos econômicos, nacionais e
estrangeiros, e cada vez mais por empresas especializadas em commodities, qual é a
situação dos produtores agrícolas que atuam exclusivamente na fase primária do circuito?
A disponibilidade de crédito oficial, que na década de 1970 favoreceu a modernização da
agricultura, foi sendo reduzida de forma contínua ao longo dos anos 80. Nos últimos anos
dessa década, o crédito oficial foi substituído pelo crédito direto da indústria esmagadora
ou mesmo da indústria de insumos e máquinas, em troca da entrega do produto :final2º2• A
disponibilidade de recursos monetários do agricultor diminui, dificultando a incorporação
comerciali7.ação da produção sul-americana ocorre até a entrada da produção dos Estados Unidos
no mercado internacional (de Paula e Favaret Filho, 1998).
200
Após adquirir a Ceval, em 1997, transferiu para ela toda a área de soja da Santista (aí incluída a
Incobrasa), concentrando, então, 25% de toda a capacidade de esmagamento brasileira. Em 1995,
sua capacidade nominal de esmagamento era de apenas 6% (de Paula e Favaret Filho, 1998).
201
Os casos de Barreiras (BA) e de Balsas (MA) são analisados detalhadamente por Giordano
(1999).
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de novas tecnologias e, sobretudo, perdendo cada vez mais seu poder de barganha para
negociar qualquer contrato.
Atualmente, como os exportadores dispõem do Adiamento do Contrato de Câmbio
(ACC) para financiar suas operações, eles recebem o dinheiro antes e, muitas vezes,
passam ao produtor agrícola comprando seu produto antecipadamente. Existe, também,
outra modalidade como o contrato "soja verde", que consiste na venda antecipada, com
preço fixo, base dólar oficial, para entrega futura. Este mecanismo, efetuado ainda quando
a planta está em crescimento, constitui-se num contrato onde o comprador garante seu
abastecimento, adiantando valores financeiros para que o produtor possa pagar seus
compromissos durante as operações de custeio da soja. Os campos cultivados são
acompanhados por agentes da empresa, visando ter a estimativa da colheita e garantir o
sucesso da lavoura nesta fase de "originação" do produto. Na época da entrega ocorrem os
descontos dos valores e dos juros dos valores adiantados. O problema radica em que as
taxas de juros aplicadas aos produtores são superiores às dos agentes financeiros, o que
reduz as já apertadas margens de lucros dos produtores.
É interessante, ainda, observar a figura do "originador',2º3, que acompanha todos os
passos do processo de produção em busca de um produto de qualidade superior à média e
que procura uma redução dos custos para participar em um mercado extremamente
competitivo, como o das commodities agrícolas. Seria uma espécie de intermediários que
atuam como operadores logísticos, para auferir melhores lucros.
O poder dos grandes grupos econômicos cresce não somente pelo volume fisico e
financeiro envolvido nos seus negócios, mas também pela dinâmica que eles impõem ao
circuito através de novos conteúdos de ciência e informação em suas atividades. Com
efeito, o uso de técnicas orbitais - o sensoriamento remoto, a coleta automática de dados e

202 O novo padrão de financiamento tem impactos negativos sobre os produtores de soja menos
protegidos, como os agricultores cooperados, por exemplo, reduzindo a incorporação de
tecnologias para o incremento da produtividade (Coutinho e Ferraz, 1994).
203 «Originadores": diz-se dos agentes econômicos que realizam a interface entre produtores e
estágios "a jusante", coordenando o suprimento de matérias-primas por meio da aquisição,
armazenagem e distribuição de matérias-primas. "Originadores" envolvem trading, cooperativas,
corretoras, armazenadores e até mesmo empresas de esmagamento com departamentos internos
destinados a esta função (por exemplo, Cargill) (Lazzarini e Nunes, 1998, citados por Giordano,
1999, p.23).
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o sistema de posicionamento global (GPS) - no monitoramento agrícola, na previsão de
safra, na agricultura de precisão tem potencializado a possibilidade de uso do solo204•
A aplicação das novas tecnologias digitais no campo é uma mostra do acelerado
processo de informacionalização mas, também, do caráter altamente seletivo de sua
difusão. Segundo Castilho (1999, p.251), "a difusão destas técnicas de teleposicionamento
e sensoriamento remoto orbital no campo brasileiro tende a se dar com rapidez entre os
grandes produtores e em áreas selecionadas do território. As conseqüências para todo o
território e todos os tipos de produção serão diretas, com um provável aprofundamento da
especialização dos lugares da produção agrícola possível, aumento da produção e perda da
competitividade no mercado por parte daqueles excluídos da possibilidade de utilizar as
tecnologias da informação em suas explorações".
Esses grandes produtores trabalham com um patamar de competitividade cada vez
maior que, por um lado, melhora significativamente sua situação no mercado internacional
e, por outro, torna mais dificil a sobrevivência de agricultores e industriais medianos e
pequenos. Ao mesmo tempo em que participam na modernização do território, os grandes
grupos atuam na sua regulação.
A exigência do circuito da soja por uma alta fluidez territorial é cada vez maior.
Precisa-se de vias rápidas que permitam escoar a produção até os pontos de embarque para
a exportação, uma vez que a grande pressão sobre os custos de produção é dada pelo preço
do frete. Até o momento, a maior parte do transporte realiza-se através de rodovias,
existindo projetos para reforçar esta rede a partir de fórmulas intermodales, com ênfase no
transporte hidroviário e ferroviário. Os chamados "corredores da soja" dependem,
justamente, dessa base material ampliada que, ao combinar diferentes tipo de vias, permite
a diminuição do percurso entre as áreas produtoras e os portos de embarque.
À malha rodoviária, somam-se as linhas férreas, os portos, as pontes
rodoferroviárias, além, das infra-estruturas para transbordo e armazenagem. Todos esses
empreendimentos estão em diferentes fases de implantação - estudos de viabilidade
técnica, projeto de execução, construção, em operação - conforme o corredor (Anexo 5).
204

A tecnologia do gerenciamento por satélite, por exemplo, permite que, enquanto as máquinas
realizam as operações de colheita, todos os dados sejam transmitidos por satélite, facilitando a
análise de produção e produtividade de cada área, especificamente. Neste sistema, um aparelho,
que transmite os dados para o satélite que os transfere para um sistema de análise, é acoplado às
máquinas. Este monitoramento permite identificar as necessidades de correção de cada metro
quadrado de terreno, otimizando, assim, a aplicação de insumos (Castillo, 1999).
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Os investimentos (realizados e projetados) para ampliar a base material são
criadores de "territórios futuros", na medida em que se tecem expectativas de novas
oportunidades de negócios em áreas ainda não ocupadas por uma determinada atividade205•
A criação dessa produtividade espacial para a soja pode constituir-se em um fator
desestabiliz.ador nas áreas mais antigas, já consolidadas. Novas tensões acrescentam-se
àquelas decorrentes do fato de ser territórios atrelados às oscilações do preço internacional
da soja (dado que o preço no Brasil é formado a partir das cotações da Bolsa de Chicago).
O processo de alargamento do circuito de soja responde, de certo modo, a essa dinâmica.
VIII.5. O circuito do calçado

São aproximadamente 4 mil as empresas que compõem o circuito de produção do
calçado, predominando as firmas de pequeno e médio porte, a maioria de capital nacional.
Entre as diversas áreas do território brasileiro onde esse circuito se desenvolve, destacam
se o Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e o município de Franca, no Estado de São
Paulo, que concentram o maior número de estabelecimentos e de pessoal ocupado.
A divisão territorial do trabalho foi mudando ao longo do tempo, acompanhando o
processo de urbanização brasileira. Por tratar-se de uma atividade intensiva em trabalho, a
produtividade espacial está determinadà fundamentalmente pelo nível dos salários. No
começo do século XX, a área de produção do circuito concentrava-se na região Sudeste,
mais especificamente nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, que paulatinamente foram
sofrendo um declínio na produção ligado aos salários acima da média nacional nelas
prevalecentes206• Cidades do interior do Estado de São Paulo ganharam, na metade do
século, um lugar destacado no circuito do calçado, com certo grau de especialização
produtiva: Franca (calçados masculinos de couro), Birigüi (calçados infantis) e Jaú
(calçados femininos). Da mesma forma, o estado de Minas Gerais apresentou certa
205

Um trabalho realizado, em 1998, pela Embrapa, a fim de identificar novas áreas aptas ao cultivo
de grãos, especialmente soja, nas áreas de cerrados nos Estados de Roraima, Amazonas e Pará,
assinala que a viabilização das áreas irá também requerer investimentos em armazenagem,
assistência técnica e extensão rural, bem como programas de treinamento, capacitação e
profissionalização de mão-de-obra rural. Adicionalmente, a regularização da posse da terra é uma
pré-condição para a ocupação ordenada dessas áreas (de Paula e Favaret Filho, 1998).
206
A forte retração da indústria de calçados na cidade do Rio de Janeiro deu-se sem que ocorresse o
surgimento de pólos calçadistas no interior do Estado, como ocorreu em São Paulo (Costanzi,
1999).
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tendência à interiorização do circuito, perdendo Belo Horizonte (calçados femininos) sua
primazia em favor da cidade de Nova Serrana (tênis populares); outras cidades que se
destacam são: Juiz de Fora (calçados femininos adultos), Uberlândia e Uberaba (calçados
femininos e masculinos adultos)2°7 •
Uma alteração na distribuição espacial do circuito do calçado foi-se constatando
também no Estado do Rio Grande do Sul, onde a cidade de Porto Alegre foi
prematuramente superada pela produção na região do Vale dos Sinos (Novo Hamburgo,
Sapiranga, Campo Bom, Dois Irmãos, Nova Hartz, Estância Velha, lvoti e São Leopoldo).
Mais tarde, o relativo encarecimento da mão-de-obra do Vale dos Sinos levou muitas
empresas a se estabelecerem nas vizinhas cidades do Vale de Paranhana (Parobé, Igrejinha,
Riozinho, Rolante, Taquara, Três Coroas)2°8• Esse movimento estendeu-se inclusive para
outros municípios do interior do Estado, como Farroupilha, Veranópolis e Bom Retiro do
Sul. Toda a região gaúcha se especializa na produção de calçados femininos de couro, mas
igualmente são produzidos, em larga escala, tênis e calçados infantis.
Verdadeiras especializações territoriais produtivas (Santos e Silveira, 2001) que,
por sua vez, promovem uma ampliação da área de produção. Novos pontos no território
são atingidos pelo circuito do calçado ao longo da década de 1990, processo que ainda está
em andamento. Com efeito, grandes empresas dos Estados do Rio Grande do Sul e, em
menor grau, de São Paulo transferiram fábricas ou passaram a realizar investimentos no
Nordeste brasileiro, particularmente nos Estados da Bahia, Paraíba e Ceará. Uma
produtividade espacial criada não apenas a partir de baixos salários mas, sobretudo, de
incentivos fiscais oferecidos pelos governos estaduais e pela Sudene209•
Nesse caso também, a localização das plantas está se realizando não tanto nas
cidades capitais quanto no interior dos Estados, onde os incentivos fiscais são mais
207

Em 1996, a cidade de Belo Horizonte é ainda o segundo principal pólo calçadista do Estado,
embora com um processo de continua perda da importância relativa em relação aos outros centros.
208 É
discutível considerar esse eixo como pertencendo ao interior do Estado, pois a expansão
industrial na quase totalidade dos municípios que o compõem tem sido derivada de um
transbordamento da dinâmica do crescimento industrial no Vale dos Sinos, que faz parte da Região
Metropolitana (Bandeira, 1997).
209
Os incentivos oferecidos são: a) devolução de porcentagem variável do ICMS a título de
financiamento para projetos novos e devolução de parcela do incremento ICMS para ampliação de
projetos já existentes. Os prazos variam de dez a quinze anos e as taxas de juros são subsidiadas; b)
isenção de impostos municipais por prazos longos e cessão de infra-estrutra; c) empréstimos
automáticos que correspondem a percentual incidente sobre o valor FOB da exportação, com
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elevados. Até 1999, 52 cidades dos Estados da Bahia (29 cidades), Ceará (19 cidades) e
Parafüa (4 cidades) receberam investimentos para a indústria de calçados. Considerando-se
os investimentos em outros Estados do Nordeste (Rio Grande do Norte, Sergipe e
Pernambuco), o total de cidades se eleva a 55210• Essas 55 cidades nordestinas receberam
investimentos de 39 firmas, sendo a grande maioria do Rio Grande do Sul (27 empresas) e,
em menor grau, de São Paulo (10 empresas). Nesse conjunto de cidades, destacam-se
Itapetinga, na Bahia, Sobral e Crato, no Ceará, e Campina Grande, na Paraíba
Essa nova divisão territorial do trabalho significa um rearranjo na topologia das
empresas. Algumas firmas fecharam suas plantas no Sul e no Sudeste, passando a produzir
somente no Nordeste, como a Cambuci, que transferiu toda a sua produção de calçados de
São Paulo para a Paraíba, ou a Vulcabrás, que deslocou sua produção de Jundiaí (SP) para
o Ceará, deixando somente a parte administrativa em São Paulo. A Grendene resolveu
transferir sua produção da cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul, para o Ceará,
instalando plantas em oito cidades do Estado, com destaque para Crato e Sobral. Ficaram
no Sul a parte administrativa e a área de desenvolvimento de produtos, que exigem um
trabalho de maior qualificação. A Azaléia, que continua com suas plantas no Rio Grande
de Sul, modificou sua topologia na região Nordeste. A planta que possuía na Paraíba desde
a década de 1980 foi fechada e transferida para a cidade de Itapetinga, na Bahia, enquanto
é mantida uma outra planta que ela possui, também desde os anos 80, na cidade de
Itaporanga da Ajuda, no Estado de Sergipe.
Essa lógica territorial das grandes empresas em busca de uma redução dos custos de
produção é desenvolvida sobretudo por aquelas que estão vinculadas ao mercado
extemo211 (Tabela 30). Isso pode explicar-se, por um lado, pelo fato de as empresas
exportadoras brasileiras terem enfrentado, no mercado norte-americano, a concorrência
acirrada dos países asiáticos, em especial a China. Na última década, a produção de
longos prazos de pagamento e carência; d) isenção do Imposto de Renda por um prazo de dez anos,
com base nos incentivos oferecidos pela Sudene (BNDES, 1998).
210
Essa dispersão geográfica dos investimentos pode ser interpretada como a criação de um
monopsônio local pela mão-de-obra nas cidades onde se instalaram, sendo a única demandante de
trabalhadores para a indústria. Esse fato pode, por um lado, eliminar ou atenuar as pressões altistas
sobre os salários e, por outro, impossibilitar ou dificultar o surgimento ou o fortalecimento dos
sindicatos (Constanzi, 1999).
211
Das 39 empresas produtoras de calçados que investiram no Nordeste na década de 1990, 8 estão
entre as 10 maiores exportadoras de calçados do Brasil e 17 estão entre as 37 maiores exportadoras.
Essas 17 empresas foram responsáveis, em 1996, por 44% das exportações brasileiras (Constanzi,
1999).
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calçados de qualidade mais simples foi-se deslocando da Coréia do Sul e de Taiwan para
países com salários mais baixos, como China, Indonésia e Tailândia, ganhando estes
últimos parcelas cada vez maiores do comércio mundial. É exatamente nessa linha de
produtos - calçados de couro de baixo e médio preço - que se concentram as exportações
brasileiras. Por outro lado, a prática de subcontratação internacional faz parte da lógica
global de empresas como a Nike, a Adidas ou a Reebok, que se expandiram
fundamentalmente a partir da busca incessante de trabalho barato em países asiáticos,
gerando rotatividade elevada de fábricas e regiões onde a produção é realizada. Operam
como empresas-rede, com a consolidação de um espaço da empresa além das fronteiras
nacionais.
Tabela 30
Principais Empresas Produtoras e Exportadoras do Circuito de Calçados
Empresa
Reichert

Paquetá
Schrnidt Irmãos
Reifer

Maide

São Paulo Alpargatas
Azaléia
Grendene Sobral
Beira Rio
DakotaNE

Andreza
Samello
Jacob
Bibi
Daiby
Fillis

Sede

Receita liquida

(1)

R$ mil (1)

RS
RS
RS
RS
RS
SP

RS
CE
RS
CE
RS
SP
RS

RS
RS
RS

s/i
s/i
s/i
s/i
s/i
476.392
403.728
347.860
195.172
62.603
55.715
52.323
50.129
42.342
38.661
33.056

Exportação* (2)
Pauta
Porte
75
$$$$
25
$$$$
16
$$$$
11
$$$$
6
$$$$
26
$$$
37
$$$
6
$$$
6
$$
4
$
2
$$$
8
$$$
6
$$
11
$$
3
$$$
3
$$$

p.p.e
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Fontes: Elaboração propna a partrr de ( 1) Gazeta Mercantil. Balanço Anual 2000 e (2) Confederação
Nacional da Indústria., Catálogo de Exportadores Brasileiros 1999.
* Porte: Faixa de valor de exportação (US$ milhões/ano) $$$$ >50; $$$ > 1 O até 50; $$ > 1 até 1O; $ até 1.
Pauta: número de produtos exportados pela empresa.
p.p.e: principal produto exportado do circuito, na pauta exportadora brasileira.
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Muitas das principais empresas exportadoras de calçados no Brasil são, em geral,
subcontratadas por grandes distribuidores externos, em especial norte-americanos, que
estabelecem as normas e procedimentos de fabricação2 12• É o caso, por exemplo, de firmas
como Reichert, Schmidt, Paquetá, Dilly e Carir� entre outras (BNDES, 1998). A
competitividade dessas fümas não é dada pela existência de marca própria, mas sim pelo
baixo preço do produto. Daí a tendência à migração para regiões com incentivos fiscais
atraentes213 ou com menor pressão altista dos salários a médio e longo prazo.
A alteração produzida na divisão regional do trabalho preexistente traz importantes
conseqüências tanto nas áreas que recebem os novos investimentos quanto nas que perdem
as plantas produtivas. Em vários municípios nordestinos gerou-se um número expressivo
de empregos diretos, que permitiram a diversificação do trabalho local e dinamizaram a
atividade econômica urbana. Destacam-se, por exemplo, as vantagens para os fornecedores
de componentes para calçados sintéticos nas cidades de Campina Grande e do Vale do
Cariri (Crato e Juazeiro do Norte), instalados há muito tempo na região. Pelo contrário,
vários municípios gaúchos estão sofrendo uma redução dos empregos diretos2 14 e o
fechamento de pequenas e médias empresas que trabalhavam como subcontratadas das
grandes empresas que realizaram investimentos no Nordeste.
Apesar dos deslocamentos assinalados, o circuito calçadista do Rio Grande do Sul
continua desempenhando papel importante na formação socioespacial brasileira na medida
em que, no ano de 2000, o Estado gaúcho aporta mais de 80% do total das exportações de
calçados (basicamente sapatos femininos), participação muito acima de São Paulo (9%) e
do Ceará (5%)215• Os calçados de couro natural (basicamente sapatos femininos)
212

As firmas que trabalham por encomenda têm definidas todas as características do calçado pelos
agentes exportadores/importadores. Além das dimensões, do estilo e do material a ser utiliz.ado, são
definidas as ferramentas necessárias (navalhas, matrizes etc.) e inclusive a carga. as máquinas e o
número de trabalhadores necessários para realizar o pedido (Fensterseifer, 1995).
213
Os municípios gaúchos também passaram a oferecer incentivos às indústrias de calçados para a
realização de investimentos, como reação à migração dos investimentos para o Nordeste. São
oferecidas devolução de ICMS a título de financiamento e isenção de impostos municipais e infra
estrutura as empresas, mas não há os mesmos incentivos estaduais às exportações e nem isenção de
imposto de renda federa� pois estes se restringem à Sudene e à Sudam (Costanzi, 1999).
214
Do total de postos de trabalho eliminados na indústria de transformação do Rio Grande do Sul
entre 1989 e 1997, cerca de 66% deveram-se à redução sofrida pelo subsetor produtor de calçados
no Vale dos Sinos (Sternberg, 2000).
215
É interessante, contudo, apontar o crescimento das exportações do Estado do Ceará. Após ter
participado com menos de 1 % durante quase toda a década de 90, em 1997 as exportações
começaram a despontar alcançando, em 2000, 5%.
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continuam sendo o destaque da produção gaúcha, que concentra um alto número de
empresas exportadoras de diferente porte (Mapa 8).
Na região do Vale dos Sinos, o circuito da produção de calçados desenvolve-se de
fomia completa, produzindo uma tessitura territorial complexa. Fala-se da existência de
um cluster, em função das múhiplas divisões do trabalho superpostas que apresenta.
Pecuaristas, abatedouros e curtumes vinculados à produção de couro, fabricantes de
calçados, distribuidores, fabricantes de máquinas e equipamentos, de acessórios e de
embalagens, de componentes e de serviços, todos estão concentrados na superficie ocupada
por aqueles municípios216• Existe uma diversidade de trabalho local: por exemplo, na
produção dos acessórios para calçados aparecem empresas fabricantes de material plástico
que produzem solados, solas, tacos, sahos, palmilhas etc.; empresas têxteis que produzem
palmilhas, cabedal, tecido e adereços para calçados; e empresas de pequeno porte
fabricantes de caixas de cartão. Criam-se, paralelamente, círculos de cooperação a partir de
atividades terciárias de apoio tecnológico, como centros de treinamento, de ensino e
pesquisa, organização de feiras e exposições etc.
Para a produção dos couros existem, no Vale, 130 curtumes, dos mais simples até
os que contam com suas operações totalmente automatiz.adas. Um exemplo de automação é
o caso dos fulões (equipamento onde é feito o tratamento quínúco do couro wet-blue e
outros acabamentos), em que os parâmetros - temperatura, composição química da
solução, tempo de exposição, velocidade etc. - são supervisados por controladores lógicos
programáveis. A atividade tradicional dos curtumes foi-se modernizando com acréscimos
de técnica e informação, junto à internacionalização do circuito. Atualmente, é forte a
tendência à redução do uso do couro em calçados e artefatos em prol dos sintéticos e outros
materiais alternativos. Por esse motivo, alguns curtumes vêm-se aperfeiçoando e
especializ.ando em acabamento de comos inteiros para a indústria de móveis e automóveis,
cuja demanda no mercado externo é crescente217•
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Em 1989, esse circuito chegou a envolver, num espaço geográfico de raio equivalente a 30 km,
o seguinte volume de empresas: produção de calçados (435 firmas), indústria de beneficiamento do
couro (61 firmas), produção de máquinas e equipamentos para couros e calçados (47 firmas),
produção de borracha (21 firmas), produção de artefatos de couro (62 empresas), produção de
componentes (234 firmas), agentes comerciais (70 firmas) (Ruas, 1995).
217
Atualmente o Rio Grande do Sul produz cerca de 6 milhões de couros, a partir de peles não só
da região mas também do Centro-Oeste. A Itália é um dos principais destinos das exportações de
couro, que o utiliza, em especial, em estofamento (Gorini e Siqueira, 1999).

Mapa8
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Catálogo de Exportadores Brasileiros, 1999.
Secretaria de Comércio Exterior. Exportaç6o Brasilaira por Regiões e Estados Produtores, jan/dez, 1997.

Fonte: Confederação Nacional das lndús1rias.

• 6403.99 - Outros calçados de couro natural (ver nota metodológica)
ê1aboraç6o: Mónica Arroyo e Rosalina Burgos (2001)
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O processo de produção propriamente dito também sofreu transformações técnicas
e organizacionais a partir da internacionalização do circuito. Além da prática de
subcontratação intemaciona� verificou-se, sobretudo nas grandes empresas, uma mudança
na concepção do produto, passando-se de uma fabricação artesanal para processos
automatizados, baseados na microeletrônica e na robótica218• Vêm-se difundindo,
paralelamente, a adoção de novas máquinas de controle numérico e a organização da
produção em células de trabalho ( ou minifábricas), que facilita a adaptação para atender
aos pedidos em lotes diferenciados.
A existência de numerosos agentes de importação/exportação219 no Vale dos Sinos
gera uma pennanente circulação de informação tecnológica. Com efeito, existem fluxos,
muitas vezes informais em termos de inovações de modelos, materiais, equipamentos etc.,
que os agentes de comércio exterior trazem aos fabricantes. Alguns agentes
(principalmente os maiores) criam moda, isto é, propõem seu próprio desenho
(principalmente para pequenas e médias empresas) e depois vendem o calçado no mercado
internacional.
Essa fluidez da informação é possível graças à contigüidade territorial na qual se
desenvolve todo o circuito, fato que, por sua vez, promove a existência de relações de
cooperação. Urna entidade civil sem fms lucrativos, o Centro Tecnológico do Couro,
Calçados e Afins, localizado em Novo Hamburgo, oferece serviços tecnológicos, como
análise química e testes tisico-mecânicos em materiais adesivos e no calçado. Uma rede de
escolas mantidas pelo Senai presta assistência em treinamento dos trabalhadores. A Fenac
e a Fimec, feiras realizadas anualmente no Parque de Exposições de Nova Hamburgo,
criam um espaço maior para a difusão de informações e idéias, pois além de promover
exposições de calçados também exibem equipamentos e máquinas específicas.

218

Trata-se da introdução dos sistemas CAD (Computer Aided Design) sobretudo na fase de
desenho de calçados femininos e esportivos e CAM (Computer Aided Manufacturing), na etapa de
corte do calçado. Essas novas técnicas, contudo, ainda não são utilizadas amplamente na indústria
calçadista brasileira, embora sua difusão venha crescendo nos últimos anos (Ribeiro e Pourchet,
2000).
219
Os agentes exportadores/importadores e as companhias de exportação (trading) são
responsáveis pela comercialização de mais de 90% da produção de calçados de couro para os
Estados Unidos e de boa parte da produção para a Europa. Em 1992 existiam 84 agentes
exportadores e distribuidores que ocupavam 2 mil empregos diretos, ao lado de 462
estabelecimentos de indústria de calçados que ocupavam 67 mil empregos diretos (Fensterseifer e
Gomes, 1995).
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A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) tem uma
presença ativa na defesa dos interesses empresariais, participando em diferentes âmbitos de
negociação. Ao longo de 2000, um tema de permanente debate foi a disparada no preço do
couro. A partir da entrada em vigor da lei Kandir, que eliminou impostos incidentes sobre
a exportação de produtos primários, as exportações gaúchas de couro wet blue começaram
a aumentar. A discussão foi travada entre os pecuaristas e donos dos curtumes e os
calçadistas, estes últimos alegando que a exportação desse tipo de couro, livre de qualquer
taxação, estaria encarecendo seu preço no mercado nacional e aumentando a
competitividade de países concorrentes, como Itália, Espanha e Portugal, que importam o
produto do Brasil para transformá-lo em calçados. A pressão de ambas as partes sobre o
Governo Federal se estendeu até fim de 2000, quando a Camex decidiu taxar a exportação
de couro wet blue em 9% sobre o preço FOB do produto (Garcia, 2001).
Outra preocupação dos empresários gaúchos é reduzir sua dependência em relação
aos Estados Unidos, que absorve aproximadamente 75% das exportações estaduais,
buscando a expansão em mercados latino-americanos, como Chile e México. Por outro
lado, este último país foi o maior comprador do Brasil de máquinas e equipamentos para
calçados, o que demonstra a estratégia de modernizm- seu parque industrial. Este fato é
motivo de preocupação porque, pelo acordo feito no âmbito do NAFfA, o México não
paga tarifa aduaneira para vender calçados no mercado norte-americano, sendo um
potencial concorrente do Brasil.
VIll.6. O circuito automotivo

O circuito espacial de produção de autoveículos envolve um grande número de
empresas, principalmente na fase de sua fabricação, que abarca diversas matérias-primas
(borracha., vidro, plástico, aço) e diversos setores (siderúrgico, elétrico, mecânico e de
material plástico). Trata-se de firmas voltadas tanto para a fabricação de peças e
componentes específicos como para a realização de tarefas especializadas (fundição,
tratamento térmico etc.) que são fornecedoras das grandes empresas encarregadas da fase
de montagem final. O circuito amplia-se novamente, na fase de comercialização, através de
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uma rede de concessionários que, no Brasil, abrange todo o território nacional220• O tecido
de círculos de cooperação alarga-se ainda mais com um conjunto de serviços interligados
(seguros, créditos, garagens etc.).
A linha de produtos manufaturados nesse circuito compreende automóveis (81o/o),
veículos comerciais leves221 (15%), caminhões e ônibus (4%). Desde o início dos anos 80 a
produção brasileira de veículos já havia adquirido uma capacidade produtiva superior a 1
milhão de unidades anuais, conseguindo superar essa quantidade somente na década de
1990 quando, devido a uma nova fase de investimentos, tanto para a modernização
tecnológica222 e a ampliação de capacidade produtiva do parque existente quanto para a
construção de plantas novas, esse circuito chega a produzir, em 1997, 2 milhões de
veículos (Tabela 31).
Tabela 31
Produção e Exportação Brasileira de Autoveículos*
(em unidades)
Ano

Produção
1.165.000
914.486
960.219
1.073.861
1.391.435
1.581.389
1.629.008
1.804.328
2.069.703
1.585.630

Exportação
157.000
187.311
193.148
341.900
331.522
377.627
263.044
296.273
416.872
399.879

Exp/prod. (%)
13,5
20,5
20,1
31,8
23,8
23,9
16,1
16,4
20,1
25,2

1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Fonte: Anuário Estatístico da Indústria Automobilística Brasileira, 1999.
* Veículos leves (automóveis/comerciais leves), caminhões e ônibus.
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O Brasil contava, em 1996, com 2.774 concessionários de automóveis, dos quais cerca da
metade se localizava no Sudeste.
221
Essa classe inclui camionetas de uso misto (passageiro ou carga, como a Kombi), utilitários
(tipo jipes), e camionetas utiliz.adas predominantemente para o transporte de carga (pick-up ou
furgão).
222
Transformações de ordem técnica e organiz.acional explicam dita moderniz.ação. Incorpora-se,
por um lado, o uso da microeletrônica em produtos e em processos produtivos, assim como novos
materiais nos veículos; por outro, introduzem-se novas práticas de gestão da produção (just-in-time,
kanban, organização da produção em células).
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Essa nova onda de investimentos das empresas automobilísticas se explica
principalmente por duas razões. Dado seu caráter de empresas globais, elas operam com
uma lógica espacial que depende, em primeira instância, da situação dos países centrais
(crescente saturação dos mercados) e, em segunda instância, da situação dos países
periféricos (novos mercados com potencial de expansão de demanda e com mão-de-obra e
recursos naturais baratos)223 • A essa razão econômica agregam-se condições políticas nos
países da América Latina, em particular Brasil e Argentina, que viabilizaram a
reestruturação produtiva e a entrada de novas montadoras.
No Brasil, destacam-se os acordos setoriais (Acordos Automotivos de 1992 e 1993
e Novo Regime Automotivo de 1995), além dos acordos de comércio assinados com
Argentina (o Protocolo 21 de 1988 e o Tratado de Assunção de 1991, que dá início ao
Mercosul). Os Acordos Automotivos224 representam um conjunto de instrumentos de
estímulo da demanda e o investimento, entre os quais sobressai a redução nominal dos
preços dos automóveis associada à queda da carga tributária225• O Regime Automotivo de
1995226, no mesmo sentido, concede uma série de beneficios às montadoras - isenções,
reduções de alíquotas, dentre outras - e toma medidas para regular as importações
(elevação de tarifas de importação de automóveis e estabelecimento de cotas máximas para

223 "Com uma relação habitante por veículo estimada em 10,7 (na Europa, este índice é da ordem
de 2,0 e nos Estados Unidos, de apenas 1,2), a América do Sul apresenta um mercado com
potencial de expansão e margens atrativas para os fabricantes mundiais, considerando,
principalmente, que o crescimento do mercado automobilístico dos países da OCDE é praticamente
vegetativo" (Santos e Pinhão, 1998, p.175).
224
Esses acordos foram concebidos no âmbito das Câmaras Setoriais, experiência de negociação
tripartite (trabalhadores, empresários e governo) para a elaboração de políticas industriais
(Hollanda, 1996).
225 "Apesar do conjunto relativamente amplo de medidas adotadas nos Acordos Automotivos, sem
dúvida a principal responsável pela retomada da expansão da produção foi a redução de preços
devida à queda das alíquotas de impostos (IPI e ICMS) e das margens de lucro da cadeia, reduções
estas que geraram grande impacto sobre a demanda doméstica de veículos" (Bedê, 1996, p.127).
226 O regime automotivo brasileiro concede às montadoras com plantas no país, ou com projetos de
investimentos aprovados, as seguintes condições: impostos de importação reduzidos para compras
de bens de capital, autopeças e componentes, sob o compromisso de adquirir no mercado interno
montantes equivalentes às importações, que por sua vez estavam condicionadas ao desempenho
exportador da empresa; isenção do Imposto de Renda sobre os lucros e de outros tributos
domésticos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o imposto sobre operações
(IOF); redução de 50% nas alíquotas dos veículos importados pelas montadoras; e limite mínimo
de 60% para o índice de nacionalização da produção (Tavares de Araújo, 1998).
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a importação de automóveis)227, devido aos déficits verificados na balança comercial do
país.
Até o início dos anos 90, a fase estritamente produtiva do circuito de produção de
autoveículos não se estendia além da região Sudeste: das quatro grandes montadoras
atuantes no Brasil, três tinham-se instalado em São Paulo - Ford (1919), General Motors
(1925), Vollcswagen (1953) - e uma em Minas Gerais - Fiat (1973). São os novos
investimentos anunciados nessa década (alguns já realizados e outros em andamento) que
alteram essa concentração espacial. Novas frações do território nacional incorporam-se ao
circuito devido, em alguns casos, às empresas antigas que agregam pontos a suas
topologias além do Sudeste brasileiro e, em outros, às novas empresas que diretamente
originam suas topologias fora dessa região.
O Estado do Paraná ganha quatro plantas produtivas: uma da Chrysler (comerciais
leves) em Campo Largo, duas da Renault (automóveis e motores), uma da Volkswagen
(automóveis) em São José dos Pinhais e duas da Volvo (cabines e motores) em Curitiba. O
Estado do Rio Grande do Sul recebe uma fábrica da General Motors (automóveis) em
Gravataí e outra da Navistar (caminhões) em Caxias do Sul. Goiás acolhe, em Catalão,
uma fábrica de veículos comerciais leves da MMC Automotores (licenciada Mitsubishi
Motors). Na Bahia, está prevista a implantação de duas fábricas, uma da Ford e outra da
Asia Motors, ambas em Camaçari.
Essa ampliação territorial do circuito não impede, contudo, que novos
investimentos continuem chegando a São Paulo e Minas Gerais. O primeiro desses Estados
ganha uma fábrica da Honda (automóveis) em Sumaré, uma fábrica da Toyota
(automóveis) em Indaiatuba e outra da Land Rover (comerciais leves) em São Bernardo do
Campo. Minas, por seu lado, acolhe à Mercedes-Benz (automóveis) em Juiz de Fora, além
dos investimentos da Fiat, que instala uma planta em Belo Horizonte e outra em Sete
Lagoas, ambas para produzir veículos comerciais leves. O Sudeste acolhe ainda novas
iniciativas no Rio de Janeiro, onde se instala a Peugeot-Citroen (automóveis), com uma
fábrica em Porto Reai e a Volkswagen (caminhões e ônibus), com uma fábrica em
Resende.
v., Em 1990 o governo brasileiro adotou a política de abertura econômica, com redução das
barreiras à importação, alterando-se também a da indústria automotiva. Até 1995 as importações
permaneciam liberadas, com reduções contínuas de tarifas e sem legislação específica quanto a
índices de nacionalização.
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A construção de plantas automotivas novas fora do eixo São Paulo-Minas mostra
que a produtividade espacial para veículos está associada sobretudo às condições políticas
geradas nos anos 90. O regime automotivo brasileiro abriu a possibilidade aos governos
estaduais de atrair investimentos a partir das isenções de impostos, gerando uma verdadeira
guerra de lugares. Essa produtividade espacial, porém, baseou-se não apenas na questão
fiscal mas também na cessão de terrenos, no melhoramento das vias de acesso, na
concessão de empréstimos, enfim, numa série de vantagens, para oferecer uma boa
rentabilidade aos novos investimentos.
A fase comercial do circuito de autoveículos desenvolve-se majoritariamente no
território brasileiro; o mercado interno é o alvo principal das grandes montadoras, que
operam sob condições políticas muito favoráveis228• As vendas extemas229, todavia,
experimentaram um crescimento constante durante a década de 1990, quando o coeficiente
de exportação está freqüentemente acima de 20%, chegando inclusive a 30%. Esse
comportamento responde especialmente ao contexto de abertura comercial reinante nos
países da América Latina, a qual ao promover maior porosidade territorial, facilita a
elaboração de uma política das corporações automobilísticas em termos continentais.
São decisivos, nesse sentido, os acordos de integração comercial e produtiva com a
Argentina230 , que definem formas de intercâmbio de veículos, partes e peças visando à
expansão e à racionalização da produção na escala do Cone Sul. As montadoras
abandonam sua estratégia de operar nos diferentes países como entidades independentes e
procuram uma complementaridade nas linhas de produção. Cria-se uma divisão territorial
do trabalho além das fronteiras nacionais, reforçando a lógica de empresa-rede com a qual
operam as corporações automobilísticas.

228

"Com a eventual exceção da Indonésia, não há registro contemporâneo de outro país que
conceda 270% de proteção efetiva às montadoras, além de 24% de incentivos fiscais federais para
investimentos, e de outros beneficios estaduais" (Tavares de Araújo, 1998).
229
"A ahemativa do mercado externo é restrita, na medida em que são grandes as barreiras ao
comércio internacional. Pela sua relevância econômica e no emprego industrial e capacidade de
gerar desequilíbrios comerciais entre nações, quase todos os países desenvolvem políticas de
comércio exterior específicas para o setor automotivo: acordos de restrição voluntária, barreiras
estruturais, cotas quantitativas ou regras de origem, além de elevada tributação às importações"
(Coutinho e Ferraz, 1994, p.318).
230
A política de integração dos setores automotivos se concretiza com o Protocolo 21, em 1988, no
quadro do Programa de Integração e Cooperação Econômica Argentina-Brasii e se fortalece em
1991, com a criação do Mercosul. A partir de então são renovados os acordos bilaterais existentes,
procurando-se maior convergência dos Regimes Automotivos nacionais (argentino e brasileiro).
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As especializações territoriais ficam assim demarcadas: ao Brasil corresponde a
produção de automóveis mais compactos, de menor valor unitário, com maior escala de
produção e a produção de veículos comerciais pesados (ônibus e caminhões); à Argentina
cabe a produção de automóveis compactos e médios, de maior valor unitário e menor
escala de produção, e a produção de comerciais leves (pick-ups, furgões e jipes).
Em decorrência desses acordos, os fluxos de comércio entre Brasil e Argentina se
intensificam na década de 90. Aumenta, em particular, o comércio intrafinna, que autoriza.
às montadoras conseguir uma otimização de suas operações, ao associar as características
de cada mercado nacional a suas estratégias continentais e globais. Esse mecanismo,
porém, está submetido a contínuos reajustes, dadas as recorrentes desavenças regionais231 •
O circuito das trocas alarga-se, paralelamente, em direção a outros países sul
americanos, com destaque especial para o México232 • São também importantes mercados
compradores o Chile, a Venezuela e a Colômbia. A produção automobilística dos países
andinos está baseada, de modo geral, no sistema de montagem completed knocked down
(CKD), em que o veículo é apenas montado na unidade do fabricante em partes prontas
para serem acopladas.
Na fase de comercialização externa, o circuito brasileiro do automóvel fica
reduzido a poucas grandes empresas. O produto que aporta mais valor à pauta brasileira um tipo de automóvel com capacidade para até seis passageiros - é comercializado por
apenas 13 empresas que exportam a produção dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, as
áreas mais tradicionais do circuito (Mapa 9). Aparecem nesse grupo seis montadoras: Ford
(SP), General Motors (SP), Volkswagen (SP), Fiat (MG), Moto Ronda (AM) e Toyota
(SP), e sete trading, entre as quais se destacam pelo seu porte a Coimex (ES), a Cotia
Trading (SP) e a Odebrecht (RJ).

231

Por ser o setor automotivo responsável, aproximadamente, por 15% do Produto argentino e por
12% do Produto brasileiro, o comércio administrado de carros é sempre motivo de divergência e
atritos entre os governos nacionais. Com freqüência, executivos do setor queixam-se das
dificuldades para levar adiante o planejamento empresarial, com tanta incerteza no cenário
bilateral, e ameaçam com a possibilidade do fim do Mercosul (Fraquelli, 2000).
232
Em 2000 as exportações brasileiras de automóveis de passageiros para o México (US$
505.155,00) superaram às realizadas para a Argentina (US$ 421.951,00).
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As montadoras têm uma posição de destaque na pauta dos Estados onde se
localizam, ocupando os primeiros lugares no ranking das vinte maiores exportadoras.
Além de automóveis elas exportam um amplo leque de produtos, que se estende de partes e
peças de veículos até produtos como instrumentos e aparelhos de óptica, papel-diagrama
para aparelhos registradores e fitas impressoras, dentre outros. Em 1997 a Ford ocupa o
primeiro lugar em São Paulo, com uma participação de 5,5% no valor da exportação
estadua� logo seguida pela General Motors e pela Volkswagen, com 3,9% e 3,1%
respectivamente. A Fiat, da mesma forma, ocupa o primeiro lugar entre as empresas
exportadoras mineiras, contribuindo, no entanto, com quase 13% no total exportado de
Minas Gerais. A Moto Ronda ocupa o terceiro lugar no Estado do Amazonas, com 11% de
participação estadual. Essa empresa, que produz e exporta :fundamentalmente motocicletas,
também participa no negócio da exportação de carros produzidos no Sudeste.
Além de sua contribuição em peso na balança comercial estadual, a importância
dessas empresas para a região Sudeste está no fato de que ela abriga o centro de comando
nacional, tanto para a produção quanto para a troca.
VIll.6.1. O sub-circuito das autopeças

As empresas especializadas na fabricação de partes e componentes são agentes
centrais no circuito espacial de produção de autoveículos. Trata-se, sobretudo, de pequenas
e médias empresas, de capital nacional e de controle familiar, que fazem parte da topologia
das montadoras. Elas fornecem uma linha de produtos extremamente diversificada, produto
de uma divisão do trabalho em 29 segmentos, que englobam partes estampadas (peças de
carrocerias, pára-choques, tanques de combustível etc.), plásticos e borrachas, fundidos
usinados e forjados de aço, material elétrico e instrumentação, e produtos específicos para
determinados modelos (assentos, painéis, espelhos etc.).
Em 1989 essa parte do circuito estava composta por quase 2 mil empresas
produtoras de autopeças, sofrendo mais tarde uma forte redução devido tanto à saída de
empresas como às numerosas operações de fusão e aquisição (Coutinho e Ferraz, 1994).
Em 1995 atuavam no circuito cerca de 1200 empresas, das quais 75,1% eram de capital
nacional, 15,1% de capital estrangeiro e 9,8% de capital misto, nacional e estrangeiro
(Zilber, 1996).
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Esse processo de enxugamento irrompe sobretudo a partir das transformações de
ordem técnica e organizacional sofridas pelas corporações automobilísticas, que
repercutem diretamente nas relações com as empresas fornecedoras. Na busca de ganhos
de produtividade e de redução de custos, as montadoras procuram maior participação dos
fornecedores desde as etapas iniciais da produção233 • Isso produz uma nova divisão do
trabalho, interna ao circuito, com maior envolvimento das empresas de autopeças em
diversas etapas do processo de fabricação do veículo: projeto, fabricação e montagem de
componentes. Em vez de entregarem partes e peças isoladas, essas empresas passam a
fornecer subconjuntos prontos para montagem final Entre outros aspectos, por exemplo, as
montadoras necessitam de menos profissionais envolvidos e menos horas de engenharia
despendidas para o lançamento de novos modelos234 • Em certos casos esse mecanismo
avançou a ponto de operar na forma de consórcio modular ou condomínio industrial.
Dois exemplos podem ser ilustrativos. A fábrica de caminhões e ônibus da
Volkswagen em Resende (RJ), inaugurada em 1996, já opera com fornecimento modular
em sistema just-in-time. As empresas de autopeças estão organizadas em galpões no
próprio parque industrial da montadora e são responsáveis pela montagem de conjuntos
completos de determinadas partes dos veículos, em módulos geralmente compartilhados
por mais de uma empresa Os fornecedores se responsabilizam desde o controle dos
estoques até o acoplamento das peças nas estrutmas do veículo. Por sua vez, o Programa
de Mineirização da Fiat, em Betim (MG), significou a realização de contratos de longo
prazo com seus principais fornecedores, que passaram a instalar unidades produtivas nas
cidades da região, em um arranjo que viabilizou a implantação de fornecimento just-in
time e os sistemas semimontados. Na linha de montagem do Palio, por exemplo, os

fornecedores e os principais revendedores de automóveis estão ligados por rede de
informações on line com a montadora e viabilizam vendas por encomendas de acordo com
as especificações do cliente.

233 Trata-se da chamada "produção enxuta", que as montadoras japonesas desenvolveram e
implementaram e que, mais tarde, as montadoras norte-americanas e européias tentaram adotar
(Bedê, 1996). Seria uma outra fonna de denominar o modelo de produção flexível.
234 "Esse tipo de organiução da produção permitiu a redução significativa dos custos, visto que os
salários são geralmente menores nas empresas de autopeças, e dos investimentos das montadoras,
bem como representou economia de espaço fisico e simplificou a gestão interna da produção"
(Calandro, 2000, p. 121 ).
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Essa nova divisão do trabalho tem como exigência uma contigüidade territorial
entre montadoras e fornecedores para garantir um ágil sistema de suprimento235 • Na
realidade, essa exigência vem a fortalecer uma característica antiga do circuito, cuja
topologia quase sempre apresenta as grandes plantas montadoras e os fabricantes de
autopeças em uma mesma região. Em 1995 o Estado de São Paulo ainda concentrava mais
de 85% das firmas. Entretanto, no final da década observa-se um crescimento do número
de empresas de autopeças fora de São Paulo (Gráfico 7), como resultado dos novos
investimentos na construção de plantas produtivas de automóveis em outras regiões,
mencionados no item anterior.
Gráfico 7
Distribuição das Empresas de Autopeças
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Em 1995 a empresa Freios Varga associou-se com a norte-americana Dana e montou a SM
Sistemas Modulares, na cidade de Taubaté, próximo à Volkswagen, para produzir exclusivamente
módulos. A produção just-in-time nessa unidade chegou ao ponto de entregar um módulo apenas
duas horas após ter recebido o pedido da linha de montagem da Volkswagem (Rampa.zzo, 1998).
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A redução das operações realizadas diretamente pelas fábricas de automóveis e,
conseqüentemente, a transferência de atividades para fornecedores implicam um sistema
de fornecimento hierarquizado segundo níveis de vinculação com a montadora236• Em tese,
as empresas que fornecem diretamente às montadoras, sem intermediários, são as que
vendem produtos de maior valor agregado e têm um poder de barganha maior que as dos
níveis inferiores. As grandes empresas de autopeças dispuseram-se rapidamente a cumprir
esse papel, entrando em operações de fusão, aquisição ou associação com outras empresas,
a maioria das vezes estrangeiras237 • Isso acarretou wn aumento no grau de concentração e
desnacionalização do circuito, processo que ainda está em andamento. Acarretou
igualmente um aprofundamento no uso hierárquico do território na medida em que as
empresas dos níveis superiores dispõem de maiores vantagens para usufruir das
virtualidades técnicas e políticas oferecidas pelos lugares.
O circuito hierarquiza-se ainda mais com a estratégia do fornecimento global
(global sourcing) adotada pelas companhias automobilísticas, que planificam uma lógica
de compras em escala global238 • Uma montadora faz cotações internacionais de cada
componente do veículo envolvendo dezenas de fornecedores; depois disso ela identifica e
contrata as empresas de autopeças que apresentam melhores condições de preços, serviços
e qualidade. Essa lógica reforça o processo de alargamento dos contextos, onde também é
central a decisão política dos governos nacionais na abertura comercial. Com efeito, a
estrutura tarifária estabelecida na primeira metade da década de 1990 favoreceu fortemente
o crescimento das importações de autopeças. Entre 1989 e 1995, as importações de
autopeças cresceram cerca de 250%. No mesmo período, as exportações também
cresceram, só que a um ritmo mais lento, com saldo sempre positivo da balança comercial.
Já durante a segunda metade da década, a balança de autopeças passa a ser deficitária,
236 Nesse sistema, pelo menos três níveis de fornecedores aparecem: um primeiro nível de
fornecedores de sistemas ou módulos (especialistas em projetos), um segundo nível de
fornecedores especializados na produção de componentes específicos (por exemplo: faróis,
buzinas, pisca-pisca etc.) e um terceiro nível de fornecedores de partes e peças de menor
elaboração (por exemplo: partes estampadas, peças de borracha e plástico, partes elétricas etc.)
(Bedê, 1996).
237
A Cofap passou para as mãos da italiana Magneti Marelli, empresa do grupo Fiat. A Freios
Vargas foi vendida à anglo-americana Lucas Varity e a Metal Leve à alemã Mahle (Gonçalves,
1999).
238
Em 1995, no caso de Ford, Fiat e General Motors, o processo de inserção das montadoras locais
nas estratégias mundiais de suas respectivas matrizes tem sido bastante acelerado, como mostram
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chegando, em 2000, a apresentar um déficit de mais de 370 milhões de dólares. O
crescimento da utilização de peças e componentes importados deveu-se em boa medida ao
maior intercâmbio comercial com Argentina. Mais tarde, passaram a crescer também as
importações de países como Itália, Alemanha e Estados Unidos, tradicionais exportadores
para o Brasil.
Na realidade, o Regime Automotivo Brasileiro de 1995 beneficiou notadamente as
montadoras, sem fazê-lo da mesma maneira com as empresas de autopeças239• A política
de incentivos desse regime aumenta fortemente a alíquota de imposto de importação de
veículos prontos, enquanto fixa alíquotas bastante reduzidas para as partes, peças e
componentes. A indústria de autopeças foi severamente atingida, com uma mudança de
propriedade de empresas de médio e grande portes, a realização de associações e o
fechamento de um número significativo de fábricas. Reforça-se assim a tendência à
concentração e desnacionalização do circuito.
Pode-se falar inclusive de uma verdadeira guerra global dos lugares (Santos e
Silveira, 2001). Mudanças na produtividade espacial dos países envolvidos geram
migrações de firmas que repercutem diretamente na estrutura de empregos dos lugares
atingidos. Em meados dos anos 90, um expressivo número de empresas de autopeças
deslocou-se do Brasil para a Argentina, atraídas pelo pacote de incentivos concedido pelo
regime automotivo argentino: em princípios de 1995,já haviam sido deslocadas mais de 25
plantas do Brasil para a Argentina e cerca de 33 realizavam estudos de viabilidade
econômica (Calandro, 2000). No final da década, uma alteração das condições existentes240
produz o efeito contrário: em fins de 1999, mais de trinta empresas argentinas, a maioria
pertencente à indústria de autopeças,já haviam transferido, totalmente ou em parte, plantas
produtivas; inclusive, muitas delas passaram a produzir no Brasil e a vender para a
Argentina.

os elevados volumes de recursos envolvidos e o lançamento de seus veículos mundiais (Fiesta,
Palio, Corsa) (Rodrigues, 1999).
239
"Tendo como base a política tarifária voltada para o setor automotivo, conclui-se que o reduzido
grau de proteção efetiva concedido à indústria de autopeças, vis-a-vis a indústria montadora de
veículos, tenderia apenas a amplificar os efeitos da reestruturação em termos de redução da
rentabilidade, do número de empresas e empregos no setor fornecedor de autopeças no país" (Bedê,
1996, p.117).
240
A desvalorização do real em 1999 soma-se às divergências em relação ao conteúdo nacional dos
veículos, da tarifa externa comum e das alíquotas para importação de autopeças de terceiros países.
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As empresas exportadoras de autopeças estão loca1i:zadas sobretudo nos Estados
produtores do circuito, com destaque para São Paulo, que hospeda um maior número de
escritórios (Mapa 1O). Existe, no Brasil, um número considerável de empresas médias e
pequenas que exportam autopeças. No total nacional, são cem frrmas com uma faixa
exportadora anual entre US$ 1 e US$ 1O milhões e 127 empresas com menos de US$ 1
milhão. Trata-se de uma oferta pulverizada que contribui com 10% das exportações
brasileiras. No entanto, as 60 maiores empresas (com um valor de exportação superior a
US$ 10 milhões/ano) são responsáveis por cerca de 90% do total das vendas externas241 •
Entre estas úhimas, destacam-se as montadoras de autoveículos ( que além das produtoras
de carros juntam-se Scania, Marcopolo, Randon, Busscar), as empresas especializadas
(Freios Vargas, Cofap, Krupp, Case) e as grandes trading (Cotia Trading, Coimex,
Construtora Odebretch).
Essa concentração das exportações em algumas empresas tende a aumentar dado ao
fato de que a maioria das fusões, aquisições ou associações efetivadas nos anos 1990
atingiram a importantes exportadoras diretas de autopeças do Brasil. Estas empresas, além
de apresentar um coeficiente exportador (exportação/receita operacional líquida) superior a
30%, bem acima da média setorial de 17%, já contam com uma rede consolidada de
clientes no exterior.

241

As quinze maiores são responsáveis por 65%, entre elas as montadoras, com cerca de 35% do
total exportado (Rodrigues, 1999).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos trazer nesse momento algumas questões - sem a pretensão de concluir recuperando idéias que já foram apresentadas ao longo do texto e construindo novas. O
objetivo é exprimir um conjunto de pensamentos que possa contribuir para o debate.
******************
Os mercados medievais apresentavam-se como uma série de pontos, deixando
muitos vazios à margem dos tráficos. Apesar dos mercadores organiz.arem ligações e
constituírem linhas de troca, sua ação não chegava a espraiar-se como uma mancha sobre
os territórios. Não se criavam superficies mercantis contmuas. Será com a emergência do
Estado territorial que se inicia a conformação do mercado nacional e, portanto, a
incorporação de todas as frações do território. Esse longo processo histórico dá lugar à
existência de um sistema econômico integrado em grandes unidades territoriais, contmuas
e limitadas. Podemos dizer que as bases desse sistema continuam vigentes em fins do
século XX.
O balanço de pagamentos, instrumento contável que registra a entrada e a saída dos
fluxos de capital de um país, é uma amostra da permanência no cenário mundial dos
territórios dos Estados- mercados nacionais- Estados territoriais. Apesar da globalização,
essa conta não se globaliza. O comportamento desse balanço revela, em boa medida, a
inserção dos países na divisão internacional do trabalho.
Com a emergência das finanças como variável-chave do período histórico atual, os
países passam a ser classificados segundo a capacidade para pagar suas dívidas. Agências
especializadas norte-americanas (Moody 's, Standard&Poor, JP Morgan) estabelecem os
critérios para a elaboração de mdices de "risco de crédito", concedendo notas aos países e
às empresas. Um dos principais pontos avaliados é a relação entre o endividamento
(balança de serviços) de um país e sua capacidade de gerar receita (balança comercial).
Com base nas informações elaboradas pelas agências, os investidores decidem como
aplicar seu dinheiro e quanto cobrar de juros sobre os empréstimos concedidos. Quanto
pior a nota estipulada, mais alto o risco de investimento e mais elevados os juros a serem
cobrados. Daí a importância do balanço de pagamentos.
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Face a essa situação, como negar a persistência histórica da condição periférica dos
países da América Latina? Como falar em "desterritorialização", quando o chamado "risco
soberano" (grau de risco do endividamento externo) se constrói a partir das contas
nacionais? No período da globalização os territórios nacionais ficam "nervosos" em raz.ão,
sobretudo, da circulação do dinheiro em estado puro (que não tem pátria, mas precisa
dela). Pequenas variações nas taxas de câmbio ou nas taxas de juros podem ser fonte de
grandes negócios para os grandes investidores financeiros.
Nesse contexto, a necessidade de se pensar juntamente o território, o mercado e o
Estado ainda se mantém. Sobretudo quando se trata de analisar em termos de ''um fora"
que nem sempre é favorável aos países latino-americanos.
******************

Na Europa Ocidentai o comércio interno ou nacional foi criado, sobretudo, por
uma vontade política. O Estado, que lentamente estava adquirindo seu caráter territoriai
começou a se projetar como instrumento da 'nacionalização' do mercado e como criador
do comércio interno. Este último é essencialmente competitivo: além das trocas
complementares, inclui um número muito maior de trocas, nas quais as mercadorias
similares, de fontes diferentes, são oferecidas em competição entre si. Dessa forma, é
somente com a emergência do comércio interno ou nacional que a competição tende a ser
aceita como princípio geral de comércio. A anterior função de complementaridade aplicada
à origem dos mercados externos e locais (levantada por Polanyi) é substituída pela idéia de
competitividade que, no capitalismo, perpassa todas as relações.
Podemos pensar que à divisão espacial do trabalho e à especialização produtiva base dos mercados locais e externos - soma-se uma competitividade entre os lugares,
aprofundada com a criação dos mercados nacionais. Os limites impostos pelo Estado
territorial contribuíram, também, nesse processo. Não será sobre essas mesmas bases que
atualmente se constitui a chamada "guerra dos lugares" (ampliada em escala global)? Ao
pensarmos os termos de ''um dentro", talvez seja necessário considerar essas questões.
******************
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Embora a tensão entre a métrica das redes e a métrica territorial se acentue na
configuração do nmpa mundial contemporâneo, isto não significa que uma organização
topológica acabe se impondo como um absoluto. O espaço reticulado não substitui os
territórios nacionais, tampouco as regiões e os lugares; superpõe-se a eles, com maior ou
menor grau de tensão, conforme a alteração que venha produzir na divisão regional do
trabalho preexistente e, portanto, na relação entre os atores envolvidos.
Nessa disputa, porém, aumenta a força política dos grandes grupos econômicos e,
portanto, sua capacidade para produzir as normas que regulam o uso do território. Isto pode
significar, então, que um pequeno número de empresas com posição dominante no
mercado desempenharia o papel de controle do território, não somente via produção e
consumo mas, também, via regulação.

******************
A circulação diferenciada do excedente cria uma hierarquia entre lugares. Como as
fonnas de utilização do excedente são decididas ora pelas empresas, ora pelo Estado (que
muitas vezes representa àquelas e não a sociedade como um todo), essa hierarquia está em
permanente mudança, em função das estratégias definidas por esses agentes, ao passo que
a procura de lugares mais rentáveis por parte das empresas será uma constante.
Essa lógica está embutida nos circuitos espaciais de produção que envolvem
diversas empresas e ramos e, também, diversos níveis (local, nacional, internacional). Por
conseguinte, os circuitos também são portadores de uma hierarquia territorial.

******************
Há uma topologia da empresa ao mesmo tempo que há uma topografia do circuito e dos círculos de cooperação. Isto significa que o circuito permite agregar a topologia de
várias empresas em um mesmo movimento e concomitantemente que permite captar uma
rede de relações que se dão ao longo do processo produtivo, atingindo uma topografia que
abrange uma multiplicidade de lugares e de atores. Ou seja, circuito espacial e topologia de
uma empresa poucas vezes se superpõem plenamente, poucas vezes se confundem, ao
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menos que uma única empresa comande todas as atividades. Neste úhimo caso, poderia
falar-se de um circuito-empresa. Estaríamos frente a um verdadeiro oligopólio territorial.
Com o intenso processo de fusão, aquisição e associação de empresas ocorrido nas
últimas décadas e, consequentemente, com a mudança patrimonial resultante, é provável
que essa superposição apareça com maior freqüência O caso da Companhia Vale do Rio
Doce, no circuito do minério de ferro, pode ser mn exemplo. Essa empresa controla quase
que absolutamente todas as fases envolvidas-da extração e beneficiamento do minério até
seu transporte e comercialização. Um outro caso poderia ser o da Embraer, única
fabricante de jatos regionais.
Os círculos de cooperação que servem a esse tipo de circuito são, em boa medida,
regulados por uma única empresa Desse modo, as condições de fluidez e porosidade
criadas para um circuito-empresa acabam reforçando a tendência à conformação de um
espaço reticulado sobre os territórios nacionais.
Os circuitos do aço, da soja e dos automóveis agregam a topologia de várias
empresas em um mesmo movimento. Contudo, estão controlados por grandes grupos
econômicos, nacionais e estrangeiros, que na maioria das vezes também atuam nos círculos
de cooperação agregados aos circuitos. Fica fortalecido, então, o uso oligopólico do
território.
******************
A diversidade de fluxos mercantis denota uma divisão espacial do trabalho que
ultrapassa as fronteiras nacionais em circuitos de produção e círculos de cooperação.
Quando comandados por um mesmo grupo ou corporação, a porosidade territorial
aumenta, não apenas como resultado do sistema estatal de normas tendente à liberalização
do comércio, mas como conseqüência de uma regulação privada, interna aos grupos.
Nesse contexto, uma luta entre lugares e empresas será sempre uma disputa
desigual. Os primeiros, com sua área de ação política localmente delimitada, têm pouca
margem de negociação; as segundas, com sua parcela política de produção ampliada na
escala internacional, ficam fortalecidas, com possibilidades de tecer múltiplas alianças.
******************
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Uma especialização territorial absoluta pode ser o caso das áreas criadas
especificamente em função do mercado externo, como é o caso das Estações Aduaneiras de
Interior (Eadis), da Zona Franca de Manaus e das Zonas de Processamento de Exportação.
Essas áreas podem atuar como verdadeiros enclaves territoriais mas, ao mesmo tempo, são
o ponto de cruzamento de vários circuitos. Na produção propriamente dita ou na
comercialização, tais áreas albergam empresas cujas parcelas técnica e política de
produção se desenvolvem a partir da lógica do circuito ao qual respondem (automotivo,
eletrônico, metalúrgico etc.).
Uma especialização territorial relativa corresponderia àquela de certos circuitos. Há
lugares onde coexistem diferentes circuitos, que acabam por compartilhar os mesmos
círculos de cooperação. Um exemplo poderia ser o circuito do calçado que se desenvolve
em áreas acolhedoras de diferentes atividades. Nesses casos, o tecido de relações é maior.

******************
A internacionalização dos circuitos é uma decorrência não apenas dos fluxos de
exportações que geram, mas também do processo de internacionalização que suas
principais empresas atravessam. Vários grupos brasileiros já ultrapassaram o estágio das
exportações diretas, estabelecendo escritórios comerciais e de assistência técnica, centros
de pesquisa e até unidades produtivas em seus principais mercados. A parcela técnica e
política da produção estende-se além :fronteira. Crescem suas exigências por wna maior
fluidez e porosidade territorial.

******************
O denso tecido de atividades das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro representa
uma vantagem para o funcionamento das empresas exportadoras. A densidade técnico
informacional e institucional dessas metrópoles contribui para a formação de uma
produtividade espacial apta às operações de comércio exterior. Elas oferecem um ambiente
onde se multiplicam as relações de cooperação. Por sua vez, essas empresas colaboram na
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internacionalização desses centros urbanos, reforçando a tendência a um uso hierárquico
do território.

********************
A necessidade de criação de uma base material - sistemas de engenharia vinculados
aos transportes e às comunicações - para viabilizar os fluxos de mercadorias tem sido
coberta, historicamente, pelos governos. Essa ação também tem garantido a implantação de
uma base normativa para regular a adaptação do comércio internacional às condições, que
se encontram em permanente mudança. Com as transformações técnicas (informatização
do território) e políticas (mudança patrimonial) ocorridas sobretudo ao longo da década de
1990, a fluidez e a porosidade territorial adquirem novas qualidades e novas espessuras.
A ampliação do poder dos grandes grupos na administração e gerenciamento da
base material, bem como na capacidade para impor suas normas reformula a tensão entre
mercado interno e mercado externo. Cabe perguntar-se sobre as alianças que podem ser
assumidas nesse contexto.
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ANEXOS

Anexo 1
Exportação Brasileira por fator agregado
US$ Milhões FOB

Ano

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Básicos
Valor
8.488
8.920
8.238
8.535
8.706
8.538
7.280
8.022
9.411
9.549
8.746
8.737
8.830
9.366
11.058
10.969
11.900
14.474
12.977
11.828
12.561

Part. %
42,16
38,29
40,83
38,97
32,24
33,30
32,57
30.59
27,85
27,77
27,84
27,63
24,67
24,29
25,39
· 23,59
24.92
27,31
25,38
24,64
22,80

Semimanuf.
Valor
2.349
2.116
1.433
1.782
2.872
2.758
2.491
3.175
4.892
5.807
5.108
4.691
5.750
5.445
6.893
9.146
8.613
8.478
8.120
7.982
8.499

Part. %
11,67
9,08
7,10
8,14
10,64
10,76
11,15
12.11
14,48
16,89
16,26
14,84
16,06
14,12
15,83
19,67
18.04
16,00
15,88
16,63
15,43

Manuf.
Valor
9.027
11.883
10.253
11.276
15.132
14.063
12.404
14.839
19.187
18.634
17.011
17.757
20.754
23.437
24.959
25.565
26.413
29.194
29.387
27.329
35.528

Fonte: Secretana de Comércio Extenor (Secex), dez. 2000.

Part.
44,84
51,02
50,82
51,49
56,03
54,85
55,50
56.59
56,78
54,20
54,15
56,16
57,98
60,79
57,32
54,97
55.32
55,09
57,46
56,92
59,05

Ops. Esp.
Total
Valor
268
374
251
306
295
280
174
188
299
393
549
435
459
307
635
826
821
848
656
872
1.498

Part. %
1,33
1,61
1,24
1,40
1,09
1,09
0,78
0.72
0,88
1,14
1,75
1,38
1,28
0,80
1,46
1,78
1.72
1,60
1,28
1,82
2,72

20.132
23.293
20.175
21.899
27.005
25.639
22.349
26.224
33.789
34.383
31.414
31.620
35.793
38.555
43.545
46.506
47.747
52.994
51.140
48.011
55.086

Anexo 2
Mercados de Destinos
Principais Blocos Econômicos/Países
1999

2000
Bloco/Pala

Export119llo

Pari.%

Import119llo

Part. %

Export1191lo

Part.%

aaldo
Import119llo

Part. %

2000

1999

14.784.089.380

26,84

14.048.413.129

25,18

13.736.153.932

28,61

735.676.2S 1

-1.286.290.325

Alemanha

2.2S2.750.862

4,59

4.420.857.768

7,93

2.S44.092.7S2

5,30

4.748.SS0.982 9,64

-1.895.106.906

-2.204.4S8.230

Bélgica-Luxemburgo

1.867.040.679

3,39

S70.059.997

1,02

1.817.099.293

3,78

493.132.130 1,00

1.296.980.682

1.323.967.163

Espanha

1.008.335.979

1,83

1.113.198.840

2,00

1.169.248.694

2,44

1.179.305.780 2,39

-104.862.861

-10.057.086

França

1.731.644.480

3,14

l .886.S40.642

3,38

1.199.624.724

2,50

1.990.026.428 4,04

-154.896.162

-790.401.704

Itália
Palses Baixos

2.145.853.323
2.796.182

3,90
5,08

2.170.440.982
698.088.707

3,89
1,25

1.845.499.019
2.594. 123.819

3,84
5,40

2.598.074.100 5,27
594.789.401 1,21

-24.587.659
2.098.093.045

1.999.334.418

Unllo Européia

15.022.444.257 30,49

-7S2.575.081

Reino Unido

1.498.417.242

2,72

1.232.77S.178

2,21

1.437.220,769

2,99

1.22\.511.341 2,48

26S.642.064

215.709.428

Demais
Associação Latino Americana de
lntegraçlo - ALADI

1.210.865.0(íJ

2,19

1.956.451.015

3,51

1.129.244.862

2,34

2.197.054.095 4,46

-745,585.952

-444.746.082

12.901.678.677

23,42

11.659.502.039

20,90

10.560.436.139

22,00

9.459.633.523 19,20

1.242. 176.638

1.100.803.616

7.733.069.74S
6.232. 745.675

14,04
11,31

7.796.131.601

13,98

6,777.871.670

14,12

56.818.225

12,27

5,363.954,061

11,17

6.72 l.0S3.44S 13.64
5.814.045.483 11,80

-63.061.856

6.843.457.618

-610.711.943

-450.091.422
483.947.759

Mercosul
Argentina

Paraguai

831.784.961

1,51

351.172.801

0,63

744.284.058

1,55

260.336.299 0,53

480.612.160

Uruguai

668.539,109

1,21

601.501.182

1,08

669.633.551

1,39

646.671.663 1,31

67.037,927

22.961.888

1.246,251.232
514.748.111

2,26

974.207.415

1,75

896.257.169

1,87

272.043.817

176,862.483

0,93
3,11

415.272.506
753.750.709

0,74

1.711.340.831

1,35

402.933.325
1.068.103.471

2,22

719,394.686 1,46
186.875.849 0,38
617.645.602 1,25

99.475.605
957.590.122

216.057.476
450.457.869

751.065.508

1,36

1.329.099.34S

2,38

536.669.472

1,12

974.607.899 1,98

-578.033.837

-437,938.427

945.203.250
13.366.060.186

1,71

391.040.463

878.601.032

1,83

420.055.042 0,49

1.305.238.494

1.043.985.391

24,26

13.002.265. 707

0,70
23,31

10.848.647.491

22,60

11.880.169.183 24,11

636.794.479

-1.031.521.692

6.324.177.163

11,48

8.592.987.436

15,40

5.732.193.277

11,94

6.476.543.141 13,14

-2.268.810.273

-744.349.864

1.085.223.878

1,97

1.221.744.163

2,19

676.140. 777

1,41

865.226.853 1,76

-136.520.285

-189.086.076

233.171.976
689.998.798

0,42
1,25

281.319.938
1.562.126.549

0,50
2,8

212.527.313
766781548

0,44
1,6

214.939.742 0,44
]062151312 2,16

-48.147.962
-872.127.751

-2.412.429
-295369764

475.483.914

0,86

356.208.798

0,64

442.251.550

0,92

281.285.593 0,57

119.275.116

160.965.957

2.472.374.403

4,49

2.959.535,044

5,31

2.192.598.498

4,57

2.575.922.824 5,23

-487.160.641

-383.324,326

Chile
Colômbia
México
Venezuela

Demais
Estados Unidos (lncL Porto Rico)
Ásia (euL Oriente Médio)
China, Rep. Popular
Cin11Boura
Coréia, Rep. da
Hong Kong
Japão

0,84

Malàsia

131.138.087

0,24

476.199.855

0,85

176.023.615

0,37

307.767.518 0,62

-345.061.768

-131.743.903

Taiwan (Formosa)

352,429,098

0,64

824.778.815

1,48

334.122.265

0,70

540.252.679 1,10

-472.349.717

-206.130.414

883,393.100
1.346.818.415

1,59

911.074.224

1,63

931.747.711

1,94

628.996.620 3,3

2,44

2.908.184.336

5,21

1.336.446.195

2,78

2.223.686.467 4,51

23.273.485.898

23,4

8,33

21.195.754.117

14,25

Demais
África
Outro s Blocos/Palses

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (Secex)

12.610.234.083

13397478531 23,83

-26.717 .265

-277.867.548

-1.561.365.921

-887.240.272

97.851.749

23.561.230

Anexo 3
Brasil
Radiografia do Resultado Comercial
Valores em US$ milhões
Total

1991/94

1994/98

1998/99

8.048

(9.673)

(3.736)

4.313
3.734

(]4.059)
4.386

(12.078)
7.994

1.022
3.445
379
4.448
(1287)
4.467
3201

(9.976)
(3.751)
788
3.481
(215)
(13.727)

(8.618)
(1.472)
1.382
4.487
485
(10.091)
4.972

Demanda Comércio Mundial: *

Demanda Crescente
Demanda Decrescente
Dinamismo Comércio Mundial:**

Set Muito Dinâmicos - MD
Set Dinâmicos- D
Set. lntennediários - I
Set. em Re=são- R
Set. em Decadência- DE
Set Muito Dinâmicos ou dinârn. - MD/D
Set. em Reg. Ou em Decadência- RIDE
1991

Total

3265

1994

1998

1999

8.929

8.048

(9.673)

(3.736)

(1.051)
(1.701)
11.682
(2.753)

(3.143)
(4.307)
15.498
(7.450)

(6.151)
(10.439)
6.917
(16.590)

(5310)
(8.482)
10.056
(13.792)

22227
(13298)

28.804
(20.757)

27.514
(37.187)

27.908
(31.644)

Intensidade Tecnolóeica:**

Set. de Alta- A
Set de Média-Alta- MIA
Set de Não Alta ou Méd. - Alta- Não A/MA
Set. de Alta ou Méd - Alta- A/MA
Vantlli!em Comparativa:

Van�em Comoarativa
Desvanta1!em Comparativa
Setores - Capftulos SITC:

3.930
6.824
5261
O- Alimentos
6.006
983
1.383
1- Bebidas e Fumo
815
855
6.048
5.472
3.444
3.157
2- Mat. Primas, Exc. Combustíveis
(5.481)
(4.502)
3-Combustíveis
(5.070)
(5291)
533
216
610
552
4-óleos e Gorduras
(3261)
(1.810)
(6.689)
5- Produtos Químicos
(6.532)
4.718
7.035
3.537
7.576
6- Manufaruras oor Tipo de Material
(14.050)
(547)
(4.543)
(10.831)
7-MáQ. e Material de Transoorte
846
1.088
(1.438)
(444)
8- Artigos Manufaturados Diversos
1.149
647
1.013
357
9-0utros
(13.089)
5.524
860
(18.639)
Total Manufaturas (Cap.5 a 8)
Fonte: Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), ..Abertura, Política Cambial e Comérc,o
Exterior Brasileiro - Lições dos anos 90 e pontos de uma agenda para a próxima década", Documento, agosto 2000.
• - Um determinado setor é de .. demanda crescente" se, em um detenninado período, aumentou sua participação no
total (todos os setores) do comércio mlDldial.
•• - O objetivo desta classificação é observar o desempenho de setores considerando os casos de limites de
crescimento "muito acima da média" e os de crescimento "bem inferior" à da média
•• • - Os setores com vantagem comparativa (V) e setores com desvantagem comparativa (D)
são defmidos a partir da "Contnbuição ao Saldo"(CS). Para um determinado país os setores com vantagem
comparativa (V) são aqueles com indicador CS positivo (CS>O). Caso contrário aaisando CS negativo, são setores
com desvantagem comparativa (D).

Anexo 4

Exportação e Importação Brasileira - Estados Produtores - 2000
US$FOB
Exportação

%

Importação

%

Total Geral

55.085595326

100,00

55.783343.035

100,00

São Paulo

19.787.863 267

35,92

25.577.057.068

45,85

Minas Gerais

6.710.829308

12,18

2.778.965.947

4,98

Espírito Santo

2.791.274.872

5,07

2.508.026.799

4,50

Rio de Janeiro

1.839.493.618

3,34

4.947.609367

8,87

Rio Grande do Sul

5. 779.941. 728

10,49

4.019.492285

7,21

Paraná

4.392.091.140

7,97

4.684.034.564

8,40

Santa Catarina

2.711.702.874

4,92

956.734.073

1,72

Bahia

1.942.967 .898

3,53

2.256.124.093

4,04

Maranhão

758.245372

1,38

486.256.883

0,87

Ceará

495.097.834

0,90

717.717.829

1,29

Pernambuco

�83.946.591

0,52

938.756.630

1,68

Alagoas

224.351.239

0,41

64.589.192

0,12

Rio Grande do Norte

149.391.945

0;27

70.287.878

0,13

Paraíba

77.577.104

0,14

150.276.501

0,27

Piauí

63.354.683

0,12

15.917.499

0,03

Sergipe

29.761.090

0,05

94.381.630

0,17

2.441.180.860

4,43

260.788.937

0,47

Amazonas

772.678.132

1,40

3.922.058.413

7,03

Rondônia

59.535.257

0,11

45.166.266

0,08

Amapá

35.998.815

0,07

28.282.050

0,05

Tocantins

8.310.978

0,02

9.005.677

0,02

Roraima

2.586.176

0,00

4.857.754

0,01

Acre

1.545.989

0,00

5.777.l 10

0,01

1.033 353 .505

1,88

90.593.651

0,16

Goiás

544.766.993

0,99

374.008.170

0,67

Mato Grosso do Sul

253.144.997

0,46

160.672.620

0,29

Distrito Federal

1.610.129

0,00

509.461.139

0,91

Não Declarados

1.892.992.932

3,44

106.443.010

0,19

Pará

Mato Grosso

Fonte: Secretana de Comércio Extenor (Secex).

Os Fluxos de Exportação segundo Tipo de Produto por Estado e Região
Participação no Total Nacional - 1997
Total

Região

Básicos

Est.ado

TOTAL PAÍS
SUL
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Paraná
SUDESTE
São Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Espírito Santo
NORDESTE
Bahia
Sergipe
Alagoas
Pernambuco
Paraíba
R. Grande do Norte
Ceará
Piauí
Maranhão
NORTE
Rondônia
Acre
Amazonas
Pará
Amapá
Roraima
Tocantins
CENTRO-OESTE
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Goiás
Distrito Federal
Não declarados

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

%
23,58
32,69
28,94
29,69
40,35
17,09
6,44
41,20
5,93
35,90
21,01
9,30
0,31
63,78
25,37
7,74
52,25
53,61
0,69
4,56
44,21
28,70
0,08
8,02
46,53
54,70
63,25
24,25
61,81
58,76
75,11
51,75
25,23
13,79

Industria
lizados

(A+B)
%
75,07

66,96
70,67
70,27
59,11
81,59
92,73

58,68
85,00
63,24
78,43

89,86
99,66
36,20
74,03
92,19
47,67
45,34
99,31
95,34
55,46
71,27
98,97

86,81
53,44
45,28
36,46
75,74
37,72
41,23
24,87
48,24
10,49
61,58

Semimanu
-faturados

(A)

%
19,66
13,77
14,76
5,95
18,14
17,75

8,99
25,16
9,40
59,09
35,38
33,51

-

7,58
22,12
6,32
17,06
15,44
66,64
85,83
44,46
33,31
98,63
16,34
46,65
35,76
4,36
73,19
26,47
26,56
17,89
37,36
8,14
0,50

Mao.ufaturados
(B)

Operações
Especiais

%
5,41

%
135

53,19
55,91
64,32
40,97
63,84
83,74
33,52
75,60
4,15
43,05
56,35
99,66
28,62
51,91
85,87
30,61
29,90
32,67
9,51
11,00
37,96
0,34
70,47
6,79
9,52
32,10
2,55
11,25
14,67
6,98

0,35
0,39
0,04
0,54
1,32
0,83
0,12
9,07
0,86
0,56
0,84
0,03
0,02
0,60
0,07
0,08
1,05
0,00
0,1
0,33
0,03
0,95
5,17
0,03
0,02
0,29
0,01
0,47
0,01
0,02
0,01
64,28
24,63

10,88
2,35
61,08

Fonte: Elaboração própria a partir de informações da Secretaria do Comérc10 Exterior (Secex).

Saldo Comercial dos Estados Brasileiros - l 997/2000
US$ FOB (em milhares)
1997

1998

1999

2000

(8.357.095)

(6.590.024)

(1.260.448)

(697.748)

(10.978.040)

(9.721.679)

(5.776.516)

(5.789.194)

Minas Gerais

3.436.854

4.041.756

3.447.681

3.931.864

Espírito Santo

(1.791.905)

(1.061.487)

(172309)

283248

Rio de Janeiro

(3.607.913)

(2.841.617)

(2.756243)

(3.108.116)

Rio Grande do Sul

2.431.764

1295.410

1.717.762

l.760.449

Paraná

1.449376

165.046

232.427

(291.943)

Santa Catarina

1.312.306

1334.868

1.685.189

1.754.968

Bahia

194.593

329240

108.841

(313.157)

Maranhão

311.192

319.723

295.723

271.989

Ceará

(386.635)

(250.712)

(202310)

(222.620)

Pernambuco

(544.030)

(553.784)

(469.404)

(654.810)

Alagoas

198.930

142.836

164.592

159.762

Rio Grande do Norte

(40.677)

13214

31238

79.104

(129.948)

(100.151)

(65.657)

(72.699)

12.565

32.072

36332

47.437

(91.153)

(78242)

(75.170)

(64.620)

2.035.969

1.951.673

1.965.108

2.180392

(4.194.500)

(2.787 .778)

(2.446261)

(3.149380)

Rondônia

20.056

22.630

50.540

14.369

Amapá

15.596

45.279

22.977

7.716

Tocantins

(15.433)

(24.094)

(14.439)

(695)

Roraima

(3.381)

(7.752)

198

2271

Acre

(25.791)

(15)

555

4232

Mato Grosso

840.964

568.665

586.675

942.760

Goiás

201.632

69.645

7329

170.758

Mato Grosso do Sul

246.001

17.377

161.022

92.472

Distrito Federal

(312.058)

(382.926)

(657348)

(507.851)

Não Declarados

1.056.570

803.970

861.019

1.786.549

Total Brasil
São Paulo

Paraíba
Piauí
Sergipe

Pará
Amazonas

Fonte: Secretana de Comérc10 Exterior (Secex).

Anexo 5
Corredores de Transporte Multimodal
Os principais "corredores de transporte multimodal" a construir, confonne descrevem os estudos mais
recentes, seriam basicamente:
• O Regiões Centro-Oeste e Norte:
corredor da hidrovia do Madeira, que realizaria o transporte de grãos do Mato grosso por rodovia até
Porto Velho (RO), depois pelo rio Madeira até a cidade de ltacoatiara (AM), no rio Amazonas, e de
lá por navios oceânicos para o resto do mtn1do.
corredor ferroviário Ferronorte, que realizaria o transporte de grãos do Mato Grosso pela Ferron<rte
até os portos do Sudeste, em especial o porto de Santos; a ferrovia já iniciou suas operações a partir
da cidade de Alto Taquari (MT}, extremo-sul da área de incentivos fiscais da Sudam, e já está em
andamento a expansão da malha até próximo a Cuiabá, capital do estado;
corredor multimodal Centro-Norte, que realiz.aria o transporte de grãos de Goiás, de Tocantins, do
Pará e da parte nordeste do Mato Grosso pelo rio Araguaia até a cidade de Xambioá (TO), de onde,
por via rodoviária, iria até à cidade de Estreito (MA), até que fosse concluida a construção de ramal
ferroviário cobrindo esse mesmo trajeto; a partir de Estreito, os grãos seguiriam pelas ferroviárias
Norte-Sul e Carajás ao porto de Itaqui, em São Luís (MA), estando prevista, adicionalmente, a
utilização hidroviária do rio Tocantins, entre Miracema (TO) e a mesma cidade de Estreito, para o
transporte de grãos do leste de Tocantins e do sul do Maranhão;
corredor rodoviário Cuiabá-Santarém, que realiz.aria o transporte de grãos do Pará e, acessoriamente,
do norte do Mato Grosso até o porto de Santarém (PA);
corredor da hidrovia do Teles Pires/fapajós, que realiz.aria o transporte de grãos do Mato Grosso por
rodovia até sua divisa com o Pará, aproximadamente, depois pelos rios Teles Pires e Tapajós até
Santarém, na foz do Tapajós no rio Amazonas, e de lá por navios oceânicos para o resto do mtn1do;
corredor da hidrovia do Paraná/Paraguai, que realizaria o transporte de grãos do Mato Grosso por
hidrovia a partir de Cáceres (MT) através da região do Pantanal até os portos argentinos e uruguaios,
onde a soja poderia ser esmagada antes de seguir por navios oceânicos para o resto do mtn1do.
• O Região Nordeste
corredor hidroviário do São Francisco, que realizaria o transporte de grãos da região do cerrado
baiano por hidrovia até Juazeiro (BA), de onde seguiria por trem até o porto de Salvador, na capital
baiana, ou até Petrolina (PE), e pela ferrovia Transnordestina até os portos de Suape (PE) ou Pecém
(CE); paralelamente, este corredor realizaria o transporte de grãos de consumo interno do cerrado
baiano para o abastecimento da região Nordeste.
• O Regiões Sul e Sudeste:
os projetos normalmente arrolados referem-se à recapacitação das vias ferroviárias e rodoviárias e
dos terminais portuários já existentes.
Fonte: LIMA Teixeira Eriksom, Paulo Faveret Filho e Sérgio Roberto Lima de Paula, "Logística para os
agronegócios brasileiros: o que é realmente necessário?'', in: BNDES- Setorial, nº 12, set. 2000, p.
165.

Anexo6
Estimativa do ICMS Incidente sobre as Exportações: Estados e Regiões -1995
Região/
Estado

Total
Norte

Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins

Nordeste

Maranhão
Piauí
Ceará
RioG. Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia

Sudeste

MinasGerais
Espir. Santo
Rio de janeiro
São Paulo

Sul

Paraná
St. Catarina
RioGr Sul

Centro- Oeste

MatoG. Sul
MatoGrosso
Goiás
Dist. Federal

Exportações

Totais (US$
mil)
(A)

45.257.726
2.408.904

(%)

100,0

s,.;

37.762
5.198
131.219
4.345
2.164.353
65.792
235

0,1
0,0
0,3
0,0
4,8
0,1
0,0

670.802
67.097
348.412
79.166
86.014
570.969
468.114
22.453
1.903.439

1,5
0,1
0,8
0,2
0,2
1,3
1,0
0,0
4,2

4.216.466

26.287.954

5.854.691
2.725.237
1.871.134
15.836.892

11.362.284

9,.;

25.037.776
2.324.805
36268
5.181
51.045
4.344
2.162.112
65.620
235

3.235.834

656.765
47215
270.730
56.540
12343
208.827
414.421
10328
1.558.665

58,1

12.567.167

25,1

6.029.798

12,9
6,0
4,1
35,0

3.548.834
2.651.141
5.162.309

7,,8
5,9
11,4

304.788
426249
248.654
2.427

0,7
0,9
0,5
0,0

982.118

Exportações
tributáveis
( U$mil)
(B)

2,2

(%)

100,0
9,.;

0,1
0,0
0,2
0,0
8,6
0,3
0,0

12,9
2,6
0,2
1,1
0,2
0,0
0,8
1,7
0,0
6,2

50,2

ICMS
estimado
(US$mil)
(C)

1.308.126
110.256

2.010
537
3.414

58

99.717
4.513
7

134.119

28.715
2.763
21.038
3.268

883

21.496
23356
871
31.729

0,1
0,0
0,2
0,0
8,6
0,3
0,0

96,04
99,67
38,90
99,98
99,90
99,74
100.00

2,6
0,2
1,1
0,2
0,0
0,8
1,7
0,0
6,2

97,91
70,37
77,70
71,42
14,35
36,57
88,53
46,00
81,89

12,9

76,74

381.430

24,1

53,07

2.292.550
1.072.145
2.665.103

9,2
4,3
10,6

178.874
45.853
156.703

1,1
1,5
0,9
0,0

28.970
35.825
15.646
205

3,5

55,.12
96,51

47.81

244.840
100.526
24.519
231.790

880.172

(G)=(B/A)
(%)

50,2

19,0
10,5
4,2
16,5

287.790
377.008
213.107
2267

100,0
9,.;

Nível de
Incidência

601.675

4.746.440
2.631.965
1.051.483
4.137279

24,1

(%)

80.646

19,0
10,5
4,2
16,5
9,2
4,3
10,6

3,5

1,1
1,5
0,9
0,0

81,07
96,58
56,19
26,12
64,60
40,44
51,63

89,62

94,42
88,45
85,70
93,41

Fonte: Dados brutos: Decex/ Secex/Mict e Confaz. Elaboração: IPEA/DIPES (extraído de Kmne, Honório e
Guida Piani, "O ICMS sobre as exportações brasileiras: uma estimativa da perda fiscal e do impacto
sobre as vendas externas", Texto para Discussão, nº 465, IPEA, março 1997)

Anexo 7

Medidas Comerciais dos Estados Unidos que Afetam as Exportações Brasileiras
O contencioso comercial entre Brasil e Estados Unidos é antigo e variado: picos taritãrios, ameaças de
retaliações, direitos antidumping e medidas compensatórias, quotas , possibilidade de aplicação de
salvaguardas, acordos de restrição voluntária (VRAs), normas técnicas e regulamentos fitossanitários
restritivos, dentre outros, fuzem parte desse acervo. Em que pese a diminuição das ameaças de retaliação com
base na Seção 301 a partir da abertura comercial empreendida pelo Brasil, parte destas barreiras continua a
afetar produtos importantes da pauta exportadora nacional, nos quais o Brasil possui vantagens comparativas
e maiores possibilidades de expansão. Os principais produtos que enfrentam dificuldades no mercado norte
americano são:
•

Suco de laranja concentrado congelado

A tarifa de exportação específica, que chegou a atingir US$ 492 por tonelada (1995), o maior nível de taxação
da tarifa aduaneira americana, é hoje de US$ 418,20/ton. Esta redução de alíquota foi fruto dos acordos da
Rodada Uruguai, devendo ser ressaltado que esta foi apenas a concessão mínima obrigatória para qualquer
produto acordada no âmbito da Rodada. O suco de laranja brasileiro sofre também uma sobretaxa de 2,5%,
resultante de um processo antidumping de 1986.
•

Calçados

Esses produtos estão sujeitos nos Estados Unidos a tarifas máximas de 50% e média de 14,7%, mas grande
parte das exportações brasileiras paga tarifas de 8,5% (calçados de couro) e 10% (calçados femininos de
couro), consideradas altas para a média geral americana. Entretanto, cabe observar que estas são as tarifas
regulares e não se aplicam só as Brasil.
•

Carnes bovina e de aves

Importações de carne crua ou congelada do Brasil estão proibidas sob alegação de não cumprimento de
padrões fitossanitários, em especial a existência de febre aftosa em algumas regiões do país. Até o momento,
apesar de anunciarem a sua adesão, os Estados Unidos não empregam o critério de regionaliz.ação para as
importações de carne, aprovado na Rodada Uruguai, o que liberaria as exportações de regiões, estado ou
grupo de estados de um país, considerados livres da febre aftosa.
Os requisitos para impatação de carne enlatada (canned corned beej) incluem a exigência que os
exportadores sejam certificados pelas autoridades norte-americanas e sujeitos a inspeções sanitárias
periódicas. Além disso, cada lote deve ter certificado sanitário emitido pelo Ministério da Agricultura. É
exigido, ainda, que toda fábrica estabeleça, também, um sistema de análise de riscos, conhecido como
HACCP - Hazard Ana/ysis and Critica/ Control Point System
Com relação à carne de aves, além da alegação da existência no país da doença de New Cast/e, as exportações
brasileiras sofrem com os subsídios concedidos às exportações americanas (Export Enhancement Program)
que deslocam deslealmente o produto brasileiro em terceiros mercados.
•

Frutas e legumes

Restrições fitossanitárias e tarifas elevadas barram quase toda a entrada desses produtos no mercado norte
americano. A importação brasileira de laranja a mamão (exceto de certas áreas do Espírito Santo) é totalmente
proibida. A permissão de importação de mamão papaya do tipo Solo do Espírito Santo entrou em vigor em
março de 1999 e não permite a exportação para o Havaí. Um dos grandes obstáculos para os demais produtos
é a exigência de licenças prévias de importação que atingem quase cem por cento das exportações brasileiras.
Outros obstáculos são a obrigatoriedade de tratamentos especiais, como para as uvas e mangas que precisam
passar por um tratamento térmico especial, e ainda assim só podem ser exportadas em determinados meses do
ano e por portos específicos. Registre-se ainda aplicação de tarifas de importações sazonais para alguns
produtos, sobretudo frutas e legumes. Este é o caso, por exemplo, das uvas, pomelos, melancias, melões e
pêras, que possuem tarifas importação que variam ao longo do ano. Produtos com potencial exportável
esbarram na lentidão das análises técnicas do Departamento de Agricultura para liberar as importações.

Programa de Exportação - 2001
Medidas

Observações

7. Reexame do valor do crédito presumido de IPI

O cálculo do crédito presumido de IPI para compensação do PIS/ Confins recolhidos Matéria. ainda, em estudo nos
ao longo da produção de produtos exportados será aprimorado de modo a estimular a ministérios da Fazenda e do
Desenvolvimento, Indústria e
exportação de mercadorias de maior valor agregado.
Comércio Exterior.
8. Criação dos aeroportos aduaneiros industriais
A Secretaria da Receita Federa), em parceria com a Infraero, está finalizando o projeto
para a criação de um novo recinto aduaneiro denominado "Aeroporto Aduaneiro
Industrial". Pelo projeto, complexos industriais destinados ao processamento de
produtos exportáveis serão instalados em áreas contíguas a aeroportos, livres de
barreiras aduaneiras. Os insmnos nacionais vendidos a estes complexos terão os
beneficios dos produtos exportados e os componentes importados para utilização no
produto final não recolherão tarifàs aduaneiras. Os primeiros aeroportos a hospedar os
complexos industriais para exportação serão os de Confins, próximo de Belo
Horizonte, e de São José dos Campos.
9. Criação do Exporte Fácil

Lançado pelo Mistério das Comunicações, o Exporte Fácil constitui um serviço de
exportação pelos Correios. O programa visa facilitar a remessa de mercadorias para o
exterior e assim abrir as portas do mercado internacional para os pequenos
exportadores, com vendas de até US$ 10 mil por remessa.
10. Progex Nacional

Nacionalização do Programa da Apoio Tecnológico à Exportação (Progex), projeto
destinado a aperfeiçoar e adequar a tecnologia de produtos brasileiros às exigências do
mercado internacional, que foi inicialmente implantado em São Paulo pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas - IPT. O Progex trabalhará com médias e grandes empresas e
credenciará institutos de pesquisas aptos a participar do programa.

11. Programa Marca Brasil

O sistema já foi regulamentado
pela Portaria do Ministério das
Comunicações nº 710, de
20/11/00, Portaria Secex nº 9
de 22/11/00 e Circular do BCB
nº 3.015, de 6/12/2000.
1
Expectativa de beneficio a
médio e longo prazos. A meta é
atender, num prazo de três
anos, a um universo de
aproximadamente
6
mil __
empresas (mil no primeiro-ano,
2 mil no segundo e 3 mil no
terceiro), em setores por
definir.
Está previsto o
credenciamento de até 30
instituicões de pesquisa.

O MIDIC lançou em dezembro o Programa Brasileiro de Classe Mundial, destinado a A partir de janeiro próximo, as
selecionar e certificar produtos brasileiros que atendam ao padrão global de qualidade. empresas poderão inscrever os
A seleção será anual e o produto poderá ostentar o selo de qualidade em sua seus produtos para recebimento
embalagem. O programa tem o objetivo de criar um diferencial mercadológico para do referido selo. No fim do
determinados produtos brasileiros de qualidade, bem como comunicar primeiro semt..,,;t"P.1 de 2001, esfll
consistentemente ao consumidor dos mercados internacionais que o Brasil é um prevista a definição dos �
importante fabricante de produtos de c�asse mundial, inclusive de produtos de maior produtos
aprovados
na
valor agregado, como aviões, automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, classificação de qualidade.
softwares e cosméticos .
Fonte: Confederação Nacional da Indústria-Comércio Exterior em Perspectiva-Ano 1O--n"2-nov.2000

Anexo 8
Programa de Exportação - 200 I
Medidas
1. Criação do Reporto- Programa de reaparelhamento dos portos
Programa de estímulos à modernização, reaparelhamento e atualização teaiológica
dos portos brasileiros a ser realizado no prazo de dois anos. Por meio da concessão de
financiamentos e desoneração tributária para aquisição de máquinas, equipamentos e
bens de informática. o governo pretende estimular a realização desses investimentos
pelas concessionárias dos tenninais portuários.
2. Criação de documento fiscal único para transporte multimodal

3.Dinami7.ação do seguro de crédito às exportações
O seguro de crédito às exportações será reforçado como sucedâneo ao Convênio de
Pagamento e Crédito Recíprocos (CCR), atualmente restrito a operações de até 360
dias. Para tanto o Ministério da Fazenda proporá um aumento de R$ 500 milhões na
dotação orçamentária para o Fundo de Garantia às Exportações (FGE). Com um
patrimônio de R$ 1.4 bilhão o Fundo, destinado à cobertura dos riscos políticos e
comerciais com prazo superior a dois anos, poderá garantir operações de R$ 7 bilhões.
A seguradora Brasileira de Crédito à Exportação, empresa privada com participação
minoritária do Banco do Brasil, está sendo reestruturada para dar mais agilidade ao
exame e ao enquadramento dos nedidos de se2UJ"o encaminhados pelos exportadores.
4. Ação ampliada do BNDES- Exim
O BNDES destinará 25% de seu orçamento a operações do BNDES - Exim. As
iniciativas em análise pela diretoria do Banco são as seguintes: (i) aperfeiçoamento do
Fundo de Avai para permitir maior acesso ao crédito por parte de exportadores de
menor porte; (ii) apoio a projetos de empresas brasileiras voltados para a instalação de
unidades de produção e distribuição no exterior; e (iii) aumento de apoio financeiro à
exoortacão de serviços.
5. Redução de 15% para 0% da alíquota do Imposto de Renda na fonte nas
remessas ao exterior aaociadas a desoesas com promoção comercial.
6. Implantação do sistema em consignação
A exportação em consignação a estocagem de produtos brasileiros em locais
estratégicos para garantir a distribuição rápida a grandes e tradicionais consumidores.
A Secretaria de Comércio Exterior, o Banco Central e a Secretaria da Receita Federal
regulamentarão os mecanismos para permitir esta operação pelo prazo de até 180 dias
e o seu financiamento por meio de Adiamento sobre Contrato de Câmbio (ACC).

Observações

A
medida
depende
de
negociações
do
Conselho
Federal de Política Fazendária
para definição de aspectos
relativos à cobrança do ICMS
no transporte multimodal.
Aumento
da
dotação
orçamentária do FGE está
pendente de aprovação do
Congresso Nacional. Quanto à
reestruturação da SBCE, a
parte relativa a operações de
médio prazo cobertas pelo
FGE, esta condicionada a este
aumento.
Em estudo

Pendente de regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.
Pela Circular BCB nº 3.016, de
6/12/2000, foi permitido que os
contratos de câmbio relativos a
exportações em consignação
possam ser celebrados prévia e
posteriormente ao embarque.
No
primeiro
caso,
a
antecipação máxima admitida
com relação à data de
embarque é de 180 dias. E, no
segundo, o prazo máximo
admitido posteriormente ao
embarque da mercadoria é de
360 dias, limitado ao 200 dia
seguinte à data de recebimento
do valor da moeda estrangeira.

I

Medidas Comerciais dos Estados Unidos que Afetam as Exportações Brasileiras
Produtos siderúrgicos
•
As restrições dos VRAs Voluntary Restraint Agreements, utilizados nos anos 70-80, foram substituídas como
forma de proteção, pelos processos antidumping e anti-subsídios. O grande número desses processos existente
no setor siderúrgico está ligado aos critérios de avaliação utilizados pelo Departamento de Comércio a fixação
das margens de dumping e/ou da existência de dano, que privilegia informações fornecidas pelos próprios
importadores, conhecidas como best information available em detrimento de dados apresentados pelos
exportadores atingidos. Intransigência similar aparece no julgamento dos perdidos de revisão das penalidades,
resultando na manutenção das sobretaxas.
Além disso os Estados Unidos ainda consideram como subsídios os aportes de capital feitos pelo governo
brasileiro nas siderúrgicas estatais antes de privatizá-las. O Brasil foi parte interessada e um panei sobre o
tema aberto contra os Estados Unidos pela União Européia, cuja decisão implicaria uma mudança de
avaliação. O Departamento de Comércio dos EUA (DOC), entretanto, ainda não ajustou suas práticas à
decisão da OMC, e o governo do Brasil aguarda a realização de consultas bilaterais.
No período 93/95 foram abertos processos para sete grupos de produtos dos quais foram
sobretaxados, representando restrições da ordem de US$ 90 milhões/anos. Estas sobretaxas continuam em
vigor, e só agora começam a ser reavaliadas no âmbito das revisões obrigatórias (sunset clause) exigidas pela
OMC.
Vale menciooar ainda as recomendações do relatório do Departamento de Comércio dos Estados
Unidos (OOC), intitulado "Global Steel Problems and Future Solutions", de julho de 2000, iniciativa que faz
parte dos compromissos assumidos pelo governo no seu Plano de Ação para a Siderúgia, anunciado em agosto
de 1999. Dentre as medidas sugeridas, vale destacar o reforço da legislação comercial expressa através de
indiscriminada abertura de processos AD e CVD contra importações. Existe, no entanto, uma expectativa de
que o resultado do panei aberto pelo Japão e pela União Européia na OMC, questiorumdo a legislação
antidumping americana (I 916), diwlgado no fim de agosto deste ano, que considerou ilegal a aplicação desse
mecanismo pelos Estados Unidos, venha reduzir as sobretaxas atualmente aplicadas pelos Estados Unidos aos
produtos siderúrgicos.
• Etanol
Até 1985 o Brasil era o principal exportador desse produto para os Estados Unidos, beneficiando-se,
inclusive, do Sistema Geral de Preferências (SGP). Sob a pressão dos produtos de álcool e millto, o governo
americano elevou o imposto e importação provocando aumento de 72% nos preços, levando a uma queda de
87% das exportações brasileiras para os Estados unidos. A exclusão do SGP e uma tarifil de importação de
2,5% ad valorem, mais 14,27 centavos de dólar por litro de tarifa específica, inviabilizaram completamente as
exportações do produto brasileiro. O Brasil chegou a fazer consultas no âmbito do GATI, sem resultados
positivos. Em meados de 1998, o asstmto voltou à pauta bilaterai o que provocou forte reação de lobby norte
americano na atual estrutura
• Açúcar
Desde 1982 os Estados Unidos impõem uma quota tarifãria anual às importações de açúcar, para proteger os
preços subsidiados do produto doméstico (açúcar de millto, em especial). O sistema de quotas, dito
''transitório", estabelecido para contrabalançar a instabilidade dos preços no mercado internacional já dura 18
anos e tende a se perpetuar. Dentro da quota, as importações pagam 1,4606 centavos de dólar por quilo e se
forem beneficiadas pelo SGP estarão isentas. Ultrapassado o limite da quota, a tarifa passa a ser de 34,87
centavos de dólar por quilo. O Brasil é o único país latino-americano que foi especificamente excluído do
SGP, sob alegação de que goza de vantagem comparativa no setor.
Fonte: Confederação Nacional da Indústria- CN1, Comércio Exterior em Perspectiva, Ano 9, nº 11, ago.2000
pp. 10-12.

