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RESUMO

novo

O objetivo geral do presente trabalho é tentar caracterizar o processo de 

globalização para entender o porquê das tentativas de criação de mercados 

regionais no momento atual. Em particular, interessa estudar a implementação 

do Mercado Comum do Sul (Mercosul) como proposta de formação de um 

espaço e de um tempo supranacionais, superpostos àqueles dos territórios 

nacionais. Além de sua existência a partir do marco normativo institucional 

gerado pelos governos, esta proposta vai se conformando a partir de empresas 

que aparecem, também, como agentes ativos na construção desse novo recorte 

territorial. Estudam-se, então, as estratégias empresariais, mostrando as 

diferenças existentes em função do poder económico e político de cada tipo de 

empresa e analisa-se o processo de transnacionalização do território, que 

decorre tanto das políticas de abertura implementadas pelos governos nacionais 

quanto da forma diferenciada em que as empresas inserem-se no 

contexto.



ABSTRACT

This work aims to characterise the process of globalization in order to 

understand the appearence of several regional markets in our days. Our 

particular interest is the study of the proposal of the South American Commom 

Market (Mercosul) in the formation of a supranational space and time, which 

overlaps with that of the national territories. Besides its institutional existence, 

created by the governments, the enterprises are also important actors in the 

construction of this new territorial configuration. We analyse the entrepreneurial 

strategies, showing the differences that emerge from each of the enterprise’s 

economical and political power. The process of territorial transnationalization is 

taken in consideration as a consequence of national government open policies 

and of the different ways of enterprises’ insertion in this market.
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INTRODUÇÃO



(Parabolicamarã - Gilberto Gil)

a a

1

Antes longe era distante 
Perto só quando dava 

Quando muito ali defronte 
E o horizonte acabava

Hoje lá trás dos montes dendê casa camará 
E, volta do mundo, camará 
E, mundo da volta, camará

Antes tudo era pequeno
Porque Terra era grande

Hoje o mundo é muito grande 
Porque Terra é pequena

Do tamanho da antena parabolicamarã
E, volta do mundo, camará
E, mundo da volta, camará

De jangada leva uma eternidade 
De saveiro leva uma encarnação 

De avião o tempo de uma saudade

Antenas parabólicas, jangadas, saveiros, todos co-existem, co-habitam 

neste Planeta, cada um com sua temporalidade, sua espacialidade, sua lógica, 

aumentando a complexidade do mundo contemporâneo e, portanto, 

dificuldade de entendê-lo. Desvendar as diferenças é, justamente, o desafio 

para a Geografia e para as outras Ciências Sociais nesta virada de século.
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O objetivo geral do presente trabalho é tentar caraterizar o momento 

atual para entender o porquê das propostas de criação de mercados regionais 

no momento da globalização. Em particular, interessa estudar a implementação 

do Mercado Comum do Sul (Mercosul) como proposta de criação de um espaço 

e de um tempo supranacionais, superpostos àqueles dos territórios nacionais. 

Além de sua existência a partir do marco normativo-institucional gerado pelos 

governos, esta proposta vai se conformando a partir das empresas que 

aparecem, também, como os agentes ativos na construção desse novo recorte 

territorial.

Antes de esboçar o esquema geral do trabalho, é necessário colocar 

duas reflexões que precedem e acompanham o desenvolvimento da pesquisa. 

Em primeiro lugar, trata-se de um tema de conjuntura, de “algo que está 

acontecendo”, o que imprime certo grau de dificuldade para estabelecer juízos 

definitivos ou delinear com um alto grau de certeza as possíveis tendências ou 

cenários em que este processo transitará em um futuro mediato. Segundo Nye 

(1988:235), "a maioria dos teóricos de relações internacionais sofrem por estar 

no meio dos eventos mais que por observá-los à distância. Por isso, não é 

surpreendente que a teoria das relações internacionais tenha sempre sido 

fortemente afetada pelos assuntos políticos correntes”. Na realidade, esta 

observação pode perfeitamente ser estendida ao campo das diferentes Ciências 

Sociais, quando tentam dar conta da conjuntura histórica.

A atualidade que encerra a proposta de integração dos países do Cone 

Sul, com a criação do Mercosul, além de introduzir um caráter de “novidade”, 

impõe as mesmas dificuldades assinaladas por Nye para fazer uma análise “no 

meio dos eventos”. De qualquer maneira, já existem numerosos estudos
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Este trabalho divide-se em duas partes. A primeira é composta por dois 

capítulos que tentam dar conta das mudanças estruturais que afetam o cenário 

mundial nas últimas décadas. Qual é o caráter dessas mudanças? Como elas 

afetam a reformulação do sistema internacional? De que maneira esse sistema 

internacional propõe novos padrões de inserção económica? Tais assuntos

provenientes de diferentes disciplinas - especialmente economia, direito e 

ciências políticas - que tentam interpretar o processo e esboçar os rumos que 

ele pode tomar.

Diante dessa singularidade, é conveniente lembrar que toda pesquisa 

sobre a conjuntura corre o risco de desconhecer os marcos estruturais sobre os 

quais ela se desenvolve quando, na realidade, ambas dimensões estão 

interconectadas. Como elas se superpõem e se confundem, é necessário um 

esforço analítico para poder apreendê-las e, assim, explicá-las. A conjuntura 

aparece como uma sucessão de diferenças cotidianas, demarcadas pela 

variação de fatos que são retratados nas manchetes dos jornais. Entretanto, a 

complexidade que muitas vezes ela comporta somente pode ser decifrada 

quando se considera o movimento mais profundo trazido pelo contexto 

estrutural. Tratar-se-ia, então, de analisar as determinações gerais sobre as 

questões particulares. Daí a necessidade de estudar as mudanças estruturais 

que parecem caracterizar o período histórico atual.

Em segundo lugar, esta pesquisa trata sobre um tema de caráter 

predominantemente económico. Acredita-se, porém, que ele pertence a uma 

realidade mais abrangente, onde o económico, o político, o social, o cultural 

formam uma unidade, articulando-se, contrapondo-se, sem saber ao certo onde 

termina um e começa o outro. Estas instâncias somente podem ser separadas 

por razões analíticas. Ainda que neste trabalho a ênfase esteja nos aspectos 

político-económicos, pretende-se apresentá-lo como parte dessa totalidade, 

considerada como referente explicativo (as vezes) ou como pano de fundo 

(quase sempre).
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podem ser entendidos a partir da análise sistemática dos movimentos de 

globalização e regionalização, ambos decorrentes da necessidade cada vez 

mais difundida da criação de mercados ampliados.

No primeiro capítulo, sistematizam-se as mudanças que explicam o 

processo de globalização privilegiando, na análise, aquelas ocorridas no nível 

económico e no nível político. A partir dessas mudanças, apresenta-se a 

globalização como um processo delas decorrente e que, uma vez instalado, tem 

força para estimular sua aceleração. Nesse contexto, aparecem propostas de 

criação de zonas de livre comércio, uniões aduaneiras e mercados comuns, 

sobretudo a partir do agrupamento de países vizinhos, isto é, tentativas de 

conformação de blocos regionais. Este é o tema do segundo capítulo, que 

analisa o processo de regionalização a partir de algumas questões como 

contiguidade, multilateralismo, integração, supranacionalidade, dando uma 

ênfase particular na reflexão sobre o papel do Estado-nação.

A segunda parte focaliza diretamente a proposta do Mercosul, examinada 

a partir daqueles agentes que participam mais ativamente na sua conformação: 

os governos nacionais e as empresas. No capítulo três, analisa-se a dimensão 

normativo-institucional do Mercosul, seu histórico e as possíveis alternativas no 

seu rumo futuro. No capítulo quatro, avaliam-se as estratégias empresariais, 

mostrando as diferenças existentes em função do poder económico e político de 

cada tipo de empresa, e aborda-se o processo de transnacionalização do 

território que decorre tanto das medidas de abertura implementadas pelos 

governos nacionais quanto do processo de internacionalização das empresas.

Por último, este trabalho encerra-se com uma reflexão final sobre as 

vantagens atuais do Mercosul e suas possíveis mudanças.

Para finalizar, uma reflexão sobre o espírito que acompanha estas 

páginas. Nas palavras de Celso Furtado (1993:44), “os ajustamentos sem 

precedentes que neste fim de século estão ocorrendo nas relações 

internacionais requerem para sua compreensão uma visão global apoiada não
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apenas na análise económica, mas também na imaginação prospectiva que nos 

habilita a pensar o futuro como história. Sem essa visão global, estamos 

incapacitados para captar o sentido dos acontecimentos que nos concernem 

mais diretamente e, mais ainda, para agir conscientemente como sujeitos 

históricos”. É justamente nessa necessidade e possibilidade de pensarmos 

como sujeitos históricos, capazes de construir nosso próprio projeto, que se 

inscreve este trabalho.



Capítulo I

A GLOBALIZAÇÃO: EM QUE RADICA SUA "NOVIDADE”?



1.1. Uma primeira advertência
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Compreender o Mundo e tentar explicá-lo é uma tarefa complexa tanto 

para a Geografia como para as demais Ciências Sociais. Diferentes abordagens 

foram e são escolhidas para explicar os novos mapas que vão se configurando 

conforme muda a história da Humanidade. Mas o fato de que essa tarefa 

sempre tinha existido na trajetória dessas disciplinas não significa que foi 

diminuindo a dificuldade para exercitá-la. Pelo contrário, apesar dos avanços 

nos métodos de aproximação e de estudo da realidade, a sua explicação torna- 

se cada vez mais problemática dada, justamente, a crescente complexidade que 

caracteriza o mundo contemporâneo.

As mudanças ocorridas nas últimas décadas se apresentam de modo 

radical frente aos olhos de um observador desavisado. Por sua vez, a 

velocidade com que surgem pode até deixá-lo sem respostas. Assim, o caráter - 

radical- e a velocidade -fortemente acelerada- destas mudanças promovem o 

surgimento de palavras, expressões que tentam dar conta da(s) nova(s) 

realidade(s). Nesse contexto, o uso do termo "globalização" ganhou apreciável 

força recentemente. Fala-se de "processo de globalização", "globalização da 

economia", e, também, de "sociedade global", "redes globais", "mercado global", 

"competidor global", e assim por diante.

A voga que essas expressões estão encontrando tanto no âmbito 

empresarial e jornalístico quanto na vida prática leva, muitas vezes, a 

imprecisões e ambiguidades. O discurso pragmático, oficial, ideologizado, quer 

"vender" a globalização como uma panacéia, um "mundo sem fronteiras" com 

um conjunto de oportunidades automaticamente atingíveis por todos. Nesse 

sentido, Armand Mattelart (1994:250) revela que: “a transmutação semântica de 

internacional para global efectuou-se tão rapidamente que a teorização se 

encontra amplamente superada pelas profissões de fé. E nada deixa supor que 

ela as possa alcançar, se considerarmos a pressão do pragmatismo. É, em 

parte, a razão pela qual torna-se difícil escolher, por exemplo, entre as análises
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teóricas propostas por especialistas da gestão e os discursos de legitimação 

das grandes empresas industriais em busca da dimensão ideal ou das agências 

de publicidade desejosas de se posicionar no mercado internacional. E, 

portanto, fazer a separação entre o mito triunfalista da globalização obstinada 

que deve se realizar hic et nunc, e as realidades fragmentadas e caóticas de 

sua realização”.

Alain Touraine (1996:17) atribui a invenção do conceito de globalização à 

ideologia neoliberal. “Trata-se de uma construção ideológica e não da descrição 

de um novo entorno económico. Constatar o aumento dos intercâmbios

interpretação errónea”.

No mundo acadêmico, aparece cada vez com maior frequência a 

referência ao conceito de globalização. Um exemplo extremo seria o caso de 

Albert Bergesen, que propõe criar uma nova disciplina com o nome de 

“globologia” para estudar os distintos processos globais, sejam económicos, 

políticos ou culturais (citado por lanni, 1995:199).

Alguns autores, entretanto, afirmam que as ciências sociais se encontram 

frente a um novo desafio epistemológico, que exigiria uma reconstrução de 

conceitos, categorias, leis, interpretações. Nas palavras de Milton Santos 

as realidades são outras e os sistemas de relações que elas 

presidem são nitidamente novos. O próprio processo de internacionalização 

agora tem direito a outro nome. Trata-se de fato de uma globalização que deixa 

de ser uma simples palavra para se tornar um paradigma do conhecimento 

sistemático da economia, da política, da ciência, da cultura, da informação e do 

espaço".

Conforme esse autor, as épocas se distinguem pelas formas de fazer, ou 

seja, pelos sistemas técnicos já que eles envolvem formas de produzir energia,

mundiais, o papel das novas tecnologias e a multipolarização do sistema de 

produção é uma coisa; dizer que constitui um sistema mundial, auto-regulado e, 

portanto, que a economia escapa e deve escapar aos controles políticos é uma 

outra coisa bem diferente. Substitui-se uma descrição exata por uma

(1993:11),
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1 . Santos (1994, 1996) explica a unicidade da técnica como a predominância de um subsistema 
técnico cuja área de ação é o globo inteiro, tornando-se comum a todas as civilizações, todas as 
culturas, todos os sistemas políticos, todos os continentes, todos os lugares e operando como 
sistema único, universalmente integrado, com alta interdependência funcional. A unicidade do 
tempo é possível graças à instantaneidade da informação que permite uma tomada de 
conhecimento imediata de acontecimentos simultâneos, criando, na escala planetária, uma 
relação unitária entre lugares e eventos. Por último, a unicidade do motor refere-se à mais-valia

bens e serviços, formas de relacionar os homens entre eles, formas de 

informação, formas de discurso e interlocução. Assim, “o entendimento da 

arquitetura e funcionamento do mundo passa pela compreensão do papel do 

fenômeno técnico, em suas manifestações atuais, no processo da produção de 

uma inteligência planetária. Entre essas manifestações, queremos destacar a 

emergência de uma unicidade técnica, de uma unicidade do tempo (com a 

convergência nos momentos) e de uma unicidade do motor da vida económica e 

social. Estas três unicidades são a base do fenômeno da globalização e das 

transformações contemporâneas do espaço geográfico"1 (Santos, 1996:151).

Octavio lanni (1993:68) comenta que "a sociedade nacional, que tem sido 

o emblema do paradigma clássico das ciências sociais, está sendo recoberta ou 

redefinida pela sociedade global, o emblema do novo paradigma das ciências 

sociais". Mais tarde, afirma que o paradigma clássico "continuará a ter vigência, 

mas subordinado à globalização, à sociedade global, como realidade e 

imaginação. O mundo não é mais apenas, ou principalmente, uma coleção de 

estados nacionais... As nações transformaram-se em espaços, territórios ou 

elos da sociedade global. Esta é a nova totalidade em movimento, problemática 

e contraditória" (73).

Segundo este autor (1992:170), o objeto das ciências sociais modificou- 

se substancialmente: "O indivíduo e a sociedade, que inspiraram a formação e 

boa parte de seu desenvolvimento, localizavam-se no âmbito da nação. Ao 

passo que o indivíduo e a sociedade que desafiam as ciências sociais nesta 

altura da história localizam-se em algum lugar da sociedade global, 

determinados também pelos movimentos dessa sociedade. Desde fins do 

século XIX, e em escala crescente e acelerada no século XX, a sociedade
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tomada crescentemente mundial pelo viés da produção e unificada por intermédio do sistema 
bancário.

Trata-se, sem dúvida, de diferentes tentativas, 

aproximações, que coincidem todas elas no seu ponto de partida: indicar a 

ocorrência de grandes mudanças como um dado inexorável da conjuntura

modificou-se substancialmente. As sociedades nacionais são progressivamente 

absorvidas pela sociedade global; ao mesmo tempo que esta se forma, aquelas 

se transformam".

Define à sociedade global como "uma sociedade atravessada por nações 

e nacionalidades, etnias e classes sociais, empresas transnacionais e 

organizações multilaterais, estruturas de poder nacionais e estruturas de poder 

supranacionais, geopoliticas continentais e mundiais, indústrias culturais 

nacionais e internacionais, idéias nacionalistas e mesmo colonialistas ao lado 

de idéias internacionalistas ou propriamente cosmopolitas, formas de 

participação de indivíduos, grupos, classes e coletividades na máquina do 

mundo que permitem imaginar o cidadão do mundo" (1995:175). Seria “uma 

espécie de sociedade civil global em que se constituem as condições e as 

possibilidades de contratos sociais, formas de cidadania e estruturas de poder 

de alcance global”(164).

Há autores, todavia, que caraterizam a globalização como um dado 

histórico, sem dar-lhe status de paradigma de conhecimento. Luciano Coutinho 

(1996:219), quando escreve sobre a natureza da globalização, caracterizá-la 

como “um estágio mais profundo e intenso de internacionalização da vida 

económica, social, cultural e política”. Manuel Castells (1991:75) adverte em 

que "o novo não é tanto o fato de que a economia tenha uma dimensão mundial 

(o qual é verdadeiro desde o século XVIII), mas que o sistema económico 

funciona cotidianamente como uma unidade no âmbito mundial. Nesse sentido, 

assistimos não somente à internacionalização da economia, mas a 

globalização, isto é, à interpenetração das atividades económicas e das 

economias nacionais em um âmbito mundial".



1.2. As mudanças no nível económico e tecnológico

10

A complexidade crescente no processo produtivo é um dos eixos das 

mudanças no nível económico. Isso é possível pela conformação de um novo 

padrão produtivo, que deixa de se basear no complexo metal-mecânico e no

1.2.1. As tecnologias de informação como principal motor do 

processo de produção

histórica atual. Na verdade, as mudanças acontecidas nas últimas décadas tem 

levado a numerosos autores a falar de "restruturação do sistema capitalista", de 

"transição da economia mundial a uma nova etapa", de "crise do sistema 

mundial", de "fordismo à acumulação flexível”. Mais próximos da virada do 

século, com muitas dessas tendências já se tornando verdadeiros fatos, 

impõem-se, na literatura acadêmica, novas expressões.

Assim, a realidade com suas novidades empíricas, históricas começa a 

ser correspondida com reformulações teóricas, metodológicas. O qual implica, 

também, um período de transição. Mudar um paradigma de conhecimento, como 

propõem Santos e lanni, envolve avanços e retrocessos, polêmicas e 

consensos; em fim, tempo e trabalho intelectual acumulados.

Acontecer histórico e conhecimento, mais uma vez, enfrentados na 

espera de explicações mais próximas à realidade. É nesta encruzilhada onde se 

situa a contextualização do presente trabalho. Nossa intenção, em primeira 

instância, é tentar caraterizar o momento atual para entender o por que da 

proposta de criação de mercados regionais no momento da globalização. Dai a 

necessidade de sistematizar o caráter das mudanças privilegiando, na análise, 

aquelas ocorridas no nível económico e no nível político.
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2 . Sanchez (1991:309) apresenta uma sistematização das novas tecnologias, agrupando-as nos 
seguintes campos: 1) Microeletrônica: microprocessadores; optoelectrônica. 2) Informática: 
prodúctica; burótica ou ofimâtica; inteligência artificial; sistemas expertos. 3) Automática, 
robótica; 4) Comunicações e tecnologia do transporte. 5) Telecomunicações. 6) Telemática, 
telepresença. 7) Láser. 8) Biotecnologia: agrotecnologia. 9) Tecnologia dos materiais. 10) 
Tecnologias energéticas.

petróleo para assentar-se, fundamentalmete, no complexo eletro-eletrônico. As 

novas tecnologias de informação (micro-eletrônica, informática, 

telecomunicações) revelam-se como um fator essencial na articulação desse 

novo padrão2.

Tal como afirma Paolo Guerrieri (1991:2), “falar de novas tecnologias 

significa referir-se ao conjunto de inovações de tipo radical - baseadas no 

sistema de tecnologias da comunicação e da informação - que estão afirmando 

rapidamente um novo paradigma tecno-econômico, baseado em produtos e 

processos produtivos de alto conteúdo de informações (knowledge intensive) e 

destinado a substituir as tecnologias de alto consumo de materiais e energia no 

centro do modelo de crescimiento industrial pós-bélico. É um processo de 

substituição que certamente exigirá prazos médio-longos, mas que já está 

determinando grandes mudanças num grande número de setores do sistema 

produtivo”.

No entender de Manuel Castells (1991:76), forma-se um novo tipo de 

economia denominado economia informacional, "porque no seu núcleo central, 

a fonte essencial do incremento da produtividade consiste na capacidade de 

criar novo conhecimento e aplicá-lo ao conjunto da atividade humana através de 

dispositivos tecnológicos e organizacionais destinados, principalmente, ao 

tratamento da informação"3.

Milton Santos, inclusive, vai além disso, qualificando o espaço geográfico 

do mundo atual como um “meio técnico-científico informacional”, no qual a 

lógica global acaba por se impor a todos os territórios e a cada território como 

um todo. Ele (1994:140) escreve que "(...) o território se informatiza mais, e mais 

depressa, que a economia ou que a sociedade. Sem dúvida, tudo se
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informatiza, mas no território esse fenômeno é ainda mais marcante na medida 

em que o trato do território supõe o uso da informação, que está presente 

também nos objetos”. Os objetos geográficos, cujo conjunto dá a configuração 

territorial e define o próprio território, são, cada dia que passa, mais carregados 

de informação. Aqueles criados pelas atividades hegemónicas estão dotados de 

uma intencionalidade específica e quanto mais “tecnicamente”contemporâneos 

sejam, mais eles se subordinam às lógicas globais, tornando-se assim mais 

nítida a associação entre objetos modernos e atores hegemónicos4.

A informação aparece, então, como o principal motor da vida 

contemporânea, como a forma de energia predominante no comando de todas 

as fases do processo de produção. Sérgio Gertel (1993:192), ao traçar um 

esboço de periodização na história mundial do maquinismo, distingue três 

formas gerais de fonte de energia: bruta (biomassa), fina (eletricidade) e criativa 

(informação). Explica ele que "a terceira fonte de energia, a energia criativa, é a 

qualificada de pura, pois cria novas condições para a produção através dos 

saberes, das ciências, do real-concreto tecnológico que distingue os 

rendimentos, ou seja, a informação do intelecto, cujo elemento motriz reside no 

cérebro humano e em seu produto, o pensamento. Assim, é possível admitir o 

conceito de revolução da informação, pois a informação existe, é tudo que se 

dispõe para a vida, se existem condições de conhecê-la e usá-la, ou seja, ter 

ciência".

3 . Em seguida, este autor aclara que prefere utilizar o conceito de economia informacional no 
lugar do termo pos-industríal, já que este último é puramente descritivo, no entanto que o 
conceito de informacional atribui um conteúdo à transformação estrutural.
4 . No seu último livro, Santos analisa profundamente a natureza dos objetos do período 
histórico atual. Ele explica que “o objeto é científico graças à natureza de sua concepção, é 
técnico por sua estrutura interna, é científico-técnico porque sua produção e funcionamento não 
separam técnica e ciência. E é, também, informacional porque, de um lado, é chamado a 
produzir um trabalho preciso - que é uma informação - e, de outro lado, funciona a partir de 
informações. Na era da cibernética que é a nossa, um objeto pode transmitir informação a outro 
objeto. Os autómatos asseguram uma cadeia causal eficaz, mediante um sistema de objetos 
que transmitem informação uns a os outros, ainda que o homem não esteja ausente, ao menos 
no início do processo” (1996:171).

A organização da energia permite diferentes gradações no automatismo 

ou funcionamento das máquinas, portanto, com a informação atinge-se um

como o
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5 . Assim, parafraseando a Pierre de Latil, Sérgio Gertel (1993:194) lembra que é possível 
distinguir entre energia de execução, fornecida pelo homem, e a energia do comando, fornecida 
pela máquina através da informação: "(...) a informação é comando (o comando faz variar a 
execução - o sinal, fá-la variar no tempo e no espaço, (...) a máquina substitui o homem no 
comando de uma peça: (...) automatismo é a distribuição, pela máquina, de sua energia de 
comando".

avanço verdadeiramente revolucionário em seu autogoverno: as máquinas 

assemelham-se cada vez com maior precisão ao seu criador, o homem5.

Esse novo grau de automatismo das máquinas imprime um enorme salto 

qualitativo na organização das atividades produtivas. A microeletrônica tem um 

papel central nesse processo. "A aplicação (ou criação por meio dela) da 

microeletrônica de uma base tecnológica comum a uma constelação de 

produtos e serviços agrupou um conjunto de indústrias, setores e segmentos na 

forma de um 'complexo eletrónico', densamente intra-articulado pela 

convergência intrínseca da tecnologia da informação" (Coutinho, 1992:70). 

Ainda mais, "(...) a crescente aproximação da base técnica do sistema de bens 

de capital - especialmente das indústrias de máquinas e equipamentos 

industriais - à mesma base microeletrônica do complexo eletrónico tende a 

fundir esses dois relevantes complexos industriais num grande complexo 

eletrônico-mecatrônico" (72).

Fica patente, sobretudo ao largo da década dos oitenta que "o traço 

principal da atual revolução tecnológica é a invasão do microprocessador e das 

interfaces eletrónicas não somente em novos produtos mas também no próprio 

processo de trabalho. (...) É principalmente do lado da inovação em processos 

que a eletrónica aporta transformações significativas, pois aqui 

microeletrônica redefine o próprio sentido de automação" (Lipietz, 1988:16). A 

automação que no padrão industrial anterior, de base eletromecânica, era 

dedicada, repetitiva e não programável, torna-se flexível graças a mecanismos 

digitalizados (ou dirigidos por computadores) capazes de programá-la. Assim, a 

difusão acelerada de microprocessadores dedicados ou computadores 

dedicados passam a guiar o sistema de máquinas ou partes deles.
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Pode incluir-se, também, uma série de descobrimentos e aplicações em 

outros campos: novos materiais, biotecnologia e engenharia genética, fusão

As máquinas são agora capazes de realizar operações que antes eram 

necessariamente manuais (montagem). "(...) a eletrónica oferece maior 

'flexibilidade' aos equipamentos. Isso significa que ela abre a possibilidade 

(através de uma programação supostamente rápida e de baixo custo) de mudar 

o modo operatório de máquinas padronizadas, mesmo automaticamente" 

(Lipietz, 1988:16). Esses equipamentos flexíveis permitem a realização de uma 

produção contínua em séries curtas de um leque de produtos diferenciados, 

contrastando com a automatização rígida do padrão produtivo anterior, que se 

aplicava para produzir produtos relativamente homogéneos em grandes 

volúmenes. Dessa maneira, “(...) a automatização flexível permite obter as 

mesmas reduções de custos utilizando maquinária versátil que pode se adaptar 

às mesmas necessidades de produção, modificando os programas respectivos 

(é por isso que também se denomina automatização programável)” 

(Chudnosvsky, 1993:100).

É importante enfatizar o impacto abrangente que fundamentalmente a 

microeletrônica tem sobre um amplo conjunto de atividades, além das 

estritamente produtivas. Sua capacidade de penetrar amplamente (uso 

generalizado), direta ou indiretamente, em diferentes campos, permite a 

Sanchez (1993:279) dizer que a microeletrônica é “(...) de certo modo o âmbito 

que tem motivado a existência de uma nova revolução tecnológica. Ela tem 

possibilitado a incorporação da eletrónica a uma infinidade de atividades, mas, 

principalmente, o desenvolvimento da informática, através de um processo de 

miniaturização, de potenciação e de crescente complexidade dos circuitos. Por 

esse motivo, não deve se pensar somente na microeletrônica como base dos 

‘chips’, ou microprocessadores, e da informática; pelo contrário, devemos 

pensar na microeletrônica aplicada a numerosos campos, como pode ser a 

optoeletrônica, dentro da qual o laser ou a fibra ótica são importantes áreas de 

desenvolvimento”.



15

6 . Nesse sentido, o prognóstico que Luciano Coutinho (1992:73) faz, a propósito da emergência 
de sistemas integrados de automação flexível, em certo modo, já está-se cumprindo nesta 
segunda metade da década dos noventa. Ele diz: "A automação flexível totalmente integrada 
por computadores hierárquicos de controle (ou Computer Integrated Manufacturíng - CIM) 
tenderá a ganhar forma ao longo dos anos 90, em direção a um padrão dominante cujas 
características são ainda difíceis de prever. Computadores mais poderosos e baratos (pela 
difusão das técnicas de processamento em paralelo), dotados de algum grau de 'inteligência 
artificial1, sistemas avançados de software capazes de atuar em vários níveis (do rés da planta 
fabril até o marketing) e de viabilizar técnicas avançadas de integração, novas gerações de 
robótica, etc. serão integrantes dos futuros sistemas CIM. A concretização desse novo estágio 
depende, porém, de progressos importantes nos softwares de integração e de outros avanços 
técnicos logrados em muitos campos: ciência dos materiais, microprocessadores capazes de 
embutir inteligência artificial, laser e fotônica, óptica, instrumentação, micromecânica, etc." Esta 
última tendência é hoje uma realidade.

nuclear, supercondutividade, tecnologia espacial, entre outros. A força desse 

processo continuo de inovações tecnológicas radica, talvez, na sua 

impressionante velocidade, tanto para recriar-se como para difundir-se. Uma 

geração, por exemplo em eletrónica, são dois a três anos, fato que transmite a 

qualquer analista da realidade uma sensação de permanente desatualização6.

Por último, deve salientar-se a relevância das telecomunicações no 

processo de mudança tecnológica, dado seu papel central na transmissão e 

recepção instantânea da informação. Como diz Castells (1991:76), “(...) as 

novas telecomunicações constituem a infraestrutura material necessária para a 

formação de uma economia global, de forma similar ao papel jogado pela via 

férrea na formação dos mercados nacionais no século XIX”. A utilização de 

ondas eletromagnéticas é o grande salto nesta área, facilitando um aumento 

enorme da quantidade e qualidade dos fluxos de informação que conseguem se 

estender a qualquer distância a um tempo quase real.

Conforme Sanchez (1993:273), “o salto às ondas eletromagnéticas 

elimina a construção do canal, e a comunicação difunde-se em todas as 

direções, requerendo somente um médio emissor e alguns receptores, que 

podem ser em número ilimitado; isto possibilita a recepção da mesma 

informação desde qualquer ponto do espaço no qual se disponha de um 

receptor, com a única condição de que seja atingido pelas ondas 

eletromagnéticas emitidas”.

com a
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Associada à todos esses avanços, aparece, por um lado, a telemática 

(telecomunicações + informática) que possibilita a execução de uma ação físico- 

mecânica à distância -sem estar presente ou sem intervir diretamente- e a 

tempo real ou diferido; e, por outro, a teledetecção que revoluciona a cartografia 

tradicional a partir do satélite artificial, facilitando um conhecimento extenso e 

aprofundado de todo o planeta7.

7 . Ricardo Castillo (1996:43) explica que “os satélites oferecem as vantagens da produção de 
imagens em diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético (imagens 
multiespectrais) e também da periodicidade (com dois satélites em operação, uma mesma área 
da superfície da Terra pode ser imageada a cada 9 dias ou menos). Os satélites de observação 
da Terra, assim, destinam-se à detecção e medição a partir de ondas eletromagnéticas 
provenientes da zona observada, emitida (infravermelho térmico) ou refletida; ou mesmo por 
sensores ativos que emitem, eles mesmos, ondas, e analisam o sinal recebido em retomo (tipo 
radar)".

O outro elemento que aparece como condição necessária para o 

desenvolvimento do novo padrão produtivo é a incorporação do conhecimento 

organizativo. Uma revolução não só nas tecnologias de produção mas também 

na organização e gestão do processo produtivo. A aplicação dos novos 

sistemas de automação flexível - como as máquinas ferramentas de controle 

numérico computadorizado, os robots e os sistemas de desenho e fabricação 

assistido por computadores - tem como contrapartida essencial a capacidade de 

absorver e sedimentar cumulativamente essas inovações nos diferentes níveis 

da empresa (gerência, engenharia, produção). Por sua vez, as tecnologias de 

informação são indispensáveis para uma nova organização das atividades 

económicas já que ela se apoia no processamento de um volume crescente de 

informação que não poderia ser tratado sem essas tecnologias.

Como adverte Chudnovsky (1993:100), “com a utilização dos 

instrumentos computadorizados de produção, as economias de flexibilidade que 

se obtêm são realmente notáveis e esse conceito começa a ter mais entidade. É
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importante ter presente, porém, que não é a mera introdução de tecnologias de 

automatização flexível que tem permitido os ganhos de produtividade, mas a 

adoção dessas tecnologias como parte de um processo de mudança 

organizacional no sistema de produção que se inicia ainda antes de que ditas 

tecnologias existam e que, obviamente, se acrescenta com a disponibilidade 

destas inovações tecnológicas”.

Antes de que as novas tecnologias de informação e de automação 

chegaram a difundir-se amplamente nos anos oitenta, algumas firmas japonesas 

começaram a desenvolver, no final da década dos sessenta, um modelo 

diferente de organização produtiva. Stephen Cohen (1991:97) fala de “produção 

flexível de volume” para referir-se ao enfoque fundamentalmente diferente da 

organização da empresa japonesa e do processo de produção. Para explicá-lo 

utiliza o exemplo da Toyota, que ao desenvolver uma forma rápida de mudar as 

matrizes e permitir séries de produção curtas, precisou improvisar algumas 

inovações na organização. “(...) era necessário transferir a responsabilidade e 

capacidade quanto à mudança das matrizes para os trabalhadores da linha de 

montagem, e não para equipes especializadas, como nas fábricas de produção 

em série do Ocidente”8.

8 . O qual leva a “(...) dar aos trabalhadores da linha de montagem autoridade para parar o 
processo, algo de que não se havia ouvido falar até então nas fábricas ocidentais. Se algo saía 
mal em uma fábrica de Detroit, era posto de lado para ser reprocessado; a linha continuava se 
movendo (e os defeitos continuavam amontoando-se à espera de serem reprocessados). 
Finalmente, mas nem sempre, as equipes de analistas chegavam para analisar o problema e 
planejar mudanças. Na Toyota, à primeira detecção de um defeito, a linha era parada e a equipe 
de trabalho levava a cabo um simples mas exaustivo processo de diagnóstico, até que se 
encontrava a causa do problema e o solucionavam. O resultado é que a linha de montagem da 
Toyota, que podia ser para por qualquer trabalhador, parava com menor frequência que as 
americanas ou européias, que supostamente não deveriam parar nunca" (Cohen, 1991:97).

Este sistema da empresa automobilística japonesa, que se tornou 

paradigmático na história da indústria, implica, além de um nível amplo de 

qualificação dos operários para conduzir o processo, uma mudança no 

relacionamento entre gerência, engenharia e produção. Uma organização 

completamente nova que enfraquece estrepitosamente a hierarquia e que
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redistribui radicalmente o poder dentro da empresa para os postos baixos, para 

a oficina.

9 . "A produção assistida por computador amplia consideravelmente as possibilidades de gerir 
em tempo real os estoques requeridos por cada operação, seguindo as necessidades da 
produção na fábrica, a qual pode ser otimizada segundo a intensidade da demanda 
intermediária e final. Do mesmo modo, ela amplia a possibilidade de otimizar o processo entre 
seções de trabalho separadas, permitindo otimizar também o planejamento para cada seção. 
(...) A ociosidade das máquinas entre as operações e a acumulação de estoques reguladores 
podem ser estreitamente limitadas. Daí resultam importantes economias, ao mesmo tempo em 
capital fixo e em capital circulante” (Lipietz, 1988:17).

Trata-se, em definitivo, de uma nova forma de organização da produção 

capitalista, denominada por muitos autores como “toyotismo", cuja definição 

poderia ser sintetizada como a conjugação dos seguintes elementos: 

cooperação, coordenação, qualidade, valorização dos recursos humanos; 

descentralização de responsabilidades com a participação dos trabalhadores; 

elevado nível de qualificação; interação em P&D, produção, marketing; 

diferenciação de produtos em atenção às preferências dos usuários; utilização 

de técnicas de automação flexível.

Novas técnicas gerenciais, métodos administrativos mais eficientes e, 

até, novas formas de relações externas à empresa. O princípio denominado just 

in time (gestão por fluxos) caracteriza essas transformações9. A possibilidade de 

trabalhar com estoques mínimos graças ao fluxo permanente de entrega de 

matérias primas e componentes revela uma sincronização e convergência da 

produção só possíveis com sistemas de informação muito sofisticados que 

possam ser estendidos às relações entre as diversas seções dentro de uma 

empresa, e entre esta e os fornecedores. É assim que se organiza uma ampla 

rede de subcontratistas -formada por pequenas e medias empresas com uma 

alta especialização produtiva, substituindo à integração vertical característica do 

padrão anterior.

À todas essas mudanças na organização do trabalho, soma-se um alto 

nível de coordenação tanto nas distintas fases do processo fabril - desde o 

desenho e desenvolvimento até o marketing e a comercialização - quanto em 

relação aos fornecedores e as redes de distribuição. Essa nova coordenação
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evita a organização departamentalizada entre as diferentes áreas da empresa 

(P&D, produção, comercialização), promovendo uma mobilidade interna à 

empresa baseada, fundamentalmente, na qualificação e polivalência da mão- 

de-obra.

Modificam-se, dessa maneira, a distribuição hierárquica das tarefas no 

interior da empresa. Conforme Mattelart (1994:252), aparece o modelo de 

gestão em rede que implica o fim da rigidez das hierarquias. “Através dessa 

rede de informação e comunicação, o pessoal sente-se implicado e responsável 

pela criação e realização de objetivos, e a critica positiva procura a harmonia 

das redes de interação, captando a inovação informal e espontânea, e a 

criatividade dos empregados: a apropriação de um saber e de um saber-fazer e 

seu reinvestimento contínuo na organização. (...) À separação das tarefas do 

fordismo, opõe-se esta nova norma: a capilaridade da função gerencial, sua 

difusão pelo corpo da empresa. E como o empregado é uma parte do todo, é 

também portador do todo”.

Tanto blue-collars (trabalhadores ou operários vinculados à produção) 

quanto white-collars (pessoal administrativo, de engenharia e do setor de 

organização e método) precisam níveis médios muito elevados de qualificação 

e, portanto, o treinamento dos recursos humanos se torna uma tarefa 

impostergável e permanente para as empresas. Incentiva-se um processo 

intensivo de conhecimentos acumulados com a conjugação de estratégias 

learning-by-doing, learning-by-using, leaming-by-experímenting. A 

computadorização em todos os setores da fábrica exige uma ampla capacitação 

da mão-de-obra, um processo de aprendizado que permita incorporar, 

especialmente, conhecimentos diversificados.

Giovanna Altieri (1991:12), ao caracterizar as transformações na 

estrutura produtiva da indústria italiana, aponta que as tendências da demanda 

de trabalho industrial estão crescentemente dirigidas aos segmentos mais 

escolarizados da oferta de trabalho. “Na fronte do trabalho braçal é relembrado 

o fato de que as novas tecnologias requerem capacidades nem sempre
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definidas nem, em muitos casos, definíveis com exatidão pelo que a gestão da 

força de trabalho se baseia nos processos em que a escolaridade formal é tida 

com relevância significativa. Tal fato teria como consequência direta a exclusão 

do mercado de trabalho de sujeitos com baixo nível de escolaridade e sem 

qualificação".

Sem dúvida, as transformações na organização e gestão dos processos 

de trabalho exigem um conjunto de conhecimentos nos diferentes níveis, desde 

gerentes até operários, muito mais amplo e complexo daquele requerido no 

padrão anterior, baseado em uma divisão fragmentária e repetitiva de tarefas. 

Assim, o conhecimento, expressado no nível de qualificação e formação da 

força de trabalho, transforma-se em um recurso central no processo de 

produção.

A importância do acesso ao conhecimento repercute também em outros 

âmbitos, como por exemplo no ensino e na pesquisa. É nesse sentido que 

David Harvey (1992:151) comenta: “o próprio saber se torna uma mercadoria- 

chave, a ser produzida e vendida a quem pagar mais, sob condições que são 

elas mesmas cada vez mais organizadas em bases competitivas. Universidades 

e institutos de pesquisa competem ferozmente por pessoal, bem como pela 

honra de patentear primeiro novas descobertas científicas (...). A produção 

organizada de conhecimento passou por notável expansão nas úlimas décadas, 

ao mesmo tempo que assumiu cada vez mais um cunho comercial (como o 

provam as incómodas transições de muitos sistemas universitários do mundo 

capitalista avançado de guardiães do conhecimento e da sabedoria para 

produtores subordinados de conhecimento a soldo do capital corporativo)”.
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As transformações ocasionadas pela incorporação de crescentes e 

complexos conhecimentos tecnológicos e organizacionais convive com 

alterações substantivas nas relações de trabalho.

Em primeiro lugar, da perspectiva do tamanho do mercado de trabalho, é 

importante apontar a notável redução do número absoluto de empregos. Como 

claramente sintetiza Maria Cristina Cacciamali (1995: 214), “os mecanismos de 

retroalimentação entre a aplicação das tecnologias microeletrônica e de 

informação e o padrão de produção intensivo em competitividade (doméstica e 

internacional) estão conduzindo à elevação dos níveis de produtividade do 

trabalho. Isso molda nos países industrializados um cenário com dupla 

característica. Por um lado, as empresas estão criando menos empregos 

estáveis em período integral; e, por outro, o sistema produtivo não oferece à 

força de trabalho remanescente oportunidades de inserção em atividades 

permanentes e com um bom nível de renda. Ou seja, esses países estão se 

defrontando com o fenômeno do desemprego estrutural".

À essa natureza estrutural do atual desemprego, soma-se um processo 

crescente de desregulação das relações de trabalho. Com efeito, de relações 

construídas a partir de uma forte regulação do trabalho, passa-se a uma 

crescente flexibilização que se manifesta através de múltiplas formas 

contratuais de mão-de-obra: contratos escritos ou orais por tempo determinado, 

contratos temporários sem tempo pré-combinado, trabalhos casuais, 

subcontratações de firmas pequenas por grandes nas quais os trabalhadores 

não tem acesso à seguridade social, trabalhos em tempo parcial, contratos de 

treinamento ou de aprendizagem temporários, entre outras. Em outras palavras, 

acontece uma redução do emprego regular ou estável em favor do crescente 

uso do trabalho em tempo parcial, temporário ou subcontratado.

Cacciamali (1995:215) detalha as características comuns aos mercados 

de trabalho dos países industrializados, do seguinte modo: “grande parte das
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ocupações geradas situa-se no setor terciário, muitas vezes em atividades 

terceirizadas com vínculos contratuais instáveis, jornadas de trabalho curtas e 

instáveis, pagando baixos níveis de remuneração. A oferta de bons empregos - 

maior estabilidade e remuneração, com perspectivas de ascensão profissional - 

é escassa e encontra um mercado de trabalho extremamente favorável ao 

comprador, onde a oferta de trabalho compete fortemente entre si para 

corresponder aos requisitos do empregador e para adaptar-se aos novos 

métodos de administração do trabalho”.

A desregulação do trabalho associa-se, por um lado, à flexibilização que 

decorre da utilização da automação derivada das novas tecnologias - também 

chamada flexibilização técnico-organizativa. Esta última apoia-se em uma alta 

qualificação e motivação (ou engajamento) da força de trabalho, com operários 

polivalentes e capazes de interagir de forma criativa com os sistemas de 

automação flexível. Um exemplo seriam os círculos de qualidade, originados na 

indústria japonesa, nos quais o pessoal intervém ativamente. Esse tipo de 

flexibilidade, contudo, caracteriza principalmente às grandes corporações, 

sendo menos comum nas pequenas e médias empresas.

Por outro lado, a desregulação do trabalho está 

flexibilização no contrato de trabalho, pela qual a direção se autoriza a 

empregar e demitir à vontade assim como a fixar os salários e os encargos 

sociais. Isto é a prática do que Méulders y Wilkin chamam de flexibilidade 

salarial - que flexibiliza os sistemas de indexação dos salários, o salário mínimo 

e outros encargos - e de flexibilidade numérica - que implica liberar aos 

empresários das obrigações impostas pelos convénios coletivos de trabalho, 

com supressão das indenizações por demissão e com ampliação do recurso ao 

trabalho eventual e ao contrato a tempo parcial (citado em Quintar, 1990:229).

Essas situações afetam diferentemente aos trabalhadores, conforme sua 

posição nos estratos ocupacionais. Referindo-se aos vários modelos de 

relações empregatícias existentes, Giovanna Altieri (1991:13) comenta que “o 

recurso estratégico neste tipo de relações é representado pela oportunidade de

associada à
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aprendizagem e de desenvolvimento profissional. A qualidade e a duração 

desta aprendizagem e o poder que as empresas, e mais raramente os 

trabalhadores, exercem sobre isso decidem qual é o tipo de relação de emprego 

a que os trabalhadores terão acesso. Quanto mais longa for a aprendizagem, 

complexa e rara no mercado, mais os trabalhadores acedem às relações de 

emprego protegidas pela concorrência e a posteriores oportunidades de 

aprendizagem. Quanto mais os trabalhadores estejam em condições de 

governar seus próprios percursos formativos, mais aumentam seus poderes de 

confronto com as empresas”.

Assim, aqueles no nível mais baixo - que não requerem aprendizagem 

nem regularidade -, estão sujeitos a relações de trabalho instáveis, como é o 

caso dos contratos de formação/trabalho por tempo determinado. Aqueles em 

um nível ligeiramente superior - que implica regularidade e confiabilidade no 

intercâmbio das relações de emprego -, prevêem garantias normativas sem 

excluir a possibilidade de licenciamento no caso de desqualificação profissional. 

Os trabalhadores de qualificação elevada gozam de uma maior estabilidade e 

têm acesso à carreira mais ou menos longa no interior das relações de 

confiabilidade. Por último, os que dispõem de qualificações raras no mercado e 

prestam serviços complexos têm acesso a carreiras rápidas e remunerativas, 

nas quais a estabilidade do emprego depende mais de sua própria escolha que 

da vontade das empresas.

Nesse contexto, são mais frequentes as relações de trabalho não 

reguladas a nível institucional, fato que vai erodindo a força relativa, no cenário 

político-social, dos sindicatos mais tradicionais. Deteriora-se o grau de 

organização e de representação dos trabalhadores ao tempo que se corrõe a 

legislação trabalhista e, portanto, várias das conquistas sociais desse segmento 

da população.

Cacciamali (1995:226) adverte que: “o surgimento de um novo padrão de 

produção nas economias industrializadas - caracterizado pela flexibilidade 

produtiva - foi acompanhado por crescentes perdas das conquistas sociais dos
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Daí o sugestivo dilema que a autora coloca no título do seu artigo: 

"Flexibilização trabalhista. Exigência das novas tecnologias ou fragmentação do 

movimento operário? Poder-se-ia supor que, na atualidade, da forma na qual 

estão se operando as transformações nas relações de trabalho, trata-se, mais 

que de uma oposição, de uma verdadeira complementação, na qual ambos 

processos, além de serem concomitantes, são funcionais entre si.

trabalhadores. Se, por um lado, esta nova forma de produção possibilitou altos 

ganhos de produtividade e maior dinamismo das empresas nos mercados 

mundiais, por outro lado, os níveis de desemprego e as desigualdades na 

distribuição de renda aumentaram”.

A flexibilização como desregulação do contrato de trabalho é, sem 

dúvida, um fator que torna o emprego e o salário precários. Como assinala Aída 

Quintar (1990:230), o conceito de flexibilidade não é neutro. “Se a flexibilidade é 

proposta no contexto de um sistema social onde não é a rentabilidade do capital 

mas a solidariedade social quem dinamiza os avanços em matéria de inovação 

tecnológica e organizacional, outras seriam as questões que conformariam o 

corpo do debate; por exemplo , discute-se como aproveitar a tecnologia para 

reduzir a jornada de trabalho e incrementar o tempo de ócio do setor operário 

ou como aplicá-la para substituir o trabalho humano em aquelas atividades 

físicas e/ou mentalmente insalubres”.

Uma outra mudança para ser apontada na conformação do novo padrão 

económico é aquela que se vincula aos padrões de demanda. Não só se 

manifestam inovações tecnológicas e organizacionais na produção
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10 . Fala-se, por exemplo, de produção de bens “customizados" (ou sob encomenda), 
“customização em massa”, oferta de bens diferenciados ou "customizados”.

propriamente dita, como também começam a se esboçar novas tendências na 

última fase do processo de produção: o consumo.

As mudanças na ponta do consumo e aquelas ocorridas na produção, 

mais do que serem simultâneas no tempo, estão relacionadas estreita e 

funcionalmente entre si. Tal como explica David Harvey (1992:148), “o tempo de 

giro - que sempre é uma chave da lucratividade capitalista - foi reduzido de 

modo dramático pelo uso de novas tecnologias produtivas e de novas formas 

organizacionais (...). Mas a aceleração do tempo de giro na produção teria sido 

inútil sem a redução do tempo de giro no consumo. A meia vida de um produto 

fordista típico, por exemplo, era de cinco a sete anos, mas a acumulação flexível 

diminuiu isso em mais da metade em certos setores (como o têxtil e o do 

vestuário), enquanto em outros - tais como as chamadas indústrias de 

thoughtware (por exemplo, videogames e programas de computador) - a meia 

vida está caindo para menos de dezoito anos. A acumulação flexível foi 

acompanhada na ponta do consumo, portanto, por uma atenção muito maior às 

modas fugazes e pela mobilização de todos os artifícios de indução de 

necessidades e de transformação cultural que isso implica”.

O resultado dessa retroalimentação é uma produção customized - 

visando a preferência do cliente - para mercados cada vez mais segmentados10. 

A concorrência mediante preços já não é tão decisiva quanto a que se traduz na 

qualidade e na diferenciação dos produtos. A conexão interativa entre 

produtores e usuários torna-se, assim, em uma importante estratégia para poder 

sofisticar e adequar suas linhas de produtos às múltiplas demandas e 

preferências dos usuários.

Essa tendência a encontrar cada vez mais uma adequação fina à 

demanda é comentada por Mattelart (1994:255), para quem "o movimento em 

direção do consumidor erigido em ‘co-produtor’ (...) encontra um auxiliar 

possante nas novas tecnologias de coleta, estocagem e tratamento da
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Ron Martin (1994:34) explica que “a cultura de consumo de massa do 

período pós-guerra explodiu em uma nova cultura de consumo que é 

simultaneamente mais individualizada, internacionalizada e multidimensional. A 

introdução da ‘economia do crédito instantâneo’, a crescente agressividade e 

propensão ao consumo da nova classe média, as mudanças nos gostos e nos 

estilos de vida, a revolução na informação tecnológica, a mídia e a publicidade, 

a crescente diferenciação de produtos e o surgimento de toda uma nova 

‘indústria da cultura’ baseada na mercantilização do visual, da estética e do

informação. A prova é a reestruturação da indústria particular da pesquisa e o 

desenvolvimento prodigioso dos estudos cruzados sobre os fluxos de 

mercadorias, fluxos de programas e fluxos de audiências que começaram com 

as primeiras aplicações das novas técnicas de scanner nos supermercados. 

Igualmente, desenvolvimento dos bancos e bases de dados combinando um 

número cada vez maior de variáveis para identificar e classificar grupos de 

alvos com características comuns. Essa evolução traduz, sem dúvida alguma, a 

‘taylorização’ crescente do campo do consumo. Um número crescente de 

disciplinas e pessoas se empenham em perscrutar, com fins estratégicos, as 

mínimas reações dos consumidores”11.

As tentativas de buscar uma homogeneização das necessidades e 

mercados vão sendo substituídas por estratégias de segmentação do mercado 

em função das diferenças que existem nele12. Daí o papel central que as 

empresas destinam à publicidade e ao marketing, segmentos que se 

especializam em uma enorme produção de imagens, fundamentalmente 

simbólicas.

11 . Essa “taylorização" à qual o autor alude pode ser entendida como uma divisão 
especializada do consumo.
12 . Em 1989, a Associação Internacional de Marketing concluía que “existe realmente uma 
lógica bastante forte da globalização dos mercados e economias; no entanto, essa lógica 
coexiste com outras tendências que conduzem à ‘desmassificação generalizada’ do consumo e 
ao aparecimento de micromercados tão palpáveis quanto a internacionalização simultânea dos 
macromercados de produtos de grande consumo. As lógicas de fragmentação exigiriam, 
portanto, uma abordagem mais nuançada que levasse em conta a diferenciação do gosto de 
consumidores, substituindo-se gradualmente a oferta padronizada pela oferta à la carte” (citado 
em Mattelart, 1994:256).
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1.2.5. Uma acelerada formação de associações empresariais além- 

fronteiras

A escala internacional vem ocupando gradativamente um papel cada vez 

mais importante na definição das estratégias empresariais. Desenvolvem-se 

formas múltiplas de associação entre empresas de diferentes países, incluindo 

acordos de subcontratação, investimentos cruzados, participação acionaria 

minoritária, acordos de licenciamento, aquisições, entre outras. Ligações que 

crescem em ritmo acelerado e que conformam redes internacionais de 

empresas desenhando, por sua vez, novas tramas de negócios.

simbólico, tudo isso estimulou novos padrões e cenários de consumo 

(especialmente os fenômenos das alamedas comerciais) nos quais a 

gratificação instantânea, posicionamento e imagem são agora tão importantes 

quanto o valor de uso”.

Estimula-se um consumo que leva crescentemente a uma sofisticação 

não somente das preferências mas, sobretudo, das necessidades. Ao analisar a 

construção ou reconstrução do espaço geográfico brasileiro, no momento 

historio atual, quando se conforma o meio técnico-científico informacional, 

Milton Santos (1994:141) ressalta que: “(...) o modelo económico privilegia o 

que se poderia chamar de distorção da produção, uma produção orientada para 

fora, externai oríented, uma distorção igualmente do consumo com maior 

atenção ao chamado consumo conspícuo, que serve menos de um terço da 

população, em lugar do consumo das coisas essenciais, de que o grosso da 

população é carente. Há uma relação íntima de causa e efeito entre a distorção 

da produção e a distorção do consumo, o que está ligado às múltiplas formas de 

‘abertura’ da economia nacional e tem um efeito sobre as outras dimensões da
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13 . Harvey (1992:150) ilustra muito bem essa situação: “As companhias americanas gastaram 
22 bilhões de dólares comprando uma às outras em 1977, mas, por volta de 1981, a cifra 
chegara a 82 bilhões, alcançando em 1985 um extraordinário pico de 180 bilhões. (...) Mesmo 
em 1988, a mania das fusões continuou. Nos Estados Unidos, negociações de fusão 
equivalentes a 198 bilhões de dólares foram concretizadas nos três primeiros trimestres do ano, 
enquanto na Europa a tentativa de Benedetti, da Olivetti, de assumir o Union Générale da

Esse aprofundamento na internacionalização das empresas ocorre, em 

larga medida, sob estímulo das complexidades desenvolvidas no processo 

produtivo. Como diz Lipietz (1988:17), “a flexibilidade acarretada pela eletrónica 

não implica, necessariamente, o fim da tendência à concentração técnica e 

financeira do capital”. Em efeito, a massa de recursos económicos que a 

reconversão tecnológica exige leva a uma aceleração do processo de 

concentração do capital - que exige uma contínua reinversão dos ganhos no 

mesmo ou em outros empreendimentos - , e do processo de centralização do 

capital - que exige uma contínua absorção de outros capitais, próximos e 

distantes, pelo mais ativo, dinâmico ou inovador.

Conforme Ruy Mauro Marini (1993:17), "para fazer frente a essas 

transformações - que tendem, em última instância, a afirmar a primazia das 

indústrias de alta tecnologia na produção - os grandes centros capitalistas 

tiveram que lançar mão de uma imensa massa de recursos financeiros e 

materiais. Nesse sentido, paralelamente à concentração do capital, i.e., ao 

crescimento dos capitais individuais que acompanha a acumulação, essa 

conjuntura favoreceu a formação de grandes massas de capital mediante a 

centralização, obtida através da subordinação, absorção e expropriação de uns 

detentores de capital por outros. As compras, acordos, joint ventures e fusões 

de empresas a que assistimos todos os dias, na indústria automobilística, 

eletrónica, de telecomunicações e outras, são apenas um indicador desse 

fenômeno”.

O processo de internacionalização não representa, contudo, 

novidade histórica, muito embora as maciças fusões e diversificações 

corporativas das últimas décadas tenham contribuído para reforçar 

espantosamente essa tendência13. É bom lembrar que a produção mundial

muito embora as
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Bélgica, um banco que controlava cerca de um terço dos ativos produtivos do país, indicou a 
disseminação global da mania das fusões. Muitos empregados das 500 maiores companhias 
norte-americanas segundo Fortune hoje trabalham em linhas de atividade sem relação alguma 
com a linha primária de negócios com que a sua empresa está identificada. ‘A tarefa da 
administração é fazer dinheiro, e não aço’, anunciou Ames Rederick, presidente da US Steel, 
em 1979; em seguida, ele se lançou numa campanha de aquisições e expansões para 
diversificar as atividades da empresa".

internacionalizou-se ininterruptamente depois da Segunda Guerra a partir, 

fundamentalmente, das atividades das empresas multinacionais. A partir dos 

anos oitenta, esse fenômeno acentua-se em forma significativa, inclusive 

assumindo novas modalidades14.

14 . Segundo cálculos das Nações Unidas, no começo da década dos setenta existiam 
aproximadamente 10.000 empresas que controlavam 30.000 filiais no exterior. No final dessa 
década, o número alcançava a 11.000 empresas com mais de 80.000 filiais (Ominami, 1986). 
Na década dos noventa, registra-se a existência de aproximadamente 40.000 matrices de 
empresas transnacionais e 250.000 filiais estrangeiras (Vera-Vasallo, 1996)

Embora a supremacia das firmas norteamericanas tem se mantido desde 

aquela época, nos últimos vinte anos, as empresas européias e japonesas tem 

exercido um papel importante nesse processo, contribuindo na expansão de 

uma rede de interpenetrações cada vez mais complexas. Desenvolve-se, assim, 

um verdadeiro processo de interpenetração patrimonial entre as grandes 

burguesias nacionais das principais economias capitalistas. “A produção foi se 

organizando cada vez mais a nível internacional e os investimentos diretos - nas 

formas antigas e novas -, juntamente com os acordos internacionais, 

representaram o principal instrumento dessa multinacionalização das 

empresas. A dimensão mundial assumida pelo mercado em muitas produções 

estimulou os grandes grupos industriais numa ótica 'global' a tentarem 

maximizar suas vantagens competitivas de estratégias de concentração- 

especialização de sua atividade produtiva nos pontos fortes do mercado 

mundial. Dessa forma, cresceram consideravelmente os investimentos diretos 

cruzados entre Estados Unidos e Europa, de um lado, entre Estados Unidos e 

Japão, de outro, e em menores proporções entre Japão e Europa” (Guerrieri, 

1991:4).
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Os investimentos diretos no estrangeiro dos países da OCDE que, no 

período 1971-80 alcançaram US$ 302 bilhões, subiram para US$ 1,0 trilhão 

entre 1981 e 1990, superando em muitos casos os investimentos domésticos. 

Georges Benko (1994:69) assinala esse movimento de internacionalização das 

empresas, mostrando que “o salto foi significativo na indústria; as filiais 

estrangeiras controlavam perto de 14% da produção manufatureira dos cinco 

grandes países industrializados em 1990, contra 9,7% em 1977. Mas ele é 

maior ainda no terciário (bancos, seguros, etc.): no fim dos anos 80, mais de 

70% dos investimentos diretos dos japoneses no estrangeiro diziam respeito 

aos serviços. Cerca de 10% do PIB mundial seria hoje produzido por filiais 

estrangeiras de empresas multinacionais. Os fluxos de investimentos diretos no 

estrangeiro representaram assim 1,1% do PIB mundial em 1990, contra apenas 

0,4% em 1980”.

Essa expansão das grandes firmas oligopólicas nos setores produtivos e 

financeiro modifica substantivamente a geografia mundial, 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 frequente nos setores automobilístico, farmacêutico, eletrónico, 

aeronáutico. O avanço nas tecnologias de informação facilita significativamente 

essa tendência ao permitir que as etapas da produção se localizem em países 

diferentes mantendo o monitoramento centralizado sobre elas.

Pode observar-se, concomitantemente, a aparição de uma série de 

associações entre firmas oligopolistas em torno a acordos de cooperação, 

projetos conjuntos, consórcios de pesquisa, etc., visando a formação de 

alianças tecnológicas. Com efeito, essas parcerias são uma resposta aos custos 

e riscos crescentes que impõe a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico para 

novos produtos e processos, além da complexidade que representa a 

convergência de diferentes tecnologias como microeletrônica, 

telecomunicações, biotecnologia, entre outras.
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parecem bem dispostas a se associar com empresas locais, do qual resulta que 

os joint-ventures constituam a forma dominante adotada nas suas radicações, 

especialmente nos países em desenvolvimento. Os joint-ventures tomam, as 

vezes, uma forma triangular, por exemplo, quando uma empresa do Sul se 

associa com uma empresa de outro país em desenvolvimento para operar em 

um terceiro país.

A crescente multinacionalização e transnacionalização das empresas, o 

aprofundamento da centralização do capital (através de fusões e aquisições), o 

aumento da interpenetração patrimonial (investimentos "cruzados” e aplicações 

financeiras por não-residentes) são expressões das mudanças profundas 

acontecidas no nível económico, sem poder distinguir fácilmente os limites entre 

o setor produtivo e o setor financeiro. "(...) o capital industrial, mercantil e 

imobiliário se integram de tal maneira às estruturas e operações financeiras que 

se torna cada vez mais difícil dizer onde começam os interesses comerciais e 

industriais e terminam os interesses estritamente financeiros” (Harvey, 1992: 

154). Mesmo assim, deve apontar-se, por um lado, o papel específico das 

finanças na economia contemporânea e, por outro, certas transformações 

próprias do sistema financeiro internacional.

Enquanto ao papel atual das finanças, cabe lembrar que é cada vez mais 

frequente a busca de alternativas por obter lucros que não se restrinjam à 

produção pura e simples de bens e serviços. Souza Braga (1993:26) fala de 

“financeirização da riqueza”, como expressão geral das formas contemporâneas 

de definir, gerir e realizar a riqueza no capitalismo. Exemplifica com o fato de 

que todas as corporações - mesmo as tipicamente industriais, como as do 

complexo metalmecânico e eletroeletrônico - têm em suas aplicações
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É evidente que esse contexto de alianças no qual os oligopólios operam 

não é nem tranquilo nem unificado. Pelo contrário, constitui-se um cenário onde 

as empresas se enfrentam através de uma acirrada concorrência. Nesse 

sentido, Coutinho (1992:86) adverte que "a expressiva propensão a formação 

de alianças tecnológicas, entre empresas de uma mesma origem 

nacional/regional ou ainda entre empresas de origens nacionais diferentes, 

longe de significar uma genuína tendência indiscriminada à ampliação da 

cooperação tecnológica em bases ‘sociais’, não competitivas, representa antes 

uma forma de aguçamento da concorrência interoligopolista. A formação de 

consórcios ou de coalizões tecnlógicas tem caráter pragmático, temporário e via 

de regra obter (ofensivamente) vantagens competitivas derivadas da liderança 

inovacional ou da imposição de soluções padrão, em beneficio do grupo. A 

formação dessas alianças obriga, de outro lado, os demais rivais a 

organizarem reativamente de outras coligações semelhantes”.

Tais alianças estratégicas têm se concentrado principalmente 

chamada Tríade (Estados Unidos, Europa, Japão), sendo protagonistas de 

maneira relevante nesse fenômeno só alguns países do sudeste asiático; outros 

países em desenvolvimento participam apenas em forma marginal e isolada. 

Não se pode deixar de ressaltar, no entanto, que a internacionalização das 

empresas originárias dos países em desenvolvimento é um tendência também 

crescente identificada desde os anos setenta.

Embora antes dessa década já existiam experiências isoladas de 

empresas de países em desenvolvimento estabelecidas no exterior - como é o 

caso das firmas argentinas Bunge&Born e Siam Di Telia -, é apenas naquele 

período quando aparece a primeira onda de multinacionalização de empresas 

do Sul. Como assinala Ominami (1986:95), “apesar do seu caráter ainda 

embrionário, o rápido aumento do número de países em desenvolvimento que 

dispõem de empresas com investimentos diretos no exterior e devem, portanto, 

ser consideradas como firmas multinacionais, figura entre os acontecimentos 

mais espetaculares dos anos setenta”. Explica, logo, que as empresas do Sul
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15 . “O tamanho e a influência dos mercados das finanças vêm crescendo significativamente em 
quase todos os países. A renda gerada no mercado financeiro como fração do PIB cresceu de 
4,1% em 1950 para 8,9% em 1990, tomando-se um conjunto de oito dos principais paises da 
OECD” (Zini, 1996: 111).

financeiras, de lucros retidos ou de caixa, um elemento central do processo de 

acumulação global de riqueza15.

E esse fato está estreitamente vinculado às transformações do sistema 

financeiro internacional, mais precisamente a suas funções. A função clássica 

do sistema financeiro era a de estimular a poupança e facilitar sua transferência 

às melhores oportunidades de investimento, tanto nos mercados nacionais 

como nos internacionais. Essa função tem sido desvirtuada pelo explosivo 

crescimento no volume e variedade instrumental das transações nos mercados 

financeiros internacionais; trata-se fundamentalmente de operações 

especulativas e de arbitragem, que buscam lucros rápidos mediante o 

aproveitamento das diferenças internacionais nas taxas de juros e das 

flutuações nos tipos de câmbio.

Para Theotonio dos Santos (1993: 70), a mais importante transformação 

do sistema financeiro é a queda de seu poder de auto-regulamentação, 

valorização excessiva e consequente especulação, “Na medida em que se 

aprofunda a crise do setor produtivo e as empresas abandonam totalmente a 

demanda de empréstimos, tornando-se mesmo aplicadoras líquidas no mercado 

de valores, tal como vem ocorrendo e deverá acentuar-se no curso da atual 

recessão, o custo do dinheiro vem caindo drasticamente, levando consigo 

enormes impérios financeiros construídos na fase especulativa. (...) estamos 

assistindo, desde 1987, a fortes movimentos de desvalorização de ativos 

financeiros. O crash de outubro de 1987 fez desaparecer da economia mundial 

cerca de 1 trilhão de dólares em um só dia. A desvalorização do dólar em quase 

40%, que ocorreu em seguida, abalou fortemente as maiores reservas 

financeiras do mundo, e mesmo quando esses ativos se recuperaram em parte 

posteriormente, podemos ver que a baixa do dólar se converteu em uma 

tendência dominante nos anos seguintes, desvalorizando em consequência a
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dívida externa norte-americana e os excedentes financeiros do Japão e da 

Alemanha, entre outros”.

A moeda americana vai perdendo sua condição de funcionar como 

padrão mundial de reserva de valor, evidenciando essa fragilidade frente às 

outras moedas fortes: o marco e o iene . Como aponta Coutinho (1996:224), 

“não se trata, evidentemente, de um problema trivial, mormente quando parcela 

dominante da riqueza mobiliária mundial (i.e. cerca de US$ 25 trilhões) ainda é 

retida na forma de ativos financeiros denominados em dólar. Sob paridades 

cambiais flutuantes e ausência de um Standard confiável, a instabilidade é 

inevitável e permanente. A elevada mobilidade dos capitais financeiros, 

expressa na enorme magnitude das transações cambiais, amplia esta 

instabilidade e torna irresistível a especulação por parte de vários agentes 

líquidos, propensos ao risco".

Especulação e instabilidade como características centrais do sistema 

financeiro internacional acompanham a crise do padrão monetário estabelecido 

em Bretton Woods, em um ambiente no qual aparecem novos instrumentos e 

novos agentes financeiros privados. Justamente, esse forte desenvolvimento do 

setor privado nos mercados financeiros é umas das chaves para entender as 

mudanças. Referindo-se ao sistema monetário internacional, Michael Aglietta 

(1995:127) explica que “o século XX assistiu ao declínio do padrão ouro, que 

tinha um estatuto monetário implícito, e ao desenvolvimento de moedas 

nacionais. Desde a Primeira Guerra Mundial, as moedas nacionais estiveram 

sujeitas a objetivos políticos. Sua regulação internacional tomou-se 

problemática. Os idealizadores de Bretton Woods foram perspicazes ao planejar 

um sistema cooperativo e simétrico em suas obrigações, graças à criação de 

uma nova instituição, o Fundo Monetário Internacional (FMI). Contudo, eles não 

poderiam evitar que o sistema se tornasse hegemónico e legitimado, não por 

suas virtudes intrínsecas, mas pela Guerra Fria”. Esse autor explica que, 

como ocorre a todos os sistemas de liderança única, Bretton Woods foi 

presionado quando os EUA valeram-se de sua posição dominante para
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16 . "O mercado de derivativos foi o que mais cresceu na última década. (...) o mercado de 
opções e futuros de taxas de juros saltou de um valor de US$ 583 bilhões em 1986 para US$ 
3.518 bilhões em 1991 (em termos mundiais) e os swaps de juros passaram de US$ 400 bilhões 
para US$ 2.750, no mesmo período. Estes mecanismos também deram um novo impulso ao 
processo de internacionalização financeira, determinando a expansão das operações cross- 
border (entre fronteiras), que foi muito superior à das operações domésticas na década de 80, 
apesar do ambiente de instabilidade cambial” (Baer, 1995:90).

contornar decisões internas difíceis, que deveriam ter sido tomadas, no final dos 

anos 60. Desde então, os distúrbios monetários internacionais foram 

decorrentes. Entretanto, não resultaram em colapso global, como nos anos 30. 

Pelo contrário, as inter-relações financeiras privadas foram capazes de 

desenvolver-se numa velocidade surpreendente.

Esse desenvolvimento financeiro dos capitais privados opera a partir de 

uma ampla diversidade de instrumentos, entre os que se pode citar os 

chamados derivativos - operações à termo, a futuro e swaps (juros e câmbio) 

mecanismos sofisticados facilitados pela explosão das tecnologias de 

informação que permitem a execução de transações em frações de segundo a 

quase qualquer ponto do planeta, durante as 24 horas do dia16.

Entre os novos agentes privados, encontram-se: 1) os global hedge 

funds, investidores que reúnem montantes de capital privado para se engajarem 

em posições altamente alavancadas, com menores massas de capital que os 

demais participantes, são os especuladores por excelência e funcionam como 

sinalizadores do mercado; 2) os investidores institucionais - fundos de pensão, 

fundos mútuos, seguradoras - e as próprias empresas (corporações), que ao 

concentrarem uma grande massa de recursos determinam o resultado do 

movimento (por ex., quando recebem sinais negativos, os administradores 

desses fundos tendem a fazer vendas maciças da moeda ameaçada, tornando a 

defesa da paridade cambial praticamente inviável e muito custosa para os 

bancos centrais; 3) o sistema bancário, cujo papel consiste em prover crédito 

àquelas instituições que procuram liquidar posições longas em moedas 

vulneráveis, fornecer hedge para estas posições ou estabelecer posições 

abertas de curto prazo nessas divisas (Baer, 1995).
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Assim, os tipos de câmbio dependem basicamente do jogo dos 

especuladores provistos de imensas massas de dinheiro e de uma variedade de 

instrumentos financeiros de crescente complexidade. A este fortalecimento dos 

processos especulativos e ao aumento da instabilidade financeira, soma-se uma 

volatilidade excessiva dos fluxos de capitais, introduzindo novos riscos. “A 

grande magnitude das transações cambiais secundárias e o rápido 

desenvolvimento das técnicas de hedge ou derivativos está evidentemente 

associada à grande volatilidade das taxas de câmbio, dentro do regime de taxas 

flutuantes ou de flutuação 'administrada' que prevalece no sistema internacional 

desde meados dos anos 70. O crescimento dos derivativos foi, inicialmente, 

uma tentativa de neutralização dessa volatilidade mas à medida em que esta 

prática generalizou-se e seu volume tornou-se significativo, estas operações 

passaram a contribuir, elas mesmas, para instabilizar as paridades” (Coutinho, 

1996:222).

O maior problema decorrente dessas três características -especulação, 

instabilidade e volatilidade - é que, como se trata de um sistema fortemente 

integrado em escala internacional devido principalmente à desregulamentação e 

à liberalização financeira, os shocks são facilmente transmissíveis além das 

fronteiras nacionais, assim como de um mercado a outro.

Por outro lado, como a ação dos investidores institucionais, à diferença 

dos bancos e agências de desenvolvimento multilaterais fornecedores da maior 

parte dos recursos até recentemente, exige liquidez imediata para suas 

carteiras pudendo movimentar bilhões de dólares em questão de segundos, 

são afetados diretamente os graus de liberdade das autoridades nacionais na 

determinação da paridades de suas moedas, assim como na programação das 

políticas internas.

Esse poder coordenador do sistema financeiro é possível, em grande 

parte, pela revolução nas tecnologias de informação, que lhe outorgam a 

possibilidade de operar a grandes distâncias em tempo real. Assim como 

escreve Harvey (1992:155), “boa parte da fluidez, da instabilidade e do frenesi
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pode ser atribuída diretamente ao aumento dessa capacidade de agir os fluxos 

de capital para lá e para cá de maneiras que quase parecem desprezar as 

restrições de tempo e de espaço que costumam ter efeito sobre as atividades 

materiais de produção e consumo". O uso de computadores e as comunicações 

eletrónicas têm elevado muito a capacidade e a eficiência das operações assim 

como têm reduzido drasticamente os custos de processamento e trasmissão da 

informação, facilitando, junto à instantaneidade e à simultaneidade, uma maior 

integração dos mercados.

o crescimento do comércio

décadas, 

internacionais foi muito mais rápido que 

internacional e mais do que os investimentos diretos. Concomitantemente, 

contudo, observa-se um crescimento mais rápido do comércio mundial do que 

da produção mundial. Conforme Nakano (1994:9), “as exportações mundiais, 

que representavam 12% do PNB mundial em 1965, atingiram cerca de 15% do 

PNB em 1990. Depois da queda no período 1980-85, devido à crise do início da 

década de oitenta, as exportações voltaram a crescer com novo vigor, 

aumentando 12,3% ao ano, enquanto o PNB mundial cresceu 3,3%, ao ano, no 

período 1985-90. Nos anos recentes, a tendência de maior crescimento do 

comércio do que do produto tem-se mantido".

Esta situação relaciona-se com o fato acima descrito sobre a maior 

associação entre empresas de diferentes países e o aumento do investimento 

direto estrangeiro. Relaciona-se, também, com políticas de maior liberalização 

comercial, perseguida com variados graus de intensidade em diferentes 

economias nacionais. Em muitas delas, incluso, o crescimento das exportações 

chega a superar o da produção nacional, resultando em um aumento da 

participação das exportações sobre o conjunto das atividades económicas do 

pais.
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Os intercâmbios comerciais efetuam-se primordialmente entre os países 

desenvolvidos, aumentando entre 1980 e 1990 de 69% a 77% a participação 

das correntes de comércio entre eles. A primazia destes países nos fluxos 

comerciais fica mais evidente no plano industrial: já em 1980, esses países, em 

conjunto, davam origem ao 83% dos intercâmbios mundiais de produtos 

manufaturados. A complexidade crescente no processo produtivo via uma 

rápida incorporação de conhecimento tecnológico e organizativo explicam, em 

larga medida, essa preponderância. Esse salto qualitativo por implicar, de um 

lado, investimentos de alto custo e, de outro, uma rápida obsolescência dos 

produtos e processos, cria a necessidade de ampliar a dimensão dos mercados 

e, em consequência, transforma-se em uma força permanente para a expansão 

do comércio.

A participação relativa dos países em desenvolvimento nas correntes de 

comércio mundial também tem crecido nos últimos anos, estimulada não 

somente por exigências económicas domésticas, mas também por um ambiente 

internacional propício. Conforme Lawrence (1991:4), “O efeito ‘demonstração’ 

da bem-sucedida orientação para o exterior das economias do Leste Asiático 

persuadiu vários países em desenvolvimento de que o comércio pode ser, de 

fato um mecanismo de crescimento. Os problemas da dívida fizeram da atração 

de invetimentos estrangeiros diretos uma fonte decisivamente importante de 

capital novo, enquanto programas adotados pelo comando de organizações 

como o Banco Mundial e o FMI fizeram da liberalização do comércio um 

componente essencial de ajuste”.

Outro elemento a destacar na maior relevância que o comércio mundial 

vem adquirindo nestas últimas décadas é a crescente participação dos 

intercâmbios intra-indústria. Essa atividade, na qual cada país é exportador e 

importador do mesmo amplo conjunto de produtos - por exemplo, eletrónicos x 

eletrónicos ou químicos x químicos -, promove uma tendência à 

complementaridade das economias em lugar de fortalecer a especialização
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setorial completa (em oposição a uma especialização parcial dentro de um 

setor) e, portanto, a divergência de suas estruturas produtivas.

O intercâmbio de produtos análogos efetuados mediante procedimentos 

também similares ajuda a arcar o ônus que implica a pesquisa científica e 

tecnológica. Dai que sejam os setores intensivos em tecnologia, aqueles que 

mais estimulam a expansão deste tipo de comércio, também chamado intra- 

ramo ou intra-setorial. Por sua vez, as grandes empresas multinacionais são as 

que mais praticam este tipo de comércio, não apenas por predominar nos 

setores intensivos em tecnologia, mas também por ser as principais 

responsáveis do processo de descentralização industrial que têm permitido o 

deslocamento espacial das plantas em diferentes e longínquos países.

Neste caso, seria mais preciso falar de comércio intra-firma dado que os 

fluxos de mercadorias só se produzem ao interior da rede de filiais 

correspondentes a uma mesma empresa multinacional. O qual é muito 

frequente por exemplo na indústria automobilística, de computadores, de 

equipamentos científicos e de maquinaria agrícola. Etapas sucessivas na cadeia 

de produção de uma mercadoria podem realizar-se em vários países, 

transitando os diferentes componentes através das fronteiras nacionais até 

juntar-se para a ensamblagem do produto final. Pode-se afirmar, assim, que o 

crescimento do comércio mundial é, em certa medida, o resultado das 

transferências dentro de uma mesma empresa, perdendo sentido a noção de 

mercadoria nacional. Para ilustrar este ponto, o seguinte exemplo: “Dos US$ 10 

mil pagos à GM por um Pontiac Le Mans, cerca de US$ 3 mil vão para a Coréia 

do Sul, por trabalhos de rotina e operações de montagem; US$ 1.750 para o 

Japão, pelos componentes mais avançados; US$ 750 para a Alemanha, por 

desenhos de estilo e de engenharia. O resto se distribui entre Taiwan, 

Singapura, Japão, Grã-Bretanha, Irlanda, Barbados e os próprios Estados 

Unidos, por uma enorme variedade de serviços mercadológicos, financeiros e 

industriais” (Kuntz, 1993:61).



O comércio intra-indústria conecta-se estreitamente com a chamada

40

“convergência estrutural" dos países desenvolvidos, a qual alude a uma 

distribuição semelhante da produção e do emprego entre os setores primário, 

secundário e terciário. Como, também, entre os subsetores dentro da indústria. 

Desta perspectiva, “a especialização nacional é então parcial, de maneira que 

nenhum país se especializa completamente em um ou dois produtos, nem a 

produção de nenhum bem concentra-se em um único país. A especialização 

parcial e o intercâmbio de bens dentro das indústrias, mais que entre as 

indústrias, é ao mesmo tempo a causa e a consequência da ‘convergência 

estrutural’ dos países desenvolvidos. Suas economias têm-se tornado 

estreitamente interconectadas e isto têm conduzido a uma situação na que os 

países desenvolvidos dependem entre si, não somente como mercados para as 

exportações mas também para as importações como fornecedores de produtos 

e componentes especiais” (Tussie, 1988:60).

Esta situação coloca em xeque a teoria tradicional da proporção de 

fatores que tem dominado durante muito tempo as discussões sobre padrões de 

comércio entre países. Essa teoria sugere que o comércio seria mais intenso 

entre países com dotações relativas de fatores diferentes, ou seja, que a divisão 

de trabalho faria que a indústria x, em um país, poderia se expandir e, em outro, 

se constrangeria, enquanto que o contrário aconteceria na indústria y, 

dependendo do fator que abunda em cada pais.

Há uma crescente divergência entre os padrões de comércio observados 

na realidade e as previsões da teoria. A expansão do comércio intra-industrial é 

uma prova disso, já que esse comércio não se da através de indústrias 

completas, senão que cada pais se especializa em certos produtos da mesma 

indústria. As vantagens comparativas não estão só associadas a dotação de 

fatores, portanto, aos fatores de custo, mas também a qualidade, marketing, 

diferenciação de produtos, inclusive as intervenções de política económica 

(taxas de câmbio, subsídios). Dai que atualmente se fala de vantagens
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competitivas, outorgando desta maneira um papel central ao conceito de 

competitividade.

Junto à reorganização da economia mundial, constata-se um processo de 

redefinição da geometria mundial do poder, fato que permite supor que as 

mudanças económicas estruturais acima descritas tenham sua correspondência 

no nível político. Agora, até que ponto existe uma articulação entre os níveis 

económico e político? Como ela se manifesta antes e depois da ocorrência 

dessas mudanças estruturais?

As profundas alterações sofridas pelo sistema económico mundial foram 

se expressando nas últimas três décadas. No entanto as transformações no 

mapa político mundial emergiram no final dos anos oitenta, num período de 

tempo extremadamente curto. O colapso do poder comunista na Europa 

Oriental, a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, e os 

terremotos políticos na União Soviética, desencadearam-se em um período de 

aproximadamente cinco anos. É claro que já se vinham gestando mediante 

processos anteriores mas, como força histórica transformadora, ficam evidentes 

de uma maneira implosiva.

A partir desse momento, começou-se a se falar de irrupção de uma nova 

ordem internacional, de uma reestruturação nas relações do poder mundial, de 

novos parâmetros nas relações internacionais, de reconfiguração da hegemonia 

mundial. Em fim, desenvolveu-se uma série de análises que tentam explicar as 

novas realidades emergentes e que coincidem, todos eles, no ponto de partida 

(ou de inflexão): o fim da Guerra Fria.
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A dinâmica da Guerra Fria estabeleceu-se depois da Segunda Guerra 

Mundial quando os dois superpoderes que dela emergiram, os Estados Unidos 

e a União Soviética, instalaram um esquema bipolar de controle do poder 

mundial baseado em duas dimensões, uma ideológica e outra de segurança. 

Ideológica no sentido de existir um confronto entre dois regimes políticos, 

sociais e económicos - capitalismo versus socialismo - que operavam como 

exemplo para a organização dos países em todas as regiões do globo. De 

segurança, mediante o exercício do poder fundado na capacidade militar que 

justificava a corrida armamentista avalizada por um permanente avanço da 

tecnologia nuclear. A paridade de forças militares alcançada entre os dois 

superpoderes tornava impossível a confrontação direta e armada entre ambos, 

pelo qual prevalecia o princípio de "equilíbrio pelo terror" estabelecido no plano 

da ideologia, da informação, da espionagem, etc. Os conflitos armados - 

verdadeiras guerras - desenvolveram-se no âmbito regional, onde as 

confrontações secundárias podiam se fazer "a quente".

Nesse contexto, a maioria dos acontecimentos relevantes estavam 

referidos à dinâmica bipolar Leste-Oeste, modelando direta ou indiretamente o 

conjunto das relações internacionais. Para Gelson Fonseca (1990:11), "a 

confrontação definia as atitudes 'globais' das superpotências, no sentido de que 

agiam também em matéria económica ou científica e tecnológica, em função da 

dinâmica da confrontação (Plano Marshall, Comité de Coordenação de 

Controles Multilaterais de Exportação (COCOM), Aliança para o Progresso); a 

confrontação criava, para as duas superpotências, legitimidade 'natural' para 

intervir nos processos nacionais tanto económicos, quanto políticos".

Essa intervenção operava-se à escala regional, nas zonas de dominação ou 

influência definidas pela proximidade geográfica. O sistema de hierarquias entre 

países assim estabelecido formou-se, como explica Luciano Martins (1992:72), 

"da interação dialética entre, de um lado, o sistema bipolar que pautava e 

mediava a ordem internacional e, de outro, os subsistemas que se criaram pela 

necessidade de cada um dos principais atores manter (ou conquistar) alianças
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de uma variada gama de países dotados de menores (e altamente desiguais 

entre si) recursos de poder. Tais subsistemas se formaram seja pela ameaça do 

bastão, seja pela promessa da cenoura e, no mais das vezes, pelo emprego 

alternado de ambas a coisas".

alguma forma contribui, com intensidade variável, conforme o caso, para a 

erosão interna dos dois superpoderes (Martins, 1992).

No caso da União Soviética, a causa imediata do colapso de sua 

economia e da desintegração de sua sociedade foram as reformas instituídas 

por Mikhail Gorbatochv desde a segunda metade dos anos oitenta. Nas 

palavras de Helio Jaguaribe (1992:6), "essas reformas, com todas as suas 

inúmeras consequências, foram determinadas, em essência, pelo fato de os 

novos lideres do pais reconhecerem que o regime esgotara, desde a época de 

Kruchov, nos anos 60, e de modo irreparável a partir dos anos 80, suas 

potencialidades e sua legitimidade. Apesar do êxito na implantação de um vasto 

parque de indústria pesada e de uma das duas máquinas de guerra mais 

poderosas do mundo, o sistema burocrático e totalitário não conseguiu criar os 

incentivos necessários à maioria das atividades. Um abismo cada vez maior

corrida armamentista a

Alianças e alinhamentos de diferentes tipos e graus que se delineavam 

em torno a um esquema bipolar demarcado política, estratégica 

economicamente pela presença de alguma das duas superpotências. Ora, que 

aconteceria por trás desse esquema bipolar? Quais são as tendências ou 

processos que o tencionam e o debilitam? Por que esse mundo, assim 

estruturado durante mais de quarenta anos, desaba com o fim da Guerra Fria? 

Diferentes são as respostas e múltiplas as especulações para levantar a partir 

dessas questões, as quais, aliás, são motivo de inúmeros artigos e publicações 

de especialistas de diferentes áreas.

Vários estudos assinalam que a 

crescentes, durante a Guerra Fria, provocou distorções de grande amplitude 

nas economias e sociedades dos Estados Unidos e da União Soviética. Isso de
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separava o aparelho militar de suas bases sociais e económicas de apoio, 

impossibilitando cada vez mais a própria manutenção".

No caso dos Estados Unidos, observa-se um declínio relativo de sua 

hegemonia económica em face do surgimento de novos centros económicos. A 

difusão do novo paradigma tecnológico-organizacional junto ao crescimento 

sem precedentes do comércio, das finanças e do investimento estrangeiro 

desenrolaram em torno a um megaespaço conformado pela Tríade. A imensa 

expansão transnacional do capital privilegiou esses centros, articulando uma 

economia multipolar e somando ao domínio norte-americano os outros dois 

grandes centros de poder económico e financeiro mundial.

É interessante a observação de Martins (1992:73) respeito à 

maximização das oportunidades que os interstícios da Guerra Fria deixavam à 

Europa e ao Japão. "Abrigados sob o guarda-chuva nuclear mantido pelos 

Estados Unidos e livres, portanto, dos encargos maiores de defesa contra o 

inimigo comum, ao mesmo tempo que seu fortalecimento económico não 

apenas se inseria na lógica de expansão transnacional do sistema capitalista 

como era essencial ao seu fortalecimento político, as principais nações 

européias e o Japão puderam realizar seus 'milagres económicos' quase que na 

posição de free riders".

Em consonância com a neutralização do comunismo e a adesão geral ao 

liberalismo democrático no nível político e ideológico, instala-se no nível 

económico o predomínio absoluto do capitalismo, com uma organização 

definitiva fundada no mercado e na propriedade privada. Uma nova 

configuração mundial do poder com ajustamentos estruturais ainda em curso de 

realização, no qual as relações de interdependência parecem se perfilar como 

um eixo central.

A trama de interpenetrações económicas que tece o crescente processo 

de internacionalização do comércio, das finanças e dos investimentos define, 

em larga medida, essa interdependência: um cruzamento de decisões e 

interações de múltiplos atores - empresas, estados, agrupamentos de estados,
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instituições supranacionais que trespassa o limite das fronteiras tradicionais e 

cria um novo contexto para a resolução de conflitos entre esse atores. Uma 

interdependência complexa que, como descreveram Keohane e Nye, se 

caracteriza pela participação ativa na política mundial de outros atores além dos 

Estados, pela inexistência de uma clara hierarquia de questões e na qual a 

força militar seria um instrumento ineficaz da política (Hirst, 1991). Isso significa 

que a interdependência aumenta marcadamente a complexidade existente no 

mundo Pós-Guerra Fria, com a coexistência de atores múltiplos, metas 

multidimensionais e instrumentos de poder alicerçados no campo normativo e 

das negociações.

Como digressão final, um comentário sobre a permanência o não do 

Estado-Nação nesta nova ordem, tema que também será abordado no próximo 

capítulo. Para Otávio lanni, conforme suas palavras citadas no primeiro item 

deste capítulo, a sociedade nacional é um elo da sociedade global, está 

absorvida por ela. Isso implicaria dar-lhe status de subproduto, de resultado, 

enfim, de elemento secundário. Em outras palavras, significaria que a sociedade 

nacional está determinada pela sociedade global e, portanto, em qualquer 

momento pode chegar a desaparecer. Nesses termos, com afirmações 

categóricas, taxativas, lanni coloca o debate do Estado-nação.

Outros autores apresentam um discurso menos radical, com certos 

matices. Hein (1994:87) parte da constatação de um processo de socialização 

global, como resultado do crescimento ilimitado do capitalismo nas últimas 

décadas graças à imposição cada vez mais extensa das novas tecnologias de 

informação, e contrapõe dito processo à sociedade nacional, ao Estado-nação. 

Afirma, porém, que “a superação da nação ou do Estado-nação através de 

outras formas de organização política deve considerar-se como um processo 

histórico a tão longo prazo, tão conflitivo e pouco retilíneo como sua formação 

no meio do tamanho entre pequenas unidades sociopolíticas e reinos feudais no 

processo de surgimento da sociedade burguesa (...). O fim do Estado-nação é
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certamente previsível, mas não está ainda à vista”, 

muito polêmica, será retomada no capítulo seguinte.

1.3.2. Uma significativa importância das normas e práticas 

institucionais

Um modelo multipolar vem se impondo na ordem internacional, no qual a 

ascensão de novos centros económicos desempenham um papel decisivo. 

Como assinala José Maria Gomez (1991:233), "uma vez rompido o equilíbrio 

bipolar, são os elementos económicos e científico-tecnológicos os que passam 

a adquirir plena prevalência no campo das relações internacionais, ao mesmo 

tempo em que tendem a diminuir o papel dos elementos estratégico-militares e 

ideológicos - que eram predominantes no esquema confrontacionista anterior".

Não há dúvidas da hegemonia do capitalismo nessa reformulação 

mundial, porém, essa hegemonia não elimina nem os conflitos de interesse 

entre os diferentes atores nem a necessidade de se regular o sistema como um 

todo, dado que o "mercado", por sua própria conta, não conseguirá realizá-lo. 

As múltiplas manifestações de dinâmicas interdependentes no sistema 

internacional convivem com uma crescente divergência de 

económicos e políticos, gerando uma enorme instabilidade - interdependência 

crescente frente a uma forte fragmentação, marcadas divisões, frequentes 

controvérsias.

É nesse contexto que a dimensão institucional e normativa adquire uma 

importância considerável. A problemática da ordem mundial supõe sempre a 

existência de um sistema de normas e procedimentos que conforma a 

regulamentação internacional, junto a um sistema institucional capaz de 

regulamentar, administrar e fazer cumprir essa regulamentação. Nem as normas 

nem as instituições são neutras, pelo contrário, os Estados disputam em torno
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delas, procurando uma maior participação no processo de elaboração da 

regulamentação e de sua aplicação. Atualmente, a coexistência complexa de 

múltiplos atores e questões no panorama internacional exige um maior e mais 

drástico ajustamento e harmonização desse nível político-institucional.

Observa-se a superposição de uma série de instituições e normas 

formais e informais, estatais e não estatais que representam os diferentes 

interesses da comunidade internacional. Se bem que instâncias como as 

Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o GATT 

existem desde o fim da Segunda Guerra Mundial, hoje, ao mesmo tempo em 

que revisam seu papel no contexto da multipolaridade, convivem com 

numerosas organizações não governamentais (ONGs) internacionais. Nesse 

sentido, destaca-se a quantidade rapidamente crescente dessas instituições: de 

1939 a 1980 as organizações governamentais (OGs) aumentaram de 80 a mais 

de 600 e as ONGs de aproximadamente 730 a 6000. É bom levar em conta, 

entretanto, que essa expansão das ONGs, se bem pode perceber-se como um 

ponto de partida para orientações políticas que excedem o nacional, alcança 

apenas à porções relativamente pequenas da população e limita-se às esferas 

de problemas particulares (Hein, 1994).

Por sua vez, existem consultas informais como o Grupo dos Sete (G7), 

através do qual os países industrializados (os chamados "sete ricos": Estados 

Unidos, Alemanha, Japão, Grã-Bretanha, França, Itália e Canadá) celebram, 

periodicamente, reuniões para coordenar suas políticas macroeconômicas.

Tudo isso pode ser um sintoma da necessidade internacional de 

regulação que aumenta com rapidez e que o sistema de instituições existente 

não pode satisfazer completamente. Daí que as instituições tradicionais, que 

são controladas desde sua origem pelos países industrializados dominantes, 

também estejam num momento de reformas. É interessante o comentário de 

Rogalski (1994:114) quando observa o que está acontecendo dentro delas: 

"Progressivamente, a ação dos países do Norte sobre a ONU tem consistido em 

apartar de seu campo de ação tudo o que implique mudanças estruturais da
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economia internacional, e em concentrar seu interesse sobre o social, o 

humanitário, a assistência técnica, a ajuda à democratização, os refugiados, a 

droga, o terrorismo, a AlDs, o meio ambiente, em suma, todos os problemas 

domésticos, fazendo dos países do Sul o objeto de suas ações, sem analisar as 

causas profundas desses problemas. A divisão atual das competências assina à 

ONU os problemas sociais e de manutenção da paz; ao FMI, a gestão dos 

desequilíbrios económicos e as finanças; e o comércio, ao GATT. A ONU 

converte-se assim em instrumento de intervenção no Sul, deixando de fato ao 

Norte fora de suas prerrogativas. Os problemas do Norte resolvem-se em outro 

contexto, o do G-7, onde se tomam verdadeiramente as decisões".

Não se pode deixar de ressaltar, também, as modificações sofrida no 

sistema GATT. Com sucessivas rodadas de negociações desde 1947, sob a 

hegemonia política dos Estados Unidos, o GATT conseguiu implantar a 

estratégia do livre comércio e do multilateralismo, resolvendo os conflitos 

comerciais via negociação. Mas, com a perda de hegemonia dos Estados 

Unidos, com a ascensão da Europa e do Japão e com o fim da Guerra Fria, o 

sistema GATT entrou em crise. Nas últimas décadas, diferentes países vinham 

procurando acordos bilaterais ou regionais para administrar os intercâmbios 

comerciais e resolver seus conflitos. Porém, após a última rodada de 

negociações, que durou sete anos, o sistema GATT saiu fortalecido com um 

novo mecanismo de solução de controvérsias, com a inclusão de novos temas 

no sistema e o reforço nas regras operacionais do comércio internacional. Mais 

ainda, o GATT, apenas um acordo, passa a ser uma organização com o mesmo 

status do FMI e do Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio (OCM), 

dentro do sistema das Nações Unidas.

O caso das negociações bilaterais é um bom exemplo para observar as 

tensões existentes no seio dos países desenvolvidos. Como ilustra Krasner 

(1991:68), "as relações económicas EUA-Japão tornaram-se mais litigiosas na 

década de 80. Em 1986, os EUA impuseram tarifas anti-dumping contra os chips 

de computador japoneses, primeiro ato desse tipo dirigido contra o Japão
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depois da guerra. Os formuladores de política norte-americana concentraram-se 

cada vez mais no acesso ao mercado japonês. Duas séries de conversações, as 

negociações do Market Opening Sector Specific (MOSS) e a Structural 

Impediments Initiative (Sll) chegaram a termo e envolveram questões tais como 

procedimentos para a licitação de contratos de projetos de construção 

importantes e os regulamentos que controlam o varejo no Japão, bem como 

barreiras comerciais mais convencionais, tais como quotas sobre determinados 

produtos agrícolas. Essa ampliação da ordem do dia das negociações para que 

incluam práticas que tradicionalmente têm sido tratadas como assuntos 

puramente nacionais, como leis e regulamentos que controlam o comércio de 

varejo, inevitavelmente criam tensões políticas".

Contenção e resolução de conflitos através de negociações entre os dois 

países, abarcando uma gama de temas que deixaram de ser questões internas, 

domésticas, para se transformarem em objeto de decisões bilaterais. Sem 

dúvida, trata-se de uma necessidade crescente em harmonizar instituições e 

políticas para diminuir as contradições que produzem as mudanças estruturais 

do sistema económico.

Os países em desenvolvimento, para poderem participar no mercado 

mundial, devem submeter-se as regras, aos mecanismos e às instituições 

internacionais que definem os objetivos e os padrões da inserção e da troca no 

sistema económico mundial. Agosin e Tussie (1993:48) assinalam que esses 

países, particularmente aqueles industrialmente mais avançados, "estão sendo 

pressionados a abandonar o uso do comércio e dos instrumentos de política 

industrial discricionários e a aceitar novas disciplinas em áreas que antes 

estavam fora dos limites do debate internacional. Essa tendência reflete-se no 

modo como os países desenvolvidos estão usando as negociações comerciais. 

Estas, mais e mais, estão se tornando um veiculo usado pelos países 

comercialmente mais poderosos para ditar os termos de um modelo mundial de 

fazer política económica. A porta do comércio está sendo usada para levar ao 

âmago de uma variedade de leis, instituições e outras práticas governamentais,
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A partir das mudanças estruturais acontecidas nas últimas décadas, 

acima referidas, podemos supor que a globalização é um processo delas

1.4. A globalização como decorrência/estímulo das/às mudanças 

estruturais

A maior harmonização das normas institucionais e das políticas entre os 

países, de forma a facilitar os fluxos comerciais e financeiros, transformou-se 

em um requisito indispensável para a integração ao mercado mundial. Todavia, 

essas expressões no nível normativo e institucional são parciais, uma vez que 

canalizam, dirimem e regulamentam apenas uma das dimensões dessa 

problemática. Tanto as forças políticas como as sociais e, mais particularmente, 

as económicas contam ainda com outros mecanismos e meios para expressar e 

incentivar seus interesses.

algumas vezes rotuladas de 'impedimentos estruturais ao acesso ao mercado' 

ou 'distorções do comércio’".

A inclusão de novos temas na Rodada Uruguai - direitos de propriedade 

intelectual, serviços, questões sociais e meio ambiente - foram interpretados 

pelos países de América Latina como imposições dos países industrializados 

para transformá-los em medidas protecionistas de comércio. Assim estes 

últimos poderiam alegar "dumping social", ou seja, utilização de mão-de-obra 

barata, para barrar a entrada dos produtos latinoamericanos em seus mercados. 

Do mesmo modo, poderiam usar medidas que, apoiadas em razões ambientais, 

acabem restringindo o comércio. No caso dos serviços e propriedade 

intelectual, o argumento básico era que enquanto os países industrializados já 

tinham construído suas vantagens comparativas nesses temas, os países em 

desenvolvimento queriam ter maior liberdade na determinação de suas políticas 

nacionais.
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decorrente e, uma vez instalado, tem força para estimular a sua aceleração. 

Opera em ambos os sentidos, é causa e consequência, é resultado e condição.

É um processo que expressa um novo patamar no projeto de mundializar 

as relações económicas, culturais e políticas do capitalismo. As mudanças 

assinaladas podem ser interpretadas como o aprofundamento das condições 

que permitem criar ou recriar a tendência à mundialização, gerando um novo 

estágio, um novo período do acontecer histórico. Elas permitem, dessa maneira, 

falar da globalização com a fase contemporânea do capitalismo.

Assim, a globalização como processo e como período traz algumas 

“novidades”, podendo sintetizar aquelas mais significativas nos seguintes itens:

a) O fantástico encurtamento do espaço e do tempo trazido pela redução 

custos de transportes e pelas tecnologias de informação

telecomunicações fazem possível operar em escala mundial. A expansão e 

intensificação das comunicações são um indicador deste fenômeno; com o uso 

do fax, do telex, do correio eletrónico, enfim, de todos os recursos on Une para 

se comunicar, fica evidente a possibilidade de coordenação globalizada da 

atividade humana. Por sua vez, esse conhecimento, esse contato, essa 

interconexão permanente com qualquer lugar do planeta, criam um sentido de 

se pertencer ao mundo que parece se tornar um ponto de referência necessário 

na tomada de decisões.

b) O alto custo de desenvolvimento das novas tecnologias e a rápida 

obsolescência dos produtos e processos exigem trabalhar para mercados 

ampliados. A escala planetária aparece, então, como a forma mais eficaz de 

atingir essa maior dimensão dos mercados. Por sua vez, a concorrência 

acirrada que atualmente acompanha aquela escala, acelera e aprofunda as 

bases do novo paradigma tecnológico-organizacional. O grau de avanço no 

processo de conhecimento é tão grande que as possibilidades de alcançar um 

novo salto, mais abrangente e complexo, torna-se cada vez mais próxima.
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c) As complexidades desenvolvidas no processo produtivo influem 

diretamente sobre as estratégias empresariais, nas quais a escala internacional 

ocupa um papel cada vez mais importante. A acelerada formação de joint- 

ventures e de outros tipos de associação entre empresas de todo o mundo é 

uma clara demonstração daquilo. Desde a empresa se pensa no mundo, no 

entanto, o mundo ordena à empresa sua consideração.

d) Ao se tornarem as economias nacionais muito abertas, suas fronteiras 

se enfraquecem facilitando a mobilidade de bens, serviços, capitais. Assim, ao 

desaparecer esse obstáculo para o comércio e os investimentos, estes 

intensificam-se e suas alianças ampliam-se enormemente. Essa abertura do 

sistema económico reforça a globalização, enquanto esta obriga à uma revisão 

permanente das negociações e acordos entre os países e de suas práticas 

institucionais. Pequenas diferenças nas práticas políticas ou institucionais ou 

nas normas e regras podem ter amplos efeitos nos fluxos de comércio e 

investimentos de um país, exigindo uma harmonização permanente.

e) A competitividade de uma empresa ou de um produto tem um caráter 

crescentemente "construído", no qual se redefinem suas determinantes. Antes, 

a estratégia internacional de uma empresa era uma coleção de estratégias 

nacionais, sendo o espaço nacional a base privilegiada de acumulação e, 

portanto, aquilo que principalmente influía na determinação da competitividade. 

Hoje, pelo contrário, essas empresas estão organizadas e coordenadas tendo 

como referência o mundo todo, isto é, os pontos ou áreas em que compra ou 

vende. A competitividade, além de incluir os atributos inerentes aos lugares e às 

empresas, depende das diferenças nas legislações nacionais, as medidas de 

apoio governamental referentes a produção, investimento, subsídios à pesquisa 

e ao desenvolvimento, etc. Enfim, vantagens competitivas medidas em uma 

escala planetária, puxadas pelo processo de globalização.

f) Cria-se um aumento da fluidez material e normativa dos territórios 

promovida pelos governos nacionais. Material, através do melhoramento das 

infraestruturas existentes em cada pais - principalmente aquelas vinculadas aos
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transportes e às telecomunicações - e normativa, através de uma regulação 

política e económica que estimula a abertura comercial e financeira e privilegia 

a produção orientada para fora. Assim, multiplicam-se os fluxos de informação 

e financeiros que perpassam as fronteiras nacionais, o mesmo acontecendo 

com o comércio e os investimentos diretos, mediante acordos gerais ou 

bilaterais.

Nesse contexto, aparecem propostas de criação de zonas de livre 

comércio, uniões aduaneiras e mercados comuns a partir do agrupamento de 

países principalmente vizinhos, isto é, tentativas de conformação de blocos 

regionais.

Assim, a globalização e a regionalização aparecem como duas 

tendências concomitantes no sistema internacional contemporâneo. Elas se 

opõem quanto à direção do movimento que em cada uma está implícita. A 

globalização remete à idéia de um movimento que tem como “campo de ação" 

todo o planeta, um movimento que opera na escala mundial. A regionalização, 

por outro lado, mostra uma tendência a atuar em uma área limitada do planeta, 

em uma escala mais reduzida. Porém, na realidade, essa oposição é só 

aparente já que ambas tendências complementam-se para dar respostas às 

mudanças estruturais que estão transformando paulatinamente o cenário 

mundial.

e a
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OS BLOCOS REGIONAIS: UMA TENDÊNCIA INSTALADA?
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"Blocos económicos", "blocos regionais de comércio", "megaespaços 

económicos supranacionais", "espaços económicos ampliados ou de dimensão 

regional", "espaços de intercâmbio económico regional". Diferentes expressões 

referidas ao processo de regionalização que estão se produzindo com um ritmo 

acelerado na economia mundial durante as últimas décadas. Certa vaguidade 

quanto à denominação do processo ao mesmo tempo que falta de precisão na 

sua definição, fazem que, em diversas oportunidades, esteja-se falando de 

situações um tanto diferentes. Enfim, a tendência detectada de formação de 

"blocos regionais" adolesce tal vez dos mesmos problemas conceituais 

expostos com respeito à "globalização". Muitas vezes, a popularidade da que 

gozam certas expressões não guarda necessariamente relação com o vigor com 

o qual seu conteúdo é definido, mas, talvez, é nessa ambiguidade onde radica a 

força e a rápida difusão de seu uso.

Certas características observadas na atualidade podem servir de guia 

para esclarecer conceitualmente essa tendência à regionalização.

Em primeiro lugar, é conveniente insistir que globalização 

regionalização não são movimentos excludentes, pelo contrário, ambos 

convivem, coexistem no cenário mundial, tentando dar respostas às mudanças 

estruturais que o estão transformando. Essa simultaneidade expressa-se de 

diferentes modos, as vezes, complementando-se, outras opondo-se. Ambos 

contribuem, se bem que em diferente escala, para o crescimento dos fluxos 

económicos entre empresas e governos de diferentes países, promovendo e 

facilitando assim movimentos internacionais, transnacionais e multinacionais. 

Em contrapartida, muitas vezes os blocos regionais podem freiar esses fluxos 

com uma variedade de medidas protecionistas que podem se converter em 

verdadeiros obstáculos ao movimento de globalização. Um exemplo disso 

poderia ser a "Fortaleza Europa", expressão acunhada para descrever ao
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Mercado Único Européio como uma área protecionista por excelência, criando 

uma forte preferência interna e impedindo uma maior desregulação e 

liberalização económica.

Nesse sentido, Jacob Gorender (1995:6) reflete: “ A concorrência entre 

os países industrializados e suas empresas transnacionais conduziu, na fase 

atual, à formação de blocos económicos regionais. Notoriamente, os três 

principais dentre eles são o NAFTA (Tratado de Livre Comércio da América do 

Norte), a União Européia (UE) e o bloco informal do Extremo Oriente. Por 

conseguinte, prevalece a orientação de afirmação de interesses regionais, 

tendo os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão à cabeça dos respectivos 

blocos. A política de blocos encerra significação contraditória no que se refere 

ao comércio mundial. Por um lado, contribui para incentivá-lo, na medida em 

que intensifica o intercâmbio entre os membros do bloco e deste com parceiros 

externos. Por outro lado, porém, permite a prática protecionista do bloco em 

conjunto diante dos outros blocos e, em geral, de países de fora, desta maneira 

conduzindo a um desvio de comércio".

Em segundo lugar, deve-se relembrar que os processos 

internacionalização e transnacionalização da economia esboçados no primeiro 

capítulo têm como base privilegiada aqueles países da Tríade, onde se 

concentram a maior parte dos fluxos comerciais, financeiros, científico- 

tecnológicos. Esses países, além de formar um megaespaço económico no 

âmbito do hemisfério Norte, constituem-se, cada um deles, em núcleos de 

espaços de dimensão regional, reunidos a partir de relações com diferente grau 

de subordinação/articulação. Incluí-se, em primeira instância, o que alguns 

autores denominam "periferia imediata", incorporada a um daqueles centros 

através de uma ampla variedade de formas de associação. É o caso do México 

no NAFTA, a adesão à CEE da Associação Européia de Livre Comércio 

(Áustria, Finlândia, Suécia e Suíça) e dos países do Leste, e a aproximação dos 

países do Sudeste Asiático ao Japão. Por sua vez, uma periferia menos próxima 

ficaria logo incluída em cada um desses três grandes espaços económicos, com
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outro grau de hierarquia. Corresponderia à Europa, o Magreb e a África ao Sul 

do Saara, aos Estados Unidos, a América Latina e o Caribe, e ao Japão a China 

e outros países do Pacífico.

Esse processo de "alargamento" a partir da ampliação do número de 

países significa uma maior extensão territorial e, em consequência, uma maior 

dimensão dos mercados, acelerando processos de regionalização 

hierarquicamente organizados. Dito em outras palavras, busca-se desenhar 

uma divisão do trabalho que logre atender as novas exigências estruturais.

Uma outra leitura não distingue essa periferia imediata, pelo contrário, 

ela é incluída dentro de uma mesma área hegemónica. Assim, para vários 

analistas, que também partem de considerar a estratégia dos grandes blocos 

como uma verdadeira mudança do mapa-múndi, Japão e os NICs (novos 

países industrializados asiáticos) conformariam junto aos Estados Unidos a 

grande área do Pacífico, com duas grandes subáreas interconectadas 

fortemente: uma liderada por Estados Unidos, associados a Canadá e México, e 

outra liderada por Japão e os NICs do sudeste asiático. Do outro lado, estaria a 

União Européia. Como blocos atuariam em forma única, sem relações interna de 

subordinação.

De qualquer forma, é necessário insistir no processo de transformação 

continua e acelerada que caracteriza à divisão internacional do trabalho no 

período contemporâneo. Essa profundidade e velocidade nas mudanças das 

relações mundiais são, sem dúvida, uma novidade na história mundial. Novos 

rearranjos na geometria mundial estão se conformando. Por exemplo, respeito 

ao bloco informal do Extremo Oriente, Gorender (1995:10) afirma que o Japão 

se tornou o segundo maior exportador mundial - em seguida dos Estados 

Unidos e emparelhado com a Alemanha -; mas com a valorização do iene, nos 

últimos anos, que lhe retira vantagem cambial e diante das medidas 

protecionistas dos Estados Unidos e da União Européia, o capital japonês 

aumentou os investimentos externos nos países desenvolvidos concorrentes, 

especialmente nos países do Extremo Oriente. “A aliança entre Japão e China
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pode situar naquela região o pólo mais influente da economia mundial, dentro 

de uma ou duas décadas. Mas isto depende do êxito do projeto 

desenvolvimentista da China, também dominado pelo dirigismo estatal, e da 

maneira como a economia japonesa conseguirá superar a atual conjuntura de 

crise bastante grave.”

Em terceiro lugar, trata-se de considerar o grau de institucionalização de 

cada processo de regionalização. Existem, de um lado, situações nas que se 

privilegia o espaço mais próximo para incrementar o comércio e 

investimentos, com vínculos muito flexíveis sem o estabelecimento de estruturas 

institucionais. Seria o caso do Japão e os países do Sudeste Asiático. De outro, 

encontram-se acordos institucionalizados que podem chegar à agrupamentos 

políticos, como é o caso da União Européia. Aparecem assim diversos 

esquemas de integração regional com maior ou menor grau de aprofundamento. 

As diferenças entre eles remetem à discussão sobre os sistemas decisórios: 

supranacional ou intergovernamental.

Um caso paradigmático é aquele constituído pela União Européia, até 

agora, o único caso de livre mercado que evoluiu para um mercado comum bem 

sucedido. Tendo começado em 1958, com oito países associados, hoje 

congrega quinze países. O livre trânsito de mercadorias, capitais e pessoas 

reduziu significativamente a função tradicional das fronteiras entre os 

participantes do bloco, ensejando um entendimento supranacional inédito no 

continente europeu, e no mundo. Apesar disso, vem se revelando muito mais 

difícil do que o esperado a união política e monetária prevista no Tratado de 

Maastricht.
Em quarto lugar, cabe perguntar-se sobre as causas ou fatores que 

facilitam a configuração dessas diferentes agrupações. As mudanças estruturais 

ocorridas no cenário mundial, especialmente no nível económico, muitas vezes 

tornam difícil sustentar a produção apenas baseada nos mercados internos. 

Tanto para as grandes empresas quanto para os próprios países, os espaços 

nacionais deixam de ser o locus privilegiado para o processo de acumulação.
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Os governos buscam ampliar o espaço de realização das mercadorias com 

maior abertura da economia, aparecendo assim uma predominância 

generalizada de políticas de incentivos às exportações. Tanto que, em qualquer 

país, uma determinante da capacidade de atrair investimentos diretos 

estrangeiros é o fato de até onde a economia é orientada para a exportação 

(Agosin e Tussie, 1993).

Por sua vez, a deterioração sofrida pela estratégia multilateral de 

comércio impulsada pelo GATT, conduza a muitos países a assinar acordos 

bilaterais ou sub-regionais, visando solucionar atritos que já não são cobertos 

por aquele fórum. Enquanto a Rodada Uruguai demorava sete anos em ser 

concluída, vários esquemas de integração consolidaram-se.

Por último, precisa ser destacado que o papel dos blocos regionais não 

se dá apenas no âmbito comercial, favorecendo condições conjunturais para 

criar ou desviar intercâmbios, mas também repercute no âmbito das estratégias 

empresariais ao incidir nas percepções, imagens, atitudes e condutas 

relacionadas com os demais membros do espaço económico, facilitando a 

identificação de sócios e concorrentes, de oportunidades, alianças e conflitos. 

Além disso, podem conduzir à configuração de uma trama de complexas 

vinculações, interações e redes intra e inter-sociais e estatais no plano cultural, 

político e científico tecnológico. As possibilidades de formação de blocos não 

devem ser interpretadas exclusivamente como uma questão económica, ou 

meramente comercial. Pelo contrário, podem ser entendidas como uma 

instância que, em teoria, propícia a articulação entre os níveis económico, 

político e ideológico-cultural, a partir de uma contiguidade territorial.

Em suma, a formação de blocos como manifestação concreta do 

processo de regionalização estaria condicionada pelas mudanças mundiais 

verificadas fundamentalmente no nível económico e político institucional das 

últimas décadas. A partir deste suposto, outras idéias e noções já utilizadas em 

contextos anteriores e assimiladas freqúentemente ao processo de 

regionalização, precisam ser reavaliadas. São elas: contiguidade territorial,
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multilateralismo, integração, supranacionalidade, intergovernabilidade, 

soberania. Mesmo a questão do Estado nacional. Retomaremos esses temas 
nos pontos a seguir.

Estado-nação: uma questão que subjaze e, talvez, preceda, à discussão 

sobre globalização/regionalização. Ficou patente, ao largo dos itens até aqui 

expostos, a reiteração de atributos tais como "internacional", "transnacional", 

"multinacional", "supranacional". Todos eles remetem ao conceito de nação, ou 

de estado-nação.

Apesar da aparição de novos atores no cenário mundial, o estado-nação 

continua sendo um ator central no sistema internacional e, portanto, mantém o 

status de unidade de análise básica para seu estudo. Por esse motivo, ainda é 

utilizado como ponto de partida para qualificar diferentes processos: 

internacionalização, transnacionalização, interdependência, integração. Mesmo 

a conformação de blocos regionais implica, em princípio, a aproximação de dois 

ou mais estados-nações na busca de um espaço que ofereça um melhor 

patamar sócioeconômico.

A análise de certas definições sobre regionalismo permite confirmar o 

observado. Segundo Hurrell (1993:100), o regionalismo é "o conjunto de um ou 

mais Estados, destinados a promover a emergência de uma sólida unidade 

regional, a qual desempenha um papel definidor nas relações entre os Estados 

dessa região e o resto do mundo, bem como constitui a base organizativa para 

políticas no interior da região, numa ampla gama de temas". Nye (1989:100), 

por seu lado, o define como "um número limitado de Estados vinculados por 

uma relação geográfica e por um grau de mútua interdependência".

Os dois autores mencionados entendem o processo de regionalização a 

partir de um grupo de Estados. É necessário lembrar, contudo, que dentro dos
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estudos sobre relações internacionais existem diferenças sobre a natureza dos 

agentes do sistema internacional. Enquanto para o enfoque realista os Estados 

são agentes dominantes do sistema, para o enfoque liberal os Estados 

convivem com outros agentes na determinação do poder. Mesmo assim, o 

Estado está presente em ambos. Cabe aqui fazer algumas considerações que 

devem estar presente na abordagem desta questão.

Em primeiro lugar, o estado-nação, historicamente determinado, participa 

no sistema internacional como ator soberano e independente, capaz de 

relacionar-se de igual para igual - pelo menos em teoria - com os demais atores 

e como ator institucional por excelência do jogo diplomático. Essa competência 

soberana, formalmente independente e diplomática dos Estados mantém sua 

vigência (de Almeida, 1991).

É verdade que uma economia mundial mais interdependente, o 

fortalecimento da ação das empresas transnacionais, a presença crescente de 

instituições internacionais, entre outros fatores, acabam debilitando a 

capacidade tradicional dos Estados de controlar suas decisões nos planos 

doméstico e externo. Essa constatação, porém, não significa o fim da era do 

estado-nação; pelo contrário, o moderno sistema de Estados apesar das 

permanentes tensões que o abatem, continua sendo um referente crucial na 

estruturação do poder mundial.

Elmar Altvater (1994:175) introduz no debate a idéia de um novo contrato 

social. “O contrat social global procura resolver os problemas ambientais cada 

vez mais urgentes no Mundo, na certeza de que se deve encontrar qualquer 

forma consensual entre as nações, mas também entre as gerações (Brundlandt 

Report) e que precisamente essa consensualidade não pode ser esperada 

apenas do modo de funcionamento do mecanismo concorrencial da economia 

de mercado. (....) Os problemas globais - uma nova ordem económica mundial, 

da qual se fala desde o início dos anos 70, a solução da crise global do meio 

ambiente e o fomento de um 'desenvolvimento sustentado’ - pressupõem 

efetivamente que os Estados nacionais saltem por cima das suas sombras



61

nacionais e se transformem em departamentos nacionais de uma estatalidade 

global, não importa como ela se configure em termos jurídico-políticos."

Essa perspectiva é certamente discutível já que, até agora, é difícil 

assegurar de que forma pode se atingir a resolução dos problemas específicos 

das escalas locais e nacionais. Nem todos os problemas são globais, sobretudo, 

quando se pensa nas soluções ou respostas que cada sociedade nacional pode 

aportar. Inclusive porque até os setores hegemónicos precisam dela.

Mesmo nessa economia multipolar, combinada com uma interconexão 

irreversível nos planos da política, da tecnologia, das comunicações, do direito, 

a presença do estado-nação é decisiva. Nesse sentido, são esclarecedoras as 

palavras de Theotonio dos Santos (1993:57) quando diz: "Apesar do intenso 

processo de integração e globalização da economia mundial e da sua 

regionalização, os Estados nacionais continuam a ser a unidade económica, 

política e cultural essencial sobre a qual se assentam esses fenômenos mais 

gerais. São eles que patrocinam ou freiam os processos globais, são eles que 

organizam, através da cessão de sua soberania nacional, os processos de 

integração regional que continuam apoiando-se contudo sobre suas bases 

institucionais e seu poder de legitimação e repressão". Logo agrega: "É pouco 

provável que estes processos pudessem ocorrer sem a mediação de um 

organizador coletivo da dimensão dos Estados nacionais. 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 apoio dos Estados nacionais, seja nos países de onde se 

expandem para o exterior, seja nos países que as hospedam".

Ainda deve-se notar que as sociedades nacionais continuam considerando o 

Estado como um dos responsáveis pelo bem-estar das populações. "Quando 

existem situações de dificuldade económica ou social, uma das explicações 

inevitáveis, em países desenvolvidos ou não, é a da 'culpa' dos governos. O 

movimento natural é de 'reclamar', em primeira instância, dos agentes 

governamentais por essa ou aquela dificuldade e não atribuí-las a 'fluxos
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financeiros' ou à 'transnacionalização da economia'. Em certas circunstâncias, a 

regra pode ser quebrada (e é suficiente lembrar as críticas recentes às políticas 

do FMI em matéria de dívida e ajuste, ou do aviltamento do preço da matéria- 

prima em países monoproductores), permanece, no entanto, a suposição de que 

o Estado teria alguma dose de liberdade para atenuar ou evitar influências 

internacionais perversas" (Fonseca, 1990:15).

Em outras palavras, a percepção é de que o internacional está sempre 

mediado pelo Estado. Este ainda permanece como instância central de 

legitimação do poder e, portanto, como o destinatário mais importante das 

demandas por parte da população. Nem as instituições internacionais, nem as 

grandes empresas podem ser cobradas, política e publicamente, em forma 

direta como o Estado.

Claro que o poder do estado-nação, mesmo por ser historicamente 

determinado, é relativo e desigual, segundo os países e as regiões. Nos países 

mais pobres, o influente papel do Estado nacional como promotor do 

desenvolvimento económico ainda perdura, apesar das fortes restrições que 

muitas vezes detêm. Por outro lado, é bom abalizar que nos países 

industrializados também se utilizam as fronteiras nacionais para proteger suas 

economias. As barreiras para evitar à livre mobilidade da força de trabalho ou 

as migrações massivas, são um exemplo disso. Obviamente que neste caso só 

se trata de impedir uma nivelação da pobreza universal (Hein, 1994).

Todas essas considerações não levam, todavia, a tirar conclusões simples e 

definitivas sobre a permanência do estado-nação. Nem ele está próximo a 

desaparecer, nem ele é o único ator que impõe as regras do jogo no sistema 

internacional. Conforme a apreciação de Martins (1992:82), "a geometria do 

poder que emerge do fim da guerra fria não só reflete um momento de transição 

como se articula simultaneamente em torno de Estados individuais, associações 

regionais (que potencializam ao mesmo tempo que restringem o desempenho 

desses Estados) e atores transnacionais. Não se trata apenas de dimensões 

diferentes, mas de dimensões e de atores que interagem a partir de 'lógicas'
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Esses novos conjuntos ou agrupamentos de países são arranjos políticos 

que surgem a partir do estabelecimento de uma norma comum, a assinatura de 

um Tratado. Desse modo, novos processos de regionalização, superpostos a 

outros já existentes no interior de cada pais, começam a se delinear no mapa do

que nem sempre são as mesmas. Uma das razões pelas quais, aliás, ainda não 

está claramente definida a nova ordem mundial".

Alguns trabalhos, seguindo a conceitualização de Rosencrace (1987), 

assinalam que já não se trata do predomínio de um estado-territorial mas sim de 

um Estado comercial, o qual dará prioridade no seu orçamento à viabilidade do 

comércio internacional em detrimento do gasto militar. Para esse autor, o 

Estado deixará de ser visto em termos nacionais; não se colocará como um ator 

racional unificado; as Forças Armadas abandonarão a projeção geopolítica- 

militar; a percepção do mundo não será a de um jogo de soma zero; e nas 

relações sociedade civil-espaço externo o Estado intervirá menos.

Coincide de certa forma com Altvater (1994:157) quando fala da 

transformação do Estado nacional soberano: “(...) no decurso da 

internacionalização e da globalização abrangentes da economia, o Estado 

nacional perdeu a dominação monopolista do espaço territorial, ao qual a 

qualidade estatal da soberania e a sua capacidade de inclusão e exclusão se 

referem tradicionalmente”.

Deseja-se insistir, no entanto, na importância do estado-nação nos 

processos de regionalização. Quando se fala dos blocos ou das diferentes 

iniciativas de integração, fica implícita a sua presença, o seu protagonismo 

como ator político mediador. De fato, nas numerosas experiências históricas até 

hoje conhecidas, o estado-nação aparece como um agente central na tomada 

de decisões e na distribuição dos recursos.



64

mundo. São tentativas de construção de novas entidades regionais, baseadas 

em uma solidariedade organizacional além das fronteiras nacionais que se 

obtém através da circulação, do intercâmbio e de sua regulação, possível a 

partir de contiguidades e continuidades territoriais.

Geralmente quando se pensava na região em termos de gestão ou 

planejamento, partia-se de uma base escalar bem definida, circunscrita aos 

limites do Estado-nação. As regiões subnacionais assim definidas, portanto, 

eram produto de uma regionalização dentro de um Estado territorial. Hoje, é 

necessário esclarecer qual é a escala de referência. Sérgio Boisier (1994:180) 

lembra que "para as Nações Unidas, o mundo está dividido em regiões (de fato, 

suas cinco comissões económicas regionais, entre elas a Comissão Económica 

para América Latina e Caribe, refletem uma primeira grande fragmentação por 

regiões do globo). Por sua vez, cada uma dessas regiões está configurada por 

um conjunto de países, a modo de sub-regiões. Fazendo um exercício de 

focalização, descobre-se que cada um desses países fragmenta-se também em 

regiões ou em mais preteridas divisões politico-administrativas. Isto tem 

contribuído a uma considerável confusão no uso do termo região, o qual, 

indagada sua origem etimológica, faz denotar um território próprio do real ou da 

realeza, isto é, um território que contem a idéia de poder político. Deste ponto 

de vista, o conceito de região é mais propício de uma escala geográfica 

subnacional que de outras mais extensas".

De qualquer modo, hoje, ao estar o território nacional atravessado e 

condicionado cada vez mais por uma multiplicidade de fluxos que se estendem 

além de suas fronteiras, não somente é necessário esclarecer o alcance do 

termo "regional”, mas também considerar que as potencialidades e limitações 

daquelas antigas regiões estão sendo redefinidas. Isso significa que a região, 

como recorte espacial determinado a partir de uma escala intranacional, inclui 

novos elementos na articulação dos processos sociais nela desenvolvidos. 

Elementos que, longe de serem externos à região, passam a ser parte dela,
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sobretudo para sua gestão. Os agentes nelas envolvidos precisam considerar, 

mais do que nunca, a dimensão internacional como parte de suas estratégias.

As novas propostas de regionalização não são resultado de uma simples 

somatória de países vizinhos. Estes últimos, pelo fato de estarem em 

contiguidade, formando uma extensão continua, e politicamente interligados por 

uma norma, começam a compartilhar certas questões ou problemáticas que 

antes somente pertenciam ao nivel doméstico. Começa a se esboçar, assim, 

certo tipo de solidariedade organizacional além das fronteiras nacionais que 

obriga a agir em conjunto. O sentido ou dinâmica que essa solidariedade adote 

dependerá dos atores que a comandem e dos interesses que eles defendam.

Essa nova regionalização contêm uma intencionalidade mercantil e uma 

intencionalidade simbólica. O discurso dos governos nacionais implicados 

promete a ampliação do espaço de realização das mercadorias e apresenta 

essa proposta como possibilidade de superar os problemas económicos 

internos e como a forma mais eficiente de integrar o país ao mundo, enfim, 

como uma esperança de salvação. São símbolos que muitas vezes não deixam 

ver a decisão política que as motivou e cujo conteúdo deveria ser objeto de 

preocupação.
Não é a mesma coisa um projeto que implique uma abertura irrestrita 

orientada basicamente pelos mecanismos do mercado e no qual só se 

beneficiam os setores e regiões mais concentrados, aqueles que já detêm um 

importante controle da economia, ou um projeto preocupado com o desenho de 

políticas públicas que procurem pensar e atuar em função do coletivo, 

incluindo, articulando, unindo os diferentes setores e regiões. A continuidade 

territorial pode ser um requisito necessário para a regionalização, mais não é 

suficiente para garantir este último tipo de projeto.
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Campos fechados, "fortalezas", ou um degrau para uma economia 

mundial mais aberta? Em qual desses dois sentidos operam os blocos 

regionais? Cabe aqui então colocar o debate em torno a dois términos 

freqúentemente utilizados na literatura especializada: multilateralismo e 

integração.

O multilateralismo, um dos princípios básicos defendido pelo GATT, 

estabelecido logo depois da Segunda Guerra Mundial, tornou-se a base de 

ação dos parceiros mundiais na área do comércio internacional. Com uma forte 

liderança nas diversas negociações do GATT, os Estados Unidos converteram- 

se em defensores de uma abertura multilateral generalizada da economia 

mundial. Claro que isso sucedia no contexto da Guerra Fria, quando a principal 

preocupação daquele país era a contenção de qualquer expansão dos países 

comunistas. Sendo o líder forte do capitalismo, Estados Unidos promovia a livre 

mobilidade dos fatores de produção dentro do espaço de aquele sistema, 

enquanto procurava o isolamento da União Soviética do resto da economia 

mundial. "A opinião predominante nos Estados Unidos até fins da década de 80 

era de que o comércio internacional era uma rua de mão única que beneficiaria 

desproporcionalmente os soviéticos, que estes eram muito eficientes em 

adaptar a tecnologia ocidental para fins militares e que as relações económicas 

podiam estar vinculadas ao comportamento político. Os Estados Unidos 

restringiram o comércio exterior, adotaram uma definição ampla de segurança e 

promulgaram um conjunto abrangente de leis que regulavam a transferência de 

tecnologia não-militar" (Krasner, 1992:66).

A tentativa de instalar o multilateralismo no âmbito do capitalismo (todo o 

mundo não comunista), não exclui a possibilidade de um regionalismo 

económico. Em efeito, em 1951 criava-se na Europa a Comunidade do Carvão e 

do Aço (CECA) e iniciava-se um processo que seria logo uma das mais 

prolongadas experiências históricas de integração gradual e continua. Os
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Estados Unidos deram seu apoio a esse processo, longe de considerá-lo como 

uma ameaça ao multilateralismo. "O Plano Marshall proporcionou grande 

quantidade de capital e de divisas estrangeiras destinadas a estimular os 

investimentos produtivos na Europa e a contribuir para a cooperação européia. 

Os Estados Unidos não se opuseram á imposição de tarifas e de quotas pelos 

países europeus. Forneceram recursos para que se pudesse constituir a União 

Européia de Pagamentos, passo inicial em direção à criação da Comunidade 

Económica Européia" (Krasner, 1992:65).

Assim durante a Guerra Fria, sob a hegemonia absoluta dos Estados 

Unidos, multilateralismo e integração convivem no espaço do mundo capitalista, 

sem se opor. A integração regional era percebida como um degrau na direção 

de uma economia mais livre; cabia dentro de um sistema multilateral aberto para 

a aliança ocidental, mas excluindo à União Soviética. Mais tarde, com os 

problemas da economia doméstica americana e a ascenção da Comunidade 

Européia e Japão como novos centros capitalistas no cenário mundial, aquela 

percepção começou a mudar. A emergência de um novo regionalismo 

manifesta-se, fora do impacto deformador do conforto Leste/Oeste. Na 

avaliação de Agosin e Tussie (1993:54), "os Estados Unidos parecem ter 

assumido o caminho regional, devido à insatisfação com a demora do processo 

do GATT e como uma resposta estratégica à possibilidade de que uma 

integração européia mais forte vir a ser protecionista em relação aos não 

participantes".

A partir dos anos oitenta surgiram múltiplos esquemas de integração e 

consolidação de espaços económicos em diversas áreas do mundo. É 

necessário apontar, contudo, que esta tendência não é apenas o resultado do 

fim da Guerra Fria. Se bem as mudanças ocorridas no nível político, de 

construção do poder mundial, são decisivas, elas desenrolaram-se 

paralelamente as forças que operam no nível económico. Como já foi 

mencionado, o papel de múltiplos atores intervenientes é uma característica 

deste período, entre os quais destacam-se as empresas transnacionais em seu
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esforço por ser funcionais às exigências de concorrer na revolução 

tecnológica/organizacional atual. "As empresas transnacionais estão gerando 

redes produtivas integradas 'locais' nos espaços económicos de cada um dos 

outros pólos. Essa situação tem várias consequências relevantes: impede o 

controle hegemónico de cada pólo sobre sua área de influência e fortalece a 

hipótese de que os blocos económicos constituem uma mudança de escala na 

dimensão dos mercados. As ETN operam nesses âmbitos com uma estratégia 

visando alcançar a globalização de suas operações. Mesmo assim, a existência 

de redes dos concorrentes em cada um dos espaços regionais e as gigantescas 

e múltiplas fusões e joint-ventures que estão se realizando entre empresas de 

pólos distintos contribuem para facilitar certa abertura e permeabilidade aos 

blocos" (Monetta: 1992:53).

maneira, isso demostra que também na

integração não são excludentes. Nenhum país está 

completamente comprometido com uma ou outra estratégia, pelo contrário, 

trata-se de procurar saídas eficazes para enfrentar as novas condições da 

competitividade internacional. Marini (1993:21) sintetiza até certo ponto a 

convergência dessas duas tendências, ao escrever: "O reordenamento do 

sistema mundial - expressão, no nível económico e político, do impulso que 

ganha a centralização do capital - não implica a conformação de campos 

fechados, mas sim a reunião por cada centro das condições adequadas para 

fazer frente à luta por mercados, nos termos em que se encontra colocada hoje. 

De fato, nenhum centro se exclui de antemão da participação nas áreas 

preferenciais de outro, observando-se inclusive a aspiração de criar um espaço 

mais amplo, que compreenda o conjunto da economia mundial. Nesse sentido é 

que, paralelamente à formação de blocos económicos mais ou menos definidos, 

se busca transformar a superestrutura jurídica do mercado mundial e configurar 

um âmbito funcional à livre circulação do capital

Considerando a terminologia mais recente, poderia-se associar 

multilateralismo à globalização já que ambos tentam indicar o alcance dos

De alguma 

multilateralismo e
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A revalorização do espaço regional imediato como base do crescimento é 

um pressuposto subjacente em toda proposta de integração. Conforme a teoria 

tradicional do comércio internacional desenvolvida por Balassa existem várias 

modalidades de atingi-la, a partir da remoção gradual das barreiras à livre 

circulação dos fatores económicos e do estabelecimento de certos mecanismos 

de cooperação e coordenação. Thorstensen et. al. (1994) faz uma descrição 

atualizada dessas fases, a saber:

fenômenos, ou sua base de ação: mundial ou global. A livre mobilidade dos 

fatores de produção, a abertura generalizada da economia, a permeabilidade 

dos blocos são tendências que ambos processos promovem. A diferença radica 

na referência que um e outro fazem dos responsáveis por essas tendências. O 

termo multilateralismo sugere a existência de vários atores, o que significa, mais 

especificamente, a participação ativa dos Estados. O termo globalização, no 

entanto, parece neutro, sem aludir a nenhum ator em particular, quase que 

desconhecendo a historicidade e, por conseguinte, a conflitividade do processo.

Área de livre comércio. Através de um tratado entre as partes, os países 

interessados negociam entre si a criação de uma zona onde os bens podem 

circular livremente, sem a existência de barreiras tarifárias e de barreiras 

técnicas (padrões diferentes), de saúde (controles sanitários), fiscais (impostos 

ou taxas discriminatórios) e físicas (controle nas fronteiras). Para se impedir que 

outros países fora da zona se beneficiem do acordo preferencial, é criado um 

importante instrumento de comércio chamado regras de origem, que 

determinam a procedência dos bens que poderão se beneficiar das preferencias 

negociadas.
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União aduaneira. Além da livre circulação dos bens, as partes negociam 

uma tarifa externa comum para delimitar a fronteira externa da união frente aos 

demais parceiros comerciais. Tal acordo exige a criação de um órgão de 

coordenação da política aduaneira e da política de comércio externo, sob pena 

de se permitir a distorção das práticas de comércio entre as partes ou o 

benefício da livre circulação a países que não integram a união. Também exige 

todo um processo de cooperação e coordenação das políticas económicas entre 

as partes, para que não se impeça o andamento do processo.

Mercado comum. Além da união aduaneira com a livre circulação de 

bens entre seus membros - também estabelece a livre circulação de pessoas, 

serviços e capitais. Tal negociação exige a criação de instituições 

supranacionais que determinam a legislação do mercado comum, além de 

políticas comuns acima das políticas nacionais. Mais ainda, implica a 

coordenação e harmonização da legislação fiscal, trabalhista e de sociedades. 

Finalmente, exige a criação de um orçamento comunitário para servir de 

instrumento de implantação das políticas comuns.

União monetária. Além de pressupor a implantação do mercado comum 

entre seus membros, exige uma coordenação muito estreita das políticas 

económicas, principalmente níveis compatíveis de taxas de juros, taxas baixas 

de inflação e políticas monetárias de acordo com índices estabelecidos de 

déficit públicos. Também exige um processo de ajustamento e convergência das 

taxas de câmbio para faixas compatíveis de flutuação, tal fase implica a criação 

de um sistema de bancos centrais independentes e de um banco central da 

união. O final do processo pode ser a criação de uma moeda única com o 

desaparecimento - ou não - das moedas nacionais.

União política. É a última fase de integração e, além da existência de um 

mercado comum e da união monetária, exige a criação de uma política comum 

de relações externas, de defesa e de segurança.
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Essa sequência corresponde ao caminho andado pelos países da 

Europa, na realidade, se inspira nela. Atualmente, podem-se citar alguns casos 

para ilustrar cada estágio. Um exemplo de zona de livre comércio é o NAFTA, 

de união aduaneira o estágio atual do MERCOSUL, e de Mercado Comum a 

Comunidade Económica Européia até 1994. Tanto a união monetária quanto a 

união política foram estabelecidas no Tratado de Maastricht ao criar a União 

Européia, mas ambos estágios de integração estão ainda em fase de 

implantação.

Cada iniciativas possui uma forma particular de 

institucionalização o qual, por sua vez, relaciona-se com o grau de 

aprofundamento que o processo de integração adota. Fala-se de "baixa 

integração" ou "integração fraca" no caso, por exemplo, das áreas de livre 

comércio, nas quais se bem existe a necessidade de harmonização de políticas, 

isso só se produz no plano comercial, sem a existência de nenhuma nova 

instituição. O caso oposto é a "integração profunda", cujo exemplo poderia ser a 

união monetária, que não só exige a coordenação e harmonização de políticas 

e de legislação, mas também precisa da criação de uma instituição 

supranacional como seria o banco central da união.

O grau de institucionalização comporta a escolha de um sistema 

decisório, pelo qual se define a presença ou ausência de um governo superior 

sobre os Estados, através de uma dinâmica supranacional ou 

intergovernamental. Esta última permite que sejam os governos dos respectivos 

países os que definam as políticas comuns a partir de rodadas permanentes de 

negociações entre funcionários e grupos de interesse (empresários, sindicatos). 

A dinâmica supranacional, por seu lado, exige um maior grau de autonomia a 

partir do qual começa ceder-se a tomada de decisões para um órgão "superior- 

além dos Estados nacionais - com competência e atribuições para formular e 

conduzir políticas comuns.

A experiência européia alcança um alto grau de institucionalização - o 

maior até .hoje conhecido - com a formação de União Européia, que exige a
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existência de diversas autoridades supranacionais. Já o Tratado de Roma 

define com clareza os poderes normativos e regulamentários do Conselho das 

Comunidades Européias, ao qual atribui a competência de adotar normas e 

diretivas, tomar decisões e formular recomendações. Esse Conselho é um órgão 

colegiado superior de uma organização internacional dotada de personalidade 

jurídica. Seus atos são atos da Comunidade Européia, e não das Partes 

Contratantes. Os regulamentos, uma vez aprovados e publicados pelo 

Conselho, entram em vigência automaticamente em todo o território da 

Comunidade (Faria, 1993). Sem dúvida, desde suas origens, a experiência 

européia decide outorgar um caráter supranacional ao processo de integração 

que começa na década dos cinquenta.

O Tratado de Assunção, pelo contrário, prevê uma estrutura orgânica 

mínima, sem constituir uma organização internacional. Os dois órgãos mais 

importante que cria são o Conselho do Mercado Comum e o grupo Mercado 

Comum, os quais estão desprovistes de personalidade jurídica e, portanto, suas 

atribuições não excedem o que naturalmente seria de competência dos próprios 

Estados, quando celebram acordos internacionais. As disposições tomadas pelo 

Conselho são, na realidade, disposições das Partes Contratantes - ou Estados 

Membros -, que somente entram em vigor quando são ratificadas por cada um 

dos Estados. Todas estas disposições vigoram durante o período de transição, 

que já se completou no dia 31 de dezembro de 1994. A partir deste ano, a 

dinâmica intergovernamental tem se ratificado. Sob este respeito Faria 

(1993:72) comenta: "Fiel ao individualismo que caracteriza as relações entre os 

países latino-americanos e impregnado da noção exclusivista de soberania 

nacional que ainda domina a diplomacia do continente, o Tratado não outorga o 

exercício de nenhuma fração dos direitos de soberania dos Estados Partes aos 

órgãos por ele instituídos".

Essa ausência de elementos de supranacionalidade reclamada por 

alguns profissionais do campo jurídico observa-se, também, na área económica. 

Os órgãos existentes não têm poderes para assumir nem a coordenação nem a
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condução de políticas setoriais. Um artigo de Tavares de Araújo sobre 

"soberania compartida" pode ser ilustrativo nesse sentido. Parte do suposto que 

a formação de mercados ampliados implica que os governos estejam dispostos 

a pagar o peso político inerente à perda de soberania na administração rotineira 

da economia doméstica. Centra seu interesse no tema da paridade cambial, por 

considera-se central para o êxito de qualquer projeto de integração económica.

Sua análise parte da experiência européia da qual tira três conclusões. A 

terceira delas refere-se as vantagens da soberania compartida. Nesse sentido, 

Tavares de Araújo (1991:16) assinala que "(...) a consistência das políticas 

económicas não resulta de métodos esotéricos, não disponíveis a países 

pobres, mas de dois atributos bem prosaicos da conduta governamental: 

transparência de procedimentos e estabilidade de critérios decisórios. Neste 

ponto reside o papel da soberania compartida. Quando um governo resolve 

aderir a um projeto de integração, e inicia um esforço de harmonizar suas 

políticas com os demais parceiros no projeto, ele se obriga a um compromisso 

que freqúentemente não cumpre dentro de seu país: a divulgação minuciosa do 

conteúdo das providências que toma rotineiramente. Dai origina-se um processo 

curioso. A principal dificuldade que o governo passa a enfrentar não é a de abrir 

mão de sua soberania, em prol das políticas usadas pelos parceiros, mas a de 

tornar compatíveis suas próprias políticas, a fim de que seja possível 

harmonizá-las com as dos parceiros".

Tanto nas diferentes modalidades de integração assim como nos 

diferentes graus de institucionalização, a presencia do Estado como mediador 

político entre os países membros é indispensável. Mesmo no caso de 

“integração profunda”e, portanto, da existência de instituições supranacionais, o 

Estado nacional continua vigente, embora sejam reformuladas as condições de 

soberania e hegemonia.
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A formação de um mercado comum no Cone Sul (Mercosul) é uma das 

principais iniciativas intra-regionais de caráter minilateral que se têm registrado 

na América Latina no início da década dos noventa. Podem-se mencionar 

também o Pacto Andino e o Mercado Comum Centro-americano, acordos 

preexistentes que receberam um novo impulso a partir de renovados programas 

de negociações regionais17. No novembro de 1990, com a assinatura da Ata de 

La Paz, o Pacto Andino anunciou que o prazo para a formação de uma Zona de 

Livre Comércio seria o dia 31 de dezembro de 1991 e antecipou para 1995 a 

adoção de uma tarifa externa comum. Por seu lado, em julho de 1991 os 

governos dos paises da América Central comprometeram-se a: reduzir até o 31 

de dezembro de 1992 a tarifa externa; liberalizar completamente o comércio 

intra-zonal de produtos agropecuários a partir de 30 de junho de 1992; e 

suprimir os obstáculos ao comércio intra-regional de manufaturas18. Estes são 

alguns dos casos. Na realidade, somente entre 1990 e 1993, dá-se uma 

proliferação de acordos de livre comércio, especialmente a nível bilateral, que 

chega a um total de dez19.

Estes acordos sub-regionais de comércio reativados nos noventa, são 

precedidos pela adoção de políticas unilaterais de liberalização em um contexto 

de políticas de abertura das economias nacionais. O modelo substitutivo de 

importações, que facilitou o desenvolvimento industrial a partir da presença

17 . Outros acordos de livre comércio incluem o Grupo dos Três (México, Colômbia e 
Venezuela) e os tratados bilaterais Chile/México, Chile/Venezuela, Chile/Equador, 
Chile/Colômbia, México/Costa Rica, Colômbia/Venezuela, Salvador/Guatemala.
18 . Os acordos preexistentes têm experimentado um renascimento só superficial, já que 
atualmente mostram uma grande diferença entre o assinado e o efetivamente realizado. Por 
exemplo, o Pacto Andino e o Mercado Comum Centroamericano ainda não aplicam a tarifa 
externa comum; inclusive o Mercosul teve que adiar seus prazos para conformar uma união 
alfandegária completa.
19 . Essa proliferação de acordos não é um fenômeno exclusivo da América Latina. Como 
destaca Bouzas (1996:87), “desde começos da década dos noventa o regionalismo tem estado 
em ascensão. Segundo a Organização Mundial do Comércio, de quase um centenar de acordos 
comerciais preferenciais notificados sob o artigo XXIV do Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comércio -GATT- até inícios de 1995, quase um terço aconteceram nos quatro anos do período 
1991/1994”.
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. Principalmente pela queda do crescimento económico, os anos oitenta foram chamados 
pela CEPAL de "década perdida". Do ponto de vista das conseqúências sociais da crise 
económica, podemos falar já de mais de uma "década e meia perdidas".

tutelar do Estado e com diferentes mecanismos de proteção económica, começa 

a dar sinais de esgotamento nos anos oitenta.

Efetivamente, a crise estrutural que tem afetado secularmente o 

continente se aprofunda com uma gravidade sem precedentes na década 

passada. É no âmbito financeiro onde se percebe, com maior profundidade, seu 

desenvolvimento. Isto se expressa claramente a partir de 1982, quando 

sucessivamente diferentes países latino-americanos declaram a moratória. A 

posterior aplicação de políticas de ajuste permite explicar o predomínio da 

estagnação, recessão e descapitalização que caracteriza a chamada "década 

perdida"20.

Esta denominação alude diretamente ao fato de que a América Latina 

está em um período de retardamento de seu processo de industrialização. "O 

modelo de crescimento com endividamento, após o choque dos juros, implicou, 

no início da década de 80, programas de estabilização que foram administrados 

por meio de contenção de demanda interna sem uma definição prévia de 

política industrial e sem priorizar setores, ou mesmo as áreas sociais, o que 

acabou por provocar uma desorganização económica" (Cacciamali, 1991:226). 

É conveniente lembrar que tais receitas recessivas são tuteladas ou controladas 

pelo Fundo Monetário Internacional, que desde 1982 monitora o pagamento da 

dívida externa.

Em meados dessa década, em vários países do continente, se inaugura 

um período de transição política com a construção de “novas democracias”21,

. Segundo Francisco Weffort (1992:6), “as novas democracias são democracias em 
construção, nas condições políticas de um processo de transição que tomou inevitável uma 
mistura com importantes heranças do passado autoritário. Estão em construção também nas 
circunstâncias criadas por uma época de crise social e económica que acentua a influência de 
situações de desigualdade social extrema bem como de crescente desigualdade social".
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22 . Guillermo O’Donnell (1991) apresenta a idéia de democracia delegativa no sentido de que 
nessas transições desenvolvem-se formas institucionais que colocam mais ênfase na delegação 
do que na representação ou na participação.
23 . Emir Sader (1991), depois de estudar o processo de militarização dos regimes políticos do 
Cone Sul, analisa como se deu a transição de um regime a outro, como se efetuou a saída do 
regime da ditadura militar para o restabelecimento de Estados de direito de caráter parlamentar. 
Se bem aponta as particularidades ligadas à própria situação de cada país, sua análise permite 
observar que em cada caso a transição política herda pesados cargos do regime ditatorial. 
Tutelas, sobretudo, no campo económico e militar, que pendem como espadas bloqueando a 
instalação de uma democracia política e social.
24 . Em 1989, aconteceram processos eleitorais em Argentina, Bolívia, Chile, EI Salvador, 
Honduras, Paraguai e Venezuela; em 1990, em Brasil, Colômbia, Costa Rica, Nicarágua, 
Panamá, Peru e Uruguai; em 1991, em Guatemala; em 1992, em Porto Rico.

chamadas também "democracias delegativas”22 ou "democracias tuteladas’’23 

Esta novidade consistiu em um certo avanço do ponto de vista da mobilização e 

participação popular, porém em um contexto de contínua pauperização sofrido 

por vastos setores das sociedades latinoamericanas. Desta forma, as 

democracias nascentes encontraram-se trespassadas por tensões que 

dificultam, até hoje, as possibilidades de sua consolidação.

Com efeito, nos anos noventa começa a renovação dos governos24 dando 

início a uma segunda fase do processo de democratização, que não implica 

necessariamente seu aprofundamento. Alimonda (1993:186) sintetiza essas 

democracias incertas com as seguintes características: “predomínio de um 

Executivo com atributos carismáticos e que governa com medidas de impacto, 

não consensuadas; um enfraquecimento consequente dos mecanismos 

legislativos e partidários; uma crise de representação, que deixa fora do sistema 

político novos atores, muitos deles surgidos na luta contra o autoritarismo, ou 

inclusive, atores tradicionais, como o sindicalismo argentino”.

Diante desse contexto particular para o continente latino-americano e 

frente às mudanças estruturais do sistema económico internacional, procuram- 

se conformar, como uma das formas de reativação económica, associações 

minilaterais que dinamizem o comércio intra-zonal. De acordo com Quijano 

(1991:50), este tipo de acordos mais restritos parece "reconhecer a inviabilidade 

dos acordos múltiplos, como o Tratado de Montevidéu que reúne na ALADI os 

11 países da região. Acordar entre onze, quando se trata de países
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heterogéneos, com diversos graus de desenvolvimento, com políticas 

económicas nem sempre compatíveis e com governos instáveis, que a cada 

renovação mudam a ponderação ao projeto regional, parece uma tarefa 

inviável".

A partir de um desenho mais pragmático da política externa, tentam-se 

transformar as projetos de integração já em curso em um instrumento para 

dinamizar as relações económicas exteriores e para reforçar as políticas 

unilaterais de liberalização que esses novos goveros escolheram para encarar 

os novos desafios da ordem internacional.

É são, justamente, esses políticas unilaterais de abertura económica que 

tem modificado radicalmente o contexto no qual os processos de integração se 

inserem. Nos anos 60, ao contrário, a integração regional foi uma proposta da 

política económica externa da maioria dos países de América Latina em um 

marco onde a própria dinâmica da substituição de importações estimulava a 

proteção comercial.

Frente ao ressurgimento atual do regionalismo, surge a pergunta sobre a 

compatibilidade dessa proliferação de acordos preferenciais com o 

funcionamento do comércio multilateral. Ao respeito, Bouzas (1996:87) diz que 

“(...) não há duvida de que o ressurgimento do regionalismo introduz um risco 

para o funcionamento efetivo do regime multilateral. Trata-se, porém, somente 

de um risco. O regionalismo pode desempenhar, também, um papel positivo na 

profundização da integração económica internacional".

Essa última idéia associa-se ao conceito de regionalismo “aberto” que 

começou a difundir-se nos últimos anos para indicar, justamente, uma variante 

complementaria e não prejudicial do multilateralismo.
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a elevar 

(Rosenthal, 1994).

Conforme a explicação de Fuentes (1994), o regionalismo aberto seria o 

resultado da interação dos dois tipos de integração em marcha: a integração “de 

fato” alentada por políticas não discriminatórias como a liberalização unilateral 

do comércio e a desregulação económica, e a integração impulsada por 

políticas de caráter preferencial como os acordos sub-regionais. Esse autor 

avalia que as políticas dessa integração real ou "de fato" são decisivas para o 

crescimento do comércio e dos investimentos recíprocos na América Latina.

Trata-se de políticas ativas que não somente têm promovido uma 

aproximação comercial entre os países latinoamericanos, como também têm 

aumentado a liberdade de movimentos das empresas locais e estrangeiras no 

espaço económico continental. Armando di Filippo (1995:122) analisa a forma 

como as estratégias de regionalismo aberto implantadas na América Latina 

estão influindo sobre a presença das empresas transnacionais e dos 

investimentos estrangeiros diretos na região. Esse autor chama a atenção sobre 

três aspectos: 1) a crescente abertura dos regimes que regulam o tratamento do 

capital estrangeiro e o equilíbrio geral das magnitudes macroeconômicas,

Esses vínculos recíprocos entre os países são denominados pela CEPAL 

como "regionalismo aberto"25, isto é, um processo de crescente 

interdependência económica a nível regional, impulsionado tanto por acordos 

preferenciais de integração como por outras políticas, em um contexto de 

abertura e desregulamentação. Desse modo, com o regionalismo aberto 

pretende-se conciliar uma melhor inserção internacional com um 

aprofundamento dos nexos de interdependência entre os países da região. Isto 

significa que as políticas de integração devem ser compatíveis com aquelas 

tendentes a elevar a competitividade internacional, complementando-as
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25 . Este conceito aparece em 1994, em um documento da CEPAL intitulado “EI regionalismo 
abierto en América Latina y el Caribe: la integración económica al servicio de la transformación 
productiva con equidad".

favorecem a instalação destas empresas; 2) a consecução de condições ainda 

mais liberais - e de preferências especiais - para as empresas latinoamericanas 

que se transnacionalizam no âmbito dos acordos de integração, gera o 

componente regionalizante deste mesmo processo; 3) o conjunto de políticas 

estruturais tendentes a promover a integração produtiva a nível regional, é o 

encarregado de prover os instrumentos legítimos para competir, no contexto da 

abertura e estabilidade que outorgam os dois conjuntos anteriores.

Em resumo, o interesse associativo das iniciativas de integração, ou seja, 

a tendência à regionalização, não é contraditória ou excludente em relação à 

tendência à globalização. Ao contrário, ambas decorrem da necessidade cada 

vez mais presente da criação de mercados ampliados. Os espaços nacionais 

deixam de ser o locus privilegiado para o processo de acumulação e, portanto, 

os governos nacionais facilitam a ampliação do espaço de realização das 

mercadorias com maior abertura da economia. A ampliação dos mercados se 

transforma, assim, em uma saída para enfrentar as novas condições da 

competitividade internacional, produto de transformações estruturais mais 

profundas que derivam da atual revolução tecnológica e das novas formas de 

organização do trabalho.

Mais uma vez, aparece o mercado como o centro ou como o objetivo 

fundamental do processo. Cabe refletir, então, sobre o tipo de mercado que se 

pretende construir e, junto a isso, sobre o papel que o Estado e a sociedade 

civil deveriam cumprir nesse processo. Numa discussão sobre modernização e 

modernidade na América Latina, Sedi Hirano (1994:187) adverte “que o 

mercado seja uma realidade e não uma “utopia", o não lugar, e sim um espaço e 

um lugar de trabalho e de reunião para o exercício de sua cidadania. Dentro de 

cada fragmento dos segmentos desintegrados é fundamental que se organize e 

construa o espaço da cidadania para o mercado e para a democracia. A 

democracia também se constrói a partir do mercado, preparando os atores para
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a racionalidade e para o exercício da liberdade no mercado segundo as regras 

do jogo que este impõe aos atores sociais. É por isso que o mercado é visto 

como o arquétipo de ação societária racional: o agir racional é fundamental para 

a sobrevivência do ator nele, segundo as regras do jogo económico. O mesmo 

ocorre com a democracia. A exclusão de uma parte ponderável da população da 

democracia e do mercado pela modernização não é modernidade: modernidade 

quer dizer liberdade e igualdade para todos. Construi-la significa preparar todos 

os homens/mulheres livres e em igualdade de condições para o mercado e para 

a democracia. Esta função cabe ao Estado e à Sociedade Civil, com a 

mobilização de todos os segmentos que os compõem. Urge transformar a 

"utopia" numa multiplicidade de tópicos, lugares e espaços de formação da 

cidadania: a educação para a cidadania, através da escola reformulada e 

reformada é fundamental”.



Capítulo III

MERCOSUL: A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO E UM TEMPO 
SUPRANACIONAIS
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O Mercosul é uma proposta política intergovernamental de ampliação dos 

mercados que se esboça por primeira vez no Tratado de Assunção, assinado 

por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em março de 1991. De acordo com o 

artigo nro.1 desse Tratado, os Estados Parte decidem constituir um mercado 

comum, a ser estabelecido a 31 de dezembro de 1994 e cumprindo as seguintes 

metas: (a) livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os 

países, (b) o estabelecimento de uma política comercial comum em relação a 

terceiros países, (c) a coordenação das políticas macroeconômicas e setoriais 

entre os Estados membros, e (d) o compromisso de harmonizar as legislações 

nacionais nas áreas pertinentes.

Sem dúvida, optou-se por uma proposta ambiciosa para completar em 

quatro anos. Em 1991, Araújo já advertia: "a fim de evitar que o Mercosul se 

torne mais um exemplo da longa lista de fracassos latino-americanos, seria 

conveniente, enquanto há tempo, reduzir transitoriamente seu escopo para um 

Tratado de Livre Comércio, e estabelecer prazos mais sensatos para a 

formação do mercado comum" (18). Pouco tempo depois, a mesma realidade, 

com suas restrições, precisou impor cruamente uma cota de sensatez.

Foi necessário introduzir certas alterações no esquema normativo inicial 

a partir de um conjunto de acordos e protocolos visando, 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, em forma incompleta, em janeiro de 

1995.

Dessa maneira, o Mercosul pode ser interpretado como: a) a 

formalização jurídico-institucional de uma instância intergovernamental de base 

político-territorial que gera direitos e obrigações aos países participantes, a
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partir de uma negociação permanente; b) um sistema com ênfase na dimensão 

comercial, definido mediante um conjunto de normas que regem o fluxo de bens 

e serviços entre esses quatro países e c) a criacão de um bloco, de base 

diplomática, que permite atuar como ator único em diferentes instâncias 

mundiais de caráter político-económico .

É importante insistir em que se privilegia uma dinâmica 

intergovernamental por sobre um sistema decisório supranacional. Prefere-se 

uma gestão baseada na adoção de decisões por consenso, a partir de órgãos 

formados pelas próprias instâncias governamentais já existentes, 

diferentemente dos órgãos comunitários estabelecidos na União Européia. A 

ausência de uma autoridade supranacional com competência e atribuições para 

formular e conduzir políticas e a função meramente consultiva atribuída aos 

parlamentos e às populações de cada país mostram que o rumo do processo 

está diretamente submetido às decisões dos Executivos nacionais, em 

particular, do seus ministros de Economia e das Relações Exteriores. Isto 

significa que o seu conteúdo político está diretamente atrelado aos projetos de 

cada gestão governamental, com a possibilidade de modificar-se cada quatro 

anos, conforme o prazo constitucional para os processos de eleições gerais em 

cada pais. Portanto, os Estados nacionias componentes do Mercosul 

desempenham o papel de atores políticos por excelência na formulação da 

política económica visando a ampliação do mercado.

Agora bem, a partir da proposta de implementação do Mercosul, poder- 

se-ia falar da criação de um novo território? Novo, por quê? Três objetivos 

básicos do Tratado de Assunção podem servir para arguir neste sentido.

1) Uma "livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os 

países membros" que implica uma ampliação do mercado além das fronteiras 

nacionais, imprimindo uma nova escala ao processo de produção e circulação. 

Uma escala que supera a dimensão do Estado-nação como base privilegiada da 

acumulação. Há uma mudança dos limites físicos desses mercados particulares. 

Há, também, uma mudança nos fluxos que dão forma ao território.
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26 . Este item faz referência em especial ao contexto nacional ou regional, já que o contexto 
mundial e continental foi tratado nos capítulos I e II, respectivamente.

Da perspectiva das relações internacionais, conforma-se um novo 

padrão de relacionamento entre os países do Cone Sul, caracterizado por uma 

dinâmica de convergência/cooperação cuja expressão mais evidente é a 

assinatura do Tratado de Assunção, em março de 1991, com uma proposta de 

integração económica entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. "Visto da 

perspectiva dos anos setenta-oitenta, o Tratado de Assunção é o ponto de 

chegada de um árduo e sinuoso percurso ao longo do qual as relações 

bilaterais brasileiro-argentinas passaram por três etapas sucessivas:

2) O "estabelecimento de uma tarifa externa comum em relação a 

terceiros Estados" que implica uma política comercial negociada entre os 

países-membros. Fixam-se, assim, novos limites económicos, os quais podem 

significar uma medida de proteção desse novo mercado frente a outros.

3) A "coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os 

Estados Parte", que exigem negociação, consenso, objetivos gerais comuns. 

Pode-se falar então de novos limites políticos na medida em que se busca um 

nível de decisão compartilhada.

Há mudança nos limites físicos, económicos e políticos. É, sem dúvida, 

uma nova situação. Ela ganha uma escala diferente, uma escala supranacional. 

Assim, a partir da abertura, da abolição de barreiras domésticas, este novo 

recorte do território coloca-se como uma superação da escala nacional quanto à 

ampliação do mercado. Mas, ao mesmo tempo, coloca-se como um território 

único frente a terceiros - e, portanto, como um mercado politicamente orientado 

-, podendo-se falar também de uma escala regional.

O contexto26



os

84

competição, distensão e integração. Os anos de 1973, 1979 e 1986 sinalizam 

cronologicamente os eventos político-diplomáticos que, analisados 

retrospectivamente, destacam-se como os principais momentos de inflexão de 

cada uma das mencionadas etapas: o Tratado de Itaipu, o Acordo Tripartite e a 

Ata de Integração"27 (Mello, 1991:1).

Com efeito, um clima de permanente rivalidade tinha prevalecido 

particularmente nas relações bilaterais argentino-brasileiras pautadas, mais por 

premissas geopolíticas do que por objetivos económicos. A hipótese de conflito 

com o vizinho estava presente na doutrina militar dos regimes implantados nos 

dois países, dificultando, sem dúvida, qualquer tipo de relacionamento. Junto a 

isto, alimentava-se o imaginário coletivo dos países hispânicos com discursos 

em diferentes níveis, que alertavam sobre a aspiração brasileira à hegemonia 

continental, criando assim um clima anti-brasileiro permeado por uma crescente 

desconfiança28. Como afirma Mello (1991:238), "vale lembrar que as raízes 

dessa prevenção encontravam-se nas imagens carregadas de atavismos 

históricos através das quais era filtrada a percepção que vários países limítrofes 

possuíam a respeito do Brasil: a do gigante orgulhoso de seu 'esplêndido 

isolamento1, desenhoso da anarquia de seus vizinhos hispânicos; a do 

agressivo 'satélite privilegiado', gendarme regional norte-americano; e a do 

geográfico 'país subimperialista', contra o qual deviam precaver-se os Estados 

fronteiriços".

27 . O Tratado de Itaipu assinado pelo Brasil e pelo Paraguai em 1973, com o objetivo da 
construção de uma usina binacional a 17 km da fronteira argentina, foi interpretado pela 
Argentina como uma ameaça ao equilíbrio geopolítico platino, o que se tomou o cerne das 
divergências entre Argentina e Brasil. A descompressão das relações entre esses dois países 
manifesta-se em 1979, com a assinatura do Acordo Tripartite, juntamente com o Paraguai, cujo 
objetivo foi compatibilizar tecnicamente as usinas de Corpus e Itaipu (ambas sobre o rio 
Paraná), encerrando o diferendo geopolítico argentino-brasileiro. Finalmente, em 1986, começa 
o Programa de Integração e Cooperação Económica entre Argentina e Brasil, oficializando 
definitivamente o processo de reaproximação entre ambos países (Mello, 1991).

28 . Uma análise crítica e exaustiva é feita por Sandra Minvielle (1993), num artigo sobre os 
argumentos com que diferentes geopolíticos argentinos, militares e diplomáticos constróem suas 
proposições em tomo da integração argentino-brasileira.
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Incorporam-se também à explicação do novo padrão de relacionamento 

no Cone Sul as modificações que se deram nos vínculos com os Estados 

Unidos, a partir da inflexão que significou a confrontação bélica anglo-argentina 

pela soberania nas ilhas Malvinas. Nas palavras de Moniz Bandeira (1995:291), 

"não só a Argentina sofreu contundente derrota na Guerra das Malvinas. Os 

Estados Unidos também, pois perderam a credibilidade, com a desmoralização 

da Doutrina Monroe, do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca e de 

todas as suas demais políticas - fronteiras ideológicas, criação da Força 

Interamericana etc. - inclusive a de apoiar os regimes autoritários, a demonstrar, 

conforme o Embaixador John Crimmins, que a 'assídua cultivação’ dos militares 

da Argentina, em geral, e de Galtieri, em particular, não aumentara nem a 

estabilidade naquele país, nem a segurança na América Latina. Assim, a 

destruir politicamente o sistema interamericano, esse conflito entre o Norte e o 

Sul do hemisfério, cujo agravamento a Guerra dás Malvinas e o colapso 

financeiro do México, em 1982, evidenciaram, impulsionou a reestruturação da 

política continental com o Brasil, a Argentina e o Uruguai a se realinharem após 

a superação do autoritarismo, visando, inclusive, à formação de um mercado 

comum. Os entendimentos entre os três países alcançaram, então, uma 

dimensão cooperativa sem precedentes, não apenas económica, mas , também, 

política e geopolítica, o que contribuiu para estabilizar a Bolívia e acelerar a 

redemocratização no Paraguai, com a derrubada da ditadura de Alfredo 

Stroessner, e a realização de eleições no Chile, em 1989".

Vários são os analistas que associam a vontade política para aprofundar 

e acelerar a integração económica regional com os processos de transição 

democrática que os países do Cone Sul começaram a experimentar na segunda 

metade dos anos oitenta. Sônia Camargo (1989) chega a afirmar que a 

implantação e o funcionamento (embora incompleto ou não pleno) de regimes 

democráticos constituíram mais do que um elemento circunstancial de origem, 

uma dimensão inerente ao fenômeno, visível nos compromissos valorativos
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Da perspectiva das economias nacionais, observa-se, também, uma 

mudança no tipo e grau de aproximação entre os países do Cone Sul. 

Referindo-se à relação comercial, Motta Veiga (1992:18) explica que "o baixo 

nível de .intercâmbio bilateral que se observa entre Argentina e Brasil em

assumidos e no interesse compartilhado de fortalecer as bases económicas dos 

regimes emergentes.

Essa correspondência, porém, não pode ser entendida de forma simples 

e automática. Enquanto a democratização política respondeu, antes de mais 

nada, a estruturas e processos internos de poder, a questão da integração 

regional ganhou impulso prático e atenção teórica em razão das restrições 

crescentes que a situação internacional impunha às possibilidades de 

desenvolvimento económico dos países (Gomes, 1991).

Monica Hirst (1994:9) destaca a importância da convergência das 

políticas externas de Argentina e Brasil no início do processo de integração 

regional em meados dos anos oitenta. “E foi em função de outras convergências 

de política externa, que naquele momento se pautavam pela valorização de um 

projeto autónomo, que surgiu a idéia de uma articulação económica de longo 

prazo entre os dois países. Procurou-se dar uma dimensão económica à 

coincidência política que era vivenciada: crise da dívida externa, processo de 

transição democrática, necessidade de se criar uma estratégia própria da sub- 

região vis-à-vis da guerra fria".

Pode-se assinalar, então, que a alteração qualitativa desenvolvida de 

forma paulatina na relação entre os países do Cone Sul durante a década de 

oitenta se explica a partir de uma diversidade de processos complexos 

(políticos, ideológicos, económicos), obedecendo alguns a questões de caráter 

endógeno a cada sociedade, e outros a questões de natureza eminentemente 

externa. Esta redefinição das relações históricas de vizinhança no Cone Sul 

permitiu a sua transformação: de um espaço onde predominava a tensão, a 

divergência a um espaço que tenta privilegiar a integração, a convergência.
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e uma

meados dos anos 80 - quando se intensificam as negociações com vistas à 

assinatura de um acordo de integração e de cooperação económicas - deriva 

dos impactos do modelo de substituição de importações adotado pelos dois 

países ao longo das décadas anteriores e dos efeitos da estratégia de 

ajustamento externo implementada na primeira metade da década de 80, em 

função dos choques dos juros e do petróleo (segundo choque) e da crise da 

dívida. A reação generalizada frente às novas restrições externas foi no sentido 

de conter importações e tal política não poupou os parceiros comerciais 

geograficamente mais próximos".

Esse baixo grau de relacionamento assinalado no âmbito comercial em 

certa medida tem a ver com a forma que adota a antinomia mercado-Estado. O 

modelo de substituição de importações, implementado em grande parte dos 

países da América Latina no período pós-guerra, acelerou um processo de 

industrialização que estava destinado a satisfazer quase exclusivamente as 

necessidades do mercado interno. "Crescimento endógeno", "desenvolvimento 

para dentro", eram os pilares centrais desse modelo, que se justificava 

basicamente a partir da emergência das classes médias, voltadas a um 

consumo cada vez mais diversificado. O papel ativo do Estado tem uma 

importância decisiva nesse processo, investindo em obras de infra-estrutura, 

expandindo os serviços públicos, produzindo bens.

Essa intervenção estatal para a promoção e sustentação do 

desenvolvimento, inspirada no instrumental keynesiano do Welfare State e 

conduzida pela adesão ao ideário da CEPAL, apoiava-se num projeto nacional 

autónomo que tendia a fechar os mercados para sua proteção e procurava uma 

inserção internacional por meio de exportações baseadas em recursos naturais. 

Lentamente, esse modelo foi se esgotando devido, entre outros fatores, a um 

processo combinado de estagnação e inflação, a uma pressão crescente do 

serviço da dívida externa, a uma mentalidade empresarial muitas vezes rentista.

No final da década dos oitenta, surge um discurso neoliberal com duras 

críticas ao "Estado desenvolvimentista" e uma propaganda feroz pelas
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qualidades do mercado. Nas palavras de Lechner (1992:83), "o neoliberalismo 

denuncia não somente o estatismo como condena toda intervenção estatal 

como inerentemente nefasta. O ataque esquece que o impulso estatal para a 

modernização industrial, agrária, educacional, etc. criou as bases estruturais de 

toda estratégia de desenvolvimento posterior. Sobretudo, esquece que a 

intervenção do Estado responde a uma vontade majoritária que é o critério 

legítimo da ação política na democracia". Em seguida, acrescenta: 

"paralelamente aos seus fortes tons ideológicos, a ofensiva neoliberal, iniciada 

pelo governo militar chileno nos anos setenta, redefine o modelo de 

desenvolvimento. Em vez de privilegiar as demandas sociais, o novo modelo 

põe toda a ênfase no lado da oferta produtiva. A eliminação do intervencionismo 

estatal e a imposição de uma economia de mercado tanto interna (liberação dos 

preços e mercados) como externamente (abertura comercial e financeira) 

alcança resultados positivos em termos macroeconômicos, diminuindo o déficit 

fiscal e a inflação. Entretanto, a eficiência económica não se mede somente por 

esses critérios".

O modelo de substituição de importações é substituído, então, por um 

modelo de abertura económica unilateral, que combate todo tipo de proteção e 

promove o livre movimento de bens e capitais, buscando uma adequação dos 

aparatos regulatórios a essa nova realidade. O Estado deve, portanto, 

submeter-se às exigências do mercado. Mercado aberto, sem fronteiras, que 

considera a inserção no contexto internacional como única forma de atingir o 

desenvolvimento económico. Assim, a modernização torna-se sinónimo de 

internacionalização. "Todas as tentativas anteriores de modernização 

concebiam o desenvolvimento como um projeto ligado à independência 

nacional, económica e política. Todos os líderes modernizadores anteriores 

asseveravam a importância das culturas nacionais, invocavam instituições 

políticas consistentes com as tradições nacionais e tinham em vista um 

crescimento liderado por indústrias nacionais e orientado para mercados locais. 

Em contraste, a estratégia de modernização pela internacionalização
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29 . Nesse sentido, no debate sobre a reforma do Estado, seria erróneo reduzir o problema a 
"mais Estado" ou "menos Estado". Lechner adverte que "dado o caráter social do mercado, o 
ordenamento da sociedade é um fator determinante da eficiência macroeconômica. Se 
queremos ser fiadores de uma economia social de mercado, então devemos considerar o

explicitamente aceita uma submissão pelo menos parcial da soberania nacional 

nos domínios político, económico e cultural. Essa estratégia abre os mercados 

locais à penetração estrangeira, abole as barreiras culturais e busca moldar as 

instituições políticas conforme modelos desenvolvidos em outros lugares" 

(Przeworski, 1993:223).

Esse modelo de abertura económica unilateral inscreve-se nos planos de 

estabilização aplicados na maioria dos países da América Latina, que, além da 

liberalização comercial, apoia-se no controle da inflação, no equilíbrio das 

contas públicas e num programa de privatizações. Nesse contexto, os diferentes 

acordos assinados (Mercosul, o Pacto Andino e o Mercado Comum Centro 

Americano, Tratado de Livre Comércio do Grupo dos Três), embora sejam de 

caráter preferencial visando a uma maior aproximação comercial entre países 

próximos, são precedidos pela adoção de políticas unilaterais de liberalização, a 

partir do modelo de abertura económica. A liberalização unilateral, a 

desregulação e a estabilização criam, inclusive, as condições para viabilizar 

essas políticas de integração no continente.

Cabe sublinhar, também, que o modelo de abertura económica unilateral 

não se restringe exclusivamente ao âmbito comercial. Pelo contrário, ele busca 

eliminar as restrições ao movimento de capitais criando as condições 

económicas e políticas para aumentar o fluxo de investimentos estrangeiros 

diretos. Dessa forma, o processo de elaboração de normas e de sua aplicação 

transforma-se em um elemento central para criar âmbitos atraentes aos 

investidores mais dinâmicos.

A redefinição do aparelho normativo a partir das exigências do mercado é 

uma demonstração da opção dos Estados por oferecer espaços regulados 

economicamente a fim de garantir a alocação de recursos. Não se trata de um 

Estado ausente, mas sim de um outro Estado29.
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fortalecimento da ordem social. Esse deveria ser alvo de uma reforma do Estado; não mais ou 
menos Estado, mas outro Estado. Vale dizer, um Estado democrático, que integre efetivamente 
todos os cidadãos" (1992:89).

Dessa forma, como assinala Sedi Hirano (1993:41) “o Mercosul se insere 

dentro deste quadro económico internacional rumo à globalização, a qual, em 

última instância, empurra as economias latino-americanas à idelologia neo- 

liberal, que tem como eixo central o primado do mercado livre, tornando-as 

permissivas aos investimentos estrangeiros diretos com a adoção da política 

que formaliza a liberdade de mercado, caminhando-se, a passos largos, à 

internacionalização das economias através da abertura do mercado. Essa 

política se assemelha, pela ênfase dada à variável tecnológica, à produtividade 

e à competitividade, ao modelo de desenvolvimento económico adotado por 

alguns países do Sudeste Asiático, onde a produção está quase que 

exclusivamente voltada para o mercado externo: daí a ênfase na inovação 

tecnológica, na produtividade e na competitividade”.

Da perspectiva das estratégias empresariais, cria-se um ambiente 

favorável à busca de oportunidades no exterior. Com as políticas de 

liberalização económica, aumenta consideravelmente o número de firmas 

nacionais que intensificam sua internacionalização. Esse processo pode 

constatar-se tanto no Brasil quanto na Argentina. Assim, Goulart, Arruda e 

Brasil (1994:39), ao analisar a internacionalização das empresas brasileiras, 

afirmam que "um número cada vez maior de empresas se volta para os países 

da região, notadamente a Argentina, em um movimento que tende a se expandir 

para outros países da América Latina". Por sua vez, Bisang, Fuchs e Kosacoff 

(1992: 354), quando estudam a internacionalização de empresas industriais 

argentinas, comentam que "contemporaneamente com as mudanças ocorridas 

no modelo de funcionamento da economia local, vai se gerando um processo de 

internacionalização alternativo como parte da nova inserção da Argentina na 

divisão internacional do trabalho. A consolidação não definitiva de uma nova 

ordem económica internacional e as transformações ainda acontecendo na 

economia argentina sugerem que as experiências recentes de
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internacionalização são apenas sinais de um processo de envergadura maior, 

cujas características definitivas poderão ser avaliadas só nos próximos anos".

Paralelamente a esse maior envolvimento das empresas de capital 

nacional com o exterior, as empresas multinacionais estabelecidas nesses 

países começam a redefinir as estratégias de suas filiais. Diferentemente do 

período de substituição de importações, quando seu objetivo central era 

abastecer o mercado interno, a exportação passa a ocupar um lugar destacado 

nas suas operações aumentando sua inserção no mercado externo. Da mesma 

forma, as empresas multinacionais redefinem as importações tanto dos bens 

finais que antes produziam no país como dos bens intermédios utilizados no 

processo produtivo. A eliminação de barreiras comerciais permite a 

complementação da produção nos diversos países, incrementando o comércio 

intrafirma que busca racionalizar sua estrutura produtiva global, especializando 

a suas filiais nos distintos componentes da produção internacionalizada 

(Kosacoff e Bezchinsky, 1994).

Anteriormente, a estratégia internacional desse tipo de empresa era uma 

coleção de estratégias nacionais, sendo o espaço nacional a base privilegiada 

de acumulação e, portanto, aquilo que principalmente influía na determinação 

da competitividade. Hoje, pelo contrário, elas estão organizadas e coordenadas 

tendo como referência um espaço maior, supranacional, que muitas vezes 

chega a ser o mundo todo - o caso das chamadas "empresas globais". Esse fato 

exige uma competitividade que, além de incluir os atributos inerentes aos 

lugares e às empresas, deve considerar as diferenças nas legislações nacionais 

e nas medidas de apoio governamental referentes a produção, investimento, 

subsídios à pesquisa e ao desenvolvimento, etc.

Voltando às empresas nacionais, cabe ressaltar que a 

internacionalização das firmas originárias dos países em desenvolvimento é 

uma tendência identificada desde os anos setenta. Trata-se de empresas 

pioneiras beneficiárias, na maioria das vezes, de experiências bem-sucedidas e 

colocadas, por esse aprendizado acumulado, em um lugar destacado nessa
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fase qualitativamente diferente de inserção no mercado externo. Assim, a essas 

primeiras empresas que internacionalizam suas operações começam a somar- 

se outras, em um processo crescente e continuado de envolvimento com outros 

países, fora de sua base de origem. É somente nos anos recentes - 

notadamente a partir da década de 80 - que as empresas brasileiras e 

argentinas passam a ter uma maior participação quantitativa e qualitativa no 

mercado internacional, adotando diferente tipo de modalidades.

O contexto acima descrito conforma as condições gerais propícias para a 

assinatura do Tratado de Assunção, em um movimento constante de 

retroalimentação, no qual a posta em marcha da iniciativa opera, ela mesma, 

como condição para acelerar processos preexistentes. Isso pode comprovar-se, 

sobretudo, no caso das estratégias empresariais que, em grande medida, se 

modificam a partir do estabelecimento do Mercosul. Um contexto que condiciona 

e que, por sua vez, sofre certas alterações.

Deve salientar-se, novamente, a mudança na dinâmica que ganham as 

relações diplomáticas entre Argentina e Brasil na segunda metade da década 

dos oitenta. Esses dois países iniciam um processo de reabertura democrática, 

depois de traumáticos regimes militares nos quais predominava uma relação de 

mútua desconfiança. Como afirma Mello (1991:271), "com o fim do autoritarismo 

e do Estado de Segurança Nacional nos dois países platinos, o retorno à 

democracia e ao Estado de Direito contribuíram para que a dinâmica da 

cooperação-integração subordinasse a lógica da rivalidade-competição, que 

havia predominado nas relações brasileiro-argentinas até o fim da década de 

setenta".

Essa nova dinâmica nas relações bilaterais começa a esboçar-se num 

encontro entre os presidentes Raúl Alfonsín (Argentina) e José Sarney (Brasil) 

em Foz de Iguaçu em novembro de 1985 que tem por resultado a Declaração de
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30 . O antecedente imediato da Declaração de Iguaçu é a assinatura do Acordo Tripartite 
Argentina-Brasil-Paraguai em fins de 1979, encerrando a disputa pelo aproveitamento dos 
recursos hídricos fronteiriços.

Iguaçu na qual se expressa uma firme vontade política de profundar a relação 

entre ambos países30. Nessa oportunidade, forma-se uma Comissão Mista 

integrada por representantes governamentais e do setor privado e presidida 

pelos ministros de Relações Exteriores, que conclui seu trabalho com a 

assinatura da Ata para a Integração Argentino-Brasileira em julho de 1986. Com 

essa Ata, começa à formalização do processo de integração bilateral através do 

Programa de Integração e Cooperação Económica (PICE), antecedente 

imediato do Tratado de Assunção de março de 1991.

Junto à vontade política comum de associar-se, Chudnovsky (1993b.485) 

aponta a existência de complementaridades potenciais atuando, também, como 

fundamento do PICE. Da perspectiva argentina, Brasil aparece, por um lado, 

como um grande mercado consumidor estimulando o aumento da capacidade 

produtiva e das exportações agropecuárias e manufatureras e, por outro, como 

industrialização dada sua 

e seu aparato exportador 

Da perspectiva brasileira,

uma nova fronteira para uma estratégia de 

significativa capacidade industrial e tecnológica 

diversificado, impulsando novos investimentos.

Argentina aparece como seu sócio natural com uma produção agropecuária e 

agroindustrial competitiva que permitiria reduzir o preço da cesta básica 

brasileira e com uma maior abundância relativa de força de trabalho qualificada, 

possibilitando esforços de desenvolvimento em ramos intensivos. Assim, 

poderiam-se complementar as vantagens já adquiridas pela indústria brasileira 

na produção em grande escala, com um uso intensivo de insumos comuns.

No entanto, para Mónica Hirst (1993a:41) somente a posição argentina 

dava ênfase à política industrial e de comércio exterior procurando impulsar 

uma abertura exportadora. "Para Brasil, as motivações de uma aproximação 

com Argentina foram essencialmente políticas: interessava assegurar maior 

estabilidade no Cone Sul, principalmente após a crise internacional produzida 

pelo conflito do Atlântico Sul. As motivações económicas foram secundárias,



94

apenas um grupo reduzido de burocratas brasileiros perceberam a construção 

de um mercado ampliado com Argentina como um projeto vantajoso para Brasil".

De qualquer forma, o objetivo mais significativo do PICE é promover uma 

especialização intra-setorial, na qual se prioriza o intercâmbio de bens análogos 

com certo grau de diferenciação. Isto implica uma divisão do trabalho por 

produtos mais que por ramos de produção, estimulando uma diversificação das 

estruturas produtivas e um aproveitamento das economias de escala.

Essa opção é uma tentativa de reverter o esquema predominante no 

comércio bilateral baseado fundamentalmente na exportação de produtos 

primários com pouco grau de processamento por parte de Argentina diante das 

exportações brasileiras de manufaturas. Esquema clássico de especialização 

inter-setorial, que, em uma situação de mercado ampliado, poderia até provocar 

a desaparição de algum setor em um dos parceiros comerciais. Pelo contrário, o 

comércio intra-ramo promovido pelo PICE busca a criação de vantagens 

comparativas dinâmicas, que incrementem a competitividade de alguns setores. 

Daí a preferência que se outorga as indústrias de bens de capital, alimentaria e 

automobilística.

Procura-se, desse modo, incrementar o intercâmbio comercial com a 

escolha de produtos estratégicos e complementares, isto é, uma aproximação 

comercial não generalizada, mas seletiva. Ao mesmo tempo, essa abertura 

seletiva implica não incluir, no início, os bens dos setores mais sensíveis como 

certas produções agrícolas (por exemplo, os produtos agrícolas argentinos de 

clima subtropical como o açúcar e a erva mate).

Não se pretende fixar calendários impositivos para alcançar os objetivos 

delineados, pelo contrário, propõe-se um programa gradual, flexível, incluindo 

em cada etapa um conjunto reduzido de projetos. Esse caráter gradual que se 

pretende impor ao processo tem a finalidade de dar tempo para que os setores 

produtivos nos dois países se ajustem às contingências criadas pela abertura 

parcial e seletiva dos mercados. Isto é importante na medida que existem fortes 

disparidades entre vários segmentos dos setores envolvidos e, portanto,
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31 . O número total desses Protocolos chega a 24. Foram assinados em seis momentos, durante 
encontros presidenciais. Cobrem, entre outras, as seguintes áreas: bens de capital, trigo, 
siderurgia, indústria automobilística, indústria alimentaria, energia, transporte terrestre e

precisam-se desenhar linhas de reconversão industrial para acompanhar o 

processo.

Os protocolos setoriais são os instrumentos básicos deste Programa31. 

Facilitam uma abertura negociada por setor e por produto, procurando atingir 

dois objetivos: a curto prazo, recuperar o nível de transações e corrigir 

desequilíbrios sistemáticos nos fluxos de comércio e, a longo prazo, criar um 

novo padrão de relacionamento entre as duas economias, que consolide seu 

papel de indutores do crescimento regional.

Além de estabelecer mecanismos progressivos de redução tarifária e de 

remoção de barreiras não tarifárias, propõem-se medidas como a formação de 

empresas binacionais e a criação de um fundo de investimentos, visando 

estimular a complementaridade produtiva.

Durante a vigência do PICE, a última iniciativa governamental é a 

assinatura do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento no final 

de 1988 - ratificado pelos parlamentos em 1989 -, que estabelece a criação de 

um mercado comum no prazo de dez anos. Esse tratado pode interpretar-se 

como um ponto de inflexão no processo de integração já que, além de ratificar o 

compromisso dos dois países para continuar com o esforço, se propõe fazê-lo 

através de um ambicioso projeto. Não obstante, trata-se de uma mudança 

certamente frágil dada a clara indefinição enquanto a etapas e mecanismos 

para atingir tal projeto. “Ademais, a metodologia de acordos setoriais e de 

negociação de produto a produto mantinha-se hegemónica, mesmo se o 

conceito de integração intra-setorial já não é mais explicitado e se a perspectiva 

de criação de um mercado comum em uma situação de escasso controle, pelos 

governos nacionais, dos instrumentos de gestão macroeconômica, gerava 

sérias interrogações sobre a viabilidade de se avançar rumo a formas mais 

aprofundadas de integração” (Motta Veiga, 1992:20).
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marítimo, comunicações. Existem, também, protocolos que tentam promover desenvolvimentos 
tecnológicos conjuntos (biotecnologia, cooperação aeroespacial e em temas nucleares).

Na prática, os resultados mais imediatos dessa primeira etapa no 

proceso de integração podem observar-se na expansão do comércio intra- 

regional: enquanto em 1985 o volume de intercâmbio não ultrapassa US$1,95 

bilhão, em 1990, ele chega a US$ 4,04 bilhões, evidenciando nessa etapa um 

crescimento de 107%. Os setores que têm registrado os avanços mais 

significativos no comércio intra-setorial são os bens de capital, os veículos e 

autopeças, e os alimentos processados.

Uma avaliação dos fatores- que condicionam negativamente as 

perspectivas da integração nessa fase encontra-se nas palavras de Motta Veiga 

(1992:19): “No plano das economias dos dois países, a prioridade absoluta 

concedida aos programas de estabilização macroeconômica impedia que se 

vinculasse o ritmo da integração ao desempenho das políticas internas, 

enquanto a metodologia de negociação setorial permitia que o processo 

avançasse pela linha de menor resistência - embora, à medida em que se 

ampliam as listas de preferências tarifárias, aumentem as resistências e 

reduzam-se os incentivos para novas concessões. Os protocolos setoriais 

avançavam em ritmo muito diferenciado, sujeitos não somente às pressões 

empresariais, mas também ao ‘contingenciamento’ imposto pelos esforços de 

estabilização macroeconômica aos objetivos da integração".

Tavares de Araújo (1990:8) concorda dizendo que os governos de 

Alfonsin e Sarney, contrariamente às intenções na fase inicial da experiência, 

acabaram vinculando o ritmo da integração ao desempenho das políticas 

internas: “(...) sempre que os objetivos das políticas internas entraram em 

conflito imediato com as metas de integração, prevaleceram os primeiros. No 

protocolo de trigo, por exemplo, como o governo brasileiro não alterou sua 

política de subsídios agrícolas, não foi possível realizar o compromisso de 

elevar as importações desse produto. Além disso, com o fracasso dos planos 

Austral e Cruzado, e o consequente acirramento da crise inflacionária em
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ambas economias, não surgiram os investimentos que iriam sustentar o 

crescimento do comércio de bens de capital”. Mais tarde, agrega que “(...) um 

foco de resistência dissimulada à integração era a atitude de determinado 

empresários, que aplaudiam o projeto em termos genéricos mas impediam a 

inclusão de seus produtos nas listas de preferências comerciais".

Às limitações estabelecidas pela desordem macroeconômica sofrida nas 

duas economias nacionais, através de situações hiperinflacionárias, somam-se, 

conforme Chudnovsky (1993b:487), outros dois fatores: a) a metodologia 

aplicada, que logrou ser funcional somente no começo do PICE pois, em 

seguida, “a quantidade e variedade de protocolos que se foram assinando sem 

sequências específicas para sua sucessiva incorporação e sem claras ligações 

entre si foram complicando a agenda de negociações bilaterais”; b) a cautela do 

setor privado, especialmente no Brasil. "Dado o tamanho da economia brasileira 

e a percepção de que Argentina era um pais mais pequeno e com um magro 

desempenho económico, não é surpreendente que os empresários brasileiros 

consideraram que a integração era um projeto impelido por Itamaraty por razões 

fundamentalmente geopoliticas. Na Argentina, os empresários mostraram maior 

interesse e confiança no PICE, especialmente quando as barreiras brasileiras 

ao comércio foram efetivamente eliminadas nos produtos negociados”.

Ricardo Seitenfus (1995:42) avalia essa primeira fase do processo de 

integração bilateral do seguinte modo: "Nota-se que o programa pretende ser 

económico, mas, de fato, tanto a sua concepção, quanto as tentativas de 

implementação, indicam seu caráter diplomático. Uma dupla consequência 

advém desta característica: por um lado, trata-se de um programa arejado, com 

temas inesperados e de forte conteúdo político (caso da cooperação nuclear); 

por outro, ele será marcado pela problemática tradução em fatos concretos das 

intenções consignadas nas dezenas de protocolos, anexos e declarações 

conjuntas. (...) Com o gradualismo, poucos protocolos foram implementados. A 

maioria permanece no terreno das intenções. Não obstante, reverteu-se o 

quadro de absoluta rivalidade e desconhecimento mútuo para uma situação que
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poderíamos caracterizar como sendo de uma civilizada rivalidade e o início de 

um diálogo governamental mais fluido, ainda que restrito à diplomacia de cunho 

presidencial”.

Além dos resultados práticos obtidos, assim como sugere Héctor 

Alimonda (1988:23), "a relevância dos acordos deve-se buscar primordialmente 

em seu caráter de iniciativa política, por suas implicações em termos de 

reformulação de perspectivas de política exterior nestes países e pelos contatos 

efetivos que possibilitaram entre agentes económicos, políticos 

governamentais".

A renovação dos governos constitucionais em Argentina e Brasil nos anos 

noventa promove uma reformulação ampla do PICE, a qual ocorre nem tanto por 

uma avaliação estrita de seus resultados mas como uma das respostas ao 

quadro de asfixia económica e financeira em que se encontravam ambos países 

(Halperín, 1991b). Com os governos dos presidentes Menem e Collor que 

produzem uma modificação radical nas políticas económicas sustentadas 

basicamente em um conjunto de princípios neo-liberais, o processo de 

integração, embora se reafirme, deixa de corresponder com uma política de 

abertura gradual e seletiva dos mercados para adquirir um sentido funcional a 

um contexto generalizado de exposição competitiva à economia mundial. Isto 

significa que se opta por uma liberalização externa acelerada com uma redução 

do papel regulador da economia por parte dos Estados nacionais.

O processo de integração aprofunda-se no sentido de aspirar à 

constituição de um mercado comum em um tempo menor àquele estabelecido 

pelo Tratado de 1988, encurtando em 5 anos esse compromisso ao fixar como 

prazo final o dia 31 de dezembro de 1994. O marco formal instala-se com a Ata 

de Buenos Aires assinada em julho de 1990 entre Argentina e Brasil e, mais
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tarde, se atualiza com o Tratado de Assunção e a incorporação de Uruguai e 

Paraguai ao processo. Para esses dois países, o Tratado estende o prazo do 

programa de liberalização até 31 de dezembro de 1995.

Essa proposta alcança uma nova dinâmica estabelecendo uma redução 

tarifária generalizada, linear e automática, a partir de um 20% anual, junto a 

uma eliminação de barreiras não tarifárias sobre a totalidade do universo 

tarifário, regida por prazos de cumprimento estrito. Declara-se, dessa maneira, a 

submissão de uma metodologia setorializada da gestão a uma metodologia de 

integração “universal” via reduções tarifárias. Mesmo que a Ata de Buenos Aires 

contemplava a possibilidade de utilizar os acordos setoriais, na prática, o núcleo 

do processo integracionista converte-se no desmantelamento das barreiras ao 

comércio recíproco. Nas palavras de Motta Veiga (1992:20), “o eixo do processo 

passa a ser as reduções tarifárias e seu cronograma, deixando em segundo 

plano a preocupação com temas como a obtenção de complementaridades 

intra-setoriais e a produção dos efeitos dinâmicos de integração vinculados à 

reestruturação industrial”. Define-se, assim, uma mudança radical nas 

condições de concorrência já que se suprime a possibilidade de uma adaptação 

gradual de cada item ou matéria negociada a suas particularidades.

É importante insistir na ênfase que o tratado de Assunção outorga ao 

comércio. Luiz Olavo Baptista (1996:179) analisa detidamente o texto do 

Tratado e observa que o artículo número 1, ao referir-se à livre circulação de 

bens, serviços e fatores produtivos através da eliminação dos direitos 

alfandegários, restrições não tarifária à circulação no mercado, e de qualquer 

outra medida de efeito equivalente, está preocupado basicamente com o 

comércio de mercadorias já que “não se pode falar em barreiras alfandegárias 

ou não tarifárias à livre circulação de pessoas e capitais, pois uma e outros não 

estão sujeitos ao regime aduaneiro". Ou seja, alude-se, exclusivamente, aos 

mecanismos necessários para atingir a liberalização comercial. Esse realce 

continua, ainda no primeiro artigo, com as referências destacadas à tarifa 

externa comum e a política comercial comum.
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O cronograma de reduções tarifárias instaura, entre novembro de 1990 

(data de entrada em vigor do Tratado de Assunção) e 31 de dezembro de 1994, 

um período de transição. A importância deste período radica na possibilidade de 

realizar negociações para discutir medidas concretas e definir instrumentos 

comuns que permitam implantar efetivamente um mercado comum, dado que “o 

Tratado de Assunção, embora apresente metas e prazos para constituição do 

mercado comum do Cone Sul, caracteriza-se mais pela afirmação de intenções 

do que pela definição objetiva de critérios e meios para a supressão de 

assimetrias no conjunto das políticas que afeta a competitividade dos países” ( 

Corrêa etal., 1992:38).

Nas palavras de Mónica Hirst (1993a:48), “conforme o seu conteúdo, o 

tratado de Assunção é um instrumento jurídico breve. Seus Estados membros 

optaram claramente por um processo rápido de entendimento que evitasse a 

priori negociações detalhadas e prolongadas. O Tratado revela também certas 

hierarquias, dedicando-se de forma desequilibrada aos instrumentos que 

permitirão a formação de uma Mercado Comum. O Programa de Liberalização 

Comercial tem especificações em quanto a sua metodologia, calendário e 

universo, mas os demais instrumentos - coordenação de políticas 

macroeconômicas, fixação de uma tarifa externa comum e a adoção de acordos 

setoriais - são mencionados de forma imprecisa e superficial. (...) Em resumo, 

trata-se da fixação de uma agenda mas que de um resultado de negociações 

detalhadas”.

Durante o período de transição, dois momentos devem ser destacados: o 

Agenda de Las Lenas de junho de 1992 e o Protocolo de Ouro Preto em 

dezembro de 1994.

Em Las Lenas, os Presidentes e os Ministros de Economia e de Relações 

Exteriores dos quatro países definiram uma agenda de temas e um cronograma 

de harmonização de políticas visando a redução de assimetrias entre os países. 

Os temas foram agrupados em três grandes grupos de política económica: 

comercial, de promoção e macroeconômica, dando preferência ao tratamento da
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política comercial. Como observam Corrêa et al. (1992:40), “a hierarquia 

cronológica expressa na Agenda de Las Lenas - em que se prioriza o 

tratamento dos temas de comércio exterior em detrimento dos demais - parece 

denotar que a estratégia dos negócios é, pragmaticamente, evoluir pelas áreas 

temáticas de menor resistência e de prioridade elevada para a integração". 

Assim, esses autores criticam as insuficiências que apresenta o tratamento da 

questão industrial, omitindo qualquer menção à discussão dos mecanismos de 

reestruturação e reconversão industrial e à importância de uma política 

industrial ativa comun. Esse tema é crucial em um contexto onde vigoram 

significativos desníveis de competitividade. “Definir uma estrutura tarifária 

comum no Mercosul implica suprimir as particularidades das políticas de 

comércio exterior de cada país, em particular no que se refere ao emprego 

seletivo das tarifas aduaneiras como instrumento de promoção industrial. Sua 

supressão demandaria, portanto, a adoção de mecanismos compensatórios 

que, na ausência de alternativas no âmbito do Mercosul, tenderiam a ser 

buscadas isoladamente pelos países, provocando a competição entre regimes 

regulatórios” (Corrêa et al., 1992:41).

Em Ouro Preto, as máximas autoridades dos quatro países definem a 

entrada em funcionamento da União Aduaneira32 a partir de 1 de janeiro de 

1995. A partir dessa data, entra em vigência a Tarifa Externa Comum (TEC) 

para cerca de 85% dos 9000 itens que compõem a nomenclatura comum de 

mercadorias, com tarifas que variam entre 0% e 20%. Para 15% restante do 

universo, cada um dos países tem estabelecido tarifas diferentes (entre 0% e 

35%), pertencendo aos setores transitoriamente excluídos (automóveis e 

açúcar)33, ao setor de bens de capital, informática e telecomunicações e aos

32 . O tema da Zona de Livre Comércio e da União Aduaneira começa a ser tratado na V 
Reunião de Cúpula em Colónia de Sacramento, em janeiro de 1994 quando, conforme Seitenfus 
(1995:43), “os negociadores do Mercosul, abandonando o cronograma de Las Lenas, deixam 
também de lado a busca de um mercado comum e começam a trabalhar com a hipótese de 
uma zona de livre-comércio e, se possível, de uma união aduaneira”. Mais tarde, na Cúpula de 
Buenos Aires, em meados de 1994, decidem-se certas medidas para formalizar essa mudança.
33 . O principal motivo para a exclusão dos setores automobilístico e açucareiro são as severas 
assimetrias nas regulações públicas que prevalecem em ambos setores, especialmente entre
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produtos incluídos nas listas nacionais de exceção34. Nestas listas, encontram- 

se os produtos de terceiros países que seguirão pagando por algum tempo 

tarifas externas nacionais, com um regime de convergência para a TEC até 31 

de dezembro de 2000, menos Paraguai que estenderá esse prazo até 2006. Os 

bens de capital deverão convergir em uma TEC de 14% em 2001 e aqueles do 

setor informático e de telecomunicações em uma TEC de 16% em 2006.

Por outro lado, existem listas nacionais de adequação com produtos que 

continuam pagando tarifas externas nacionais no comércio intra-Mercosul, isto 

é, que não gozam das preferências tarifárias plenas da área de livre comércio 

em vigor desde 1 de janeiro de 1995. Elas irão mudando gradualmente até 

atingir uma convergência em um prazo de quatro anos (de cinco para Paraguai 

e Uruguai). O total de produtos incluídos na lista de exceção de cada pais 

distribui-se assim: Argentina 221 itens; Brasil 29; Paraguai 427 e Uruguai 95035.

A existência desses dois tipos de listas da como resultado a formação de 

uma união aduaneira imperfeita36 combinada com uma zona de livre comércio 

parcial, fato que marca o fim do período de transição estabelecido no Tratado 

de Assunção. Duas avaliações deste período.

Machado e Markwald (1996:41) sinteticamente expõem seu balanço 

sobre o período de transição: “Desde a assinatura do Tratado de Assunção em 

1991, até o estabelecimento da União Aduaneira no Mercosul, passaram-se

Argentina e Brasil. Conforme o acordo original, um comité técnico (para o setor automobilístico) 
e um comité ad-hoc (para o setor açucareiro) dependentes da Comissão de Comércio são os 
encarregados de elaborar uma proposta para liberar o comércio intraregional em ambos setores, 
eliminar os incentivos domésticos e propor um mecanismo de transição para transformar as 
regulações nacionais em regime comum.
34 . As listas nacionais de exceção estão divididas da seguinte forma: Argentina, com 232 itens 
distribuídos nos setores siderúrgicos, químico, calçados, papel e celulose; Brasil, com 175 itens 
concentrados nos setores químico e petroquímico, borracha, agricultura e matérias-primas 
têxteis; Paraguai, com 210 itens distribuídos pelos setores químico, agrícola, siderúrgico, têxtil, 
brinquedos e eletro-eletrônico; e Uruguai, com 212 itens distribuídos pelos setores químico, 
têxtil, siderúrgico, lácteos e borracha.
35 . Alguns produtos nas listas de exceção são: Argentina: papel, refrigerantes, têxteis e 
pneumáticos; Brasil: vinhos, pêssegos e tecidos de lã; Paraguai: produtos têxteis, tomate, arroz 
e óleos; Uruguai: têxteis, siderúrgicos, químicos, lácteos, farinha de trigo e frutas.

. Também chamada união aduaneira flexível, expressão cunhada por Roberto Lavagna para 
referir-se ao fato de que a união aduaneira já cobre 85% do universo tarifário, os prazos da
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convergência do 15% restante estão fixados e os países membros do Mercosul tem declinado 
sua capacidade de decidir unilateralmente suas tarifas (citado em Ferrer, 1996:576).

aproximadamente três anos. O curto espaço de tempo fixado para a 

implementação do Mercosul reduziu a abrangência das negociações e 

praticamente inviabilizou o cumprimento do cronograma de harmonização de 

políticas fixado pela Agenda de Las Lenas. Grosso modo, pode-se afirmar que, 

durante o chamado período de transição, o avanço da integração esteve 

baseado no automatismo do processo de desgravação das tarifas incidentes 

sobre o comércio regional. Do ponto de vista do programa de harmonização de 

políticas, a definição da tarifa Externa Comum e de seus mecanismos de 

exceção absorveram a maior parte do esforço conjunto de negociação”.

Por seu lado, Seitenfus (1995:44) levanta uma outra questão. Ele diz: “O 

mais significativo é que, em Ouro Preto, não se tenta estabelecer um outro 

cronograma e um segundo período de transição que viesse organizar a 

caminhada em direção ao mercado comum. A vontade das partes é clara: 

imperfeitas ZLC e TEC são suficientes. A onipotência dos representantes dos 

Executivos não permite admitir que de fato ambicionava-se um mercado comum 

e que a experiência foi frustada por não terem compreendido a complexidade do 

fenômeno. (...) Todavia, o pecado capital no imbróglio em que se transformou o 

Mercosul encontra-se no Tratado de Assunção e no subsequente Cronograma 

de Las Lenas, que dimensionou os prazos do Mercado em função dos mandatos 

presidenciais de quem o subscrevia. Resta-nos escolher duas dolorosas 

conclusões. Ou os negociadores desconheciam as diferenças entre Zona de 

Livre Comércio, União Aduaneira e Mercado Comum, ou estamos diante de um 

engodo, ardilosamente tecido, para nos fazer acreditar em um grande mercado, 

quando, na verdade, o que se pretende é atenuar ou dirimir alguns entraves 

para certos setores económicos".
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Essa flexibilidade nas normas, portanto, é funcional aos interesses do 

livre mercado. Daí que, no período de transição, os outros aspectos 

contemplados no Tratado de Assunção, como a coordenação de políticas 

macroeconômicas e a adoção de acordos setoriais, foram apenas abordados, 

ficando pendentes como parte de uma agenda futura. Mesmo se se analisa o 

tratamento dado à política comercial, observa-se que opta-se por uma proteção 

temporária frente aos problemas de competitividade gerados pela eliminação 

das barreiras ao comércio intra-regional, em lugar do desenho de alternativas 

de reconversão e compensação. “Em razão da ausência de vontade política 

para a constituição de fundos de reconversão para as atividades produtivas, 

que se tornam ineficientes com o fim da proteção tarifária, os governos preferem 

prorrogar privilégios e não enfrentar com objetividade o desafio da integração” 

(Seitenfus, 1995:44).

37 . Vale esclarecer que a idéia de flexibilidade aplicada à trama normativa não significa que 
essa trama deixa de ser complexa ou intricada. Não se refere a seu funcionamento operacional, 
mas sim aos princípios que a orientam.

Sem dúvida, trata-se de uma trama normativa flexível37, não 

exclusivamente no sentido operacional, ou seja, em função dos instrumentos 

que utiliza, mas no sentido político. O processo, conforme avança, vai 

acomodando-se, via o desenho das normas, às exigências das conjunturas 

nacionais, das políticas domésticas. Existe uma submissão da política de 

integração às políticas internas, fato que se observa claramente na exiguidade 

do prazo escolhido para conformar um mercado comum. É evidente que os 

presidentes Collor de Mello e Menem pretendiam que a finalização do período 

de transição e a consequente resolução definitiva do processo sejam realizadas 

dentro de seus respectivos mandatos. Mas, sobretudo, essa flexibilidade 

corresponde à opção pelo modelo de abertura económica unilateral que ambas 

gestões adotam; enfim, trata-se de um modelo neoliberal que antepõe a atuação 

das livres forças do mercado a qualquer outro mecanismo regulador da 

economia.
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Do ponto de vista industrial, Machado e Markwald (1996:42) também 

analizam o regime de proteção tempóraria como mecanismo de correção dos 

desvios competitivos entre indústrias instaladas em diferentes países. Eles 

assinalam que: "Até o momento, a inexistência de políticas de reestructuração 

de âmbito nacional ou regional permite supor que os negociadores crêem na 

eficácia do processo de ‘reestruturação espontânea', baseado no esforço 

promovido pelas indústrias, independentemente do apoio de políticas locais ou 

comunitárias específicas. (...) A gestão de processos de reestruturação 

industrial, por intermédio de políticas regionais voltadas para este fim, permitiria, 

portanto, eliminar os riscos futuros de manutenção de barreiras ao comércio 

intra-regional, reduzindo efetivamente os diferenciais de competitividade entre 

indústrias instaladas em diferentes países da região”.

O Tratado de Assunção define um formato institucional baseado em 

organismos intergovernamentais encarregados das negociações, das decisões 

e da execução de medidas que conformam o processo de integração. A 

natureza intergovernamental dessa estrutura radica no fato que se optou por 

“um sistema de cooperação entre Estados, ao invés de um regime de 

administração comunitária da generalidade dos setores da vida económica” 

(Baptista, 1996:181). Isto implica que não se constituem órgãos supranacionais, 

integrados por funcionários independentes que, no exercício de suas funções e 

além de não depender nem receber instruções dos respectivos governos, 

pudessem adotar normas jurídicas diretamente aplicáveis ao ordenamento 

jurídico interno de cada um dos sócios.

O caráter transitório do Tratado associa-se à falta dessas instituições de 

tipo comunitário-supranacionais tanto durante o período de transição como 

depois, já que o Protocolo de Ouro Preto, em dezembro de 1994, ratifica a 

estrutura inicial. “Uma leitura adequada do Tratado de Assunção e a prática
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38 . O Tratado dispõe a criação de dez subgrupos de trabalhos que abarcam as seguintes 
temáticas: assuntos comerciais; assuntos alfandegários; normas técnicas; política fiscal e 
monetária relacionadas com o comércio; transporte terrestre; transporte marítimo; política 
industrial e tecnológica, política agrícola; política energética e coordenação de políticas 
macroeconômicas. Posteriormente, agregou-se o subgrupo nro. onze dedicado a relações de 
trabalho, emprego e seguridade social.
39. No Grupo Mercado Comum, continuam operando os subgrupos de trabalho, reduzidos agora 
a dez e reagrupados da seguinte fornia: comunicações; minaria; regulamentos técnicos; 
assuntos financeiros; transporte e infraestrutura; médio ambiente; indústria; agricultura; energia; 
assuntos trabalhistas, emprego e seguridade social.

posterior das partes contratantes mostram o cuidado em evitar estruturas 

administrativa, judicial ou legislativa fechadas (nos moldes das européias) e a 

escolha de modelos flexíveis, cujos limites ficam meio indefinidos, para que a 

prática os vá perfeccionando" (Baptista, 1996:181).

No período de transição, as decisões intergovernamentais são 

encaminhadas por dois órgãos provisórios: o Conselho do Mercado Comum e o 

Grupo Mercado Comum. O primeiro está formado pelos ministros das Relações 

Exteriores e da Economia dos quatro países membros e atua como órgão 

superior de condução política, devendo reunir-se ao menos uma vez por ano 

com a presença dos respectivos presidentes. O Grupo está formado por 

representantes dos ministérios de Relações Exteriores, da Economia e dos 

Bancos Centrais e atua como órgão executivo, que zela pelo cumprimento do 

Tratado e eleva propostas ao Conselho, entre outras funções. Ele opera através 

de subgrupos técnicos de trabalho38, nos que a tomada de decisões está a 

cargo dos representantes dos governos.

O Protocolo de Ouro Preto confirma a existência desses dois órgãos, 

com suas respectivas composição e funções39, e acrescenta os seguintes: 

Comissão de Comércio; Comissão Parlamentar Conjunta; Foro Consultivo 

Económico Social e Secretaria Administrativa. A Comissão de Comércio está 

subordinada ao Grupo Mercado Comum, cumprindo um papel central na 

implementação da tarifa externa comum e na gestão do sistema de solução de 

controvérsias, além de zelar pelos outros instrumentos de política comercial 

comum. A Comissão Parlamentar deve estudar os projetos dos acordos 

específicos negociados pelos Estados-partes antes de seu envio a cada Poder
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40 . O modelo adotado pela União Européia é misto, englobando decisões por consenso (no caso 
de reformas ■ constitucionais, entrada de novos membros), por maioria simples (decisões 
administrativas) e por voto ponderado (decisões económicas).

Legislativo para seu tratamento e transmitir suas recomendações aos Poderes 

Executivos. O Foro, composto por representantes da sociedade civil dos quatro 

países, tem funções consultivas.

As decisões do Conselho do Mercado Comum são tomadas por consenso 

(em lugar do voto ponderado), e com a presença dos representantes de todos 

os Estados-partes, aplicando a regra de unanimidade. “Não havendo uma 

instituição legislativa supranacional, somente a regra da unanimidade permite 

exprimir uma vontade que coincide com a nacional, submetendo a deliberação a 

um mecanismo de controle legislativo interno" (Baptista, 1996:182)40.

O sistema de solução de disputas está sometido, também, à dinâmica 

intergovernamental, sem um órgão jurisdicional comum, a diferência da União 

Européia que tem jurisdição própria e a Corte. No caso de existir divergências 

entre os Estados-parte, elas se dirimem via diplomática através de negociações 

diretas, da intervenção do Grupo Mercado Comum e, por último, do 

procedimento arbitrai. "Tanto as negociações diretas como a intervenção do 

GMC são procedimentos tipicamente de cooperação, diplomáticos. A 

intervenção do GMC consiste na formulação de recomendações, tal como 

ocorre nos painéis do GATT. Não se trata nem da noção tradicional de bons 

ofícios, nem da consolidação ou mediação, mas, sem sombra de dúvida, 

procedimento diplomático. Somente falhando tal procedimento, recorre-se à 

arbitragem” (Baptista, 1996:185).

Com relação à participação da sociedade nas discussões do Mercosul, 

desde o começo, implementa-se a participação do “setor privado" (empresários 

e trabalhadores), mas apenas nos subgrupos, e sem direito a voto, sem poder 

deliberativo, só propositivo. Nesse sentido, Alimonda (1993:191) observa 

criticamente que esses subgrupos "mais do que um espaço de articulação de 

legítimos interesses sociais, acabam funcionando como uma espécie de filtro ou 

de trincheira em relação à tomada de decisões”.
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Pode observar-se, também no funcionamento da estrutura institucional, 

como a orientação do processo de integração está atrelada aos objetivos das 

políticas nacionais de abertura económica. Nesse sentido, Alimonda (1993:190) 

adverte sobre a existência de "um duplo mecanismo, que aponta em duas 

direções diferentes: a de uma área de livre comércio (baseada na liberalização 

automática) e a de um Mercado Comum, que fica supeditado ao trabalho dos 

subgrupos. Mas, independentemente do andamento das tarefas desses 

subgrupos (que deveriam ser, em princípio, o espaço de articulação de 

interesses na definição conjunta de um modelo de desenvolvimento e de 

complementaridade e, portanto, teriam prioridade lógica em relação à 

liberalização comercial), os prazos estabelecidos no Anexo 1 serão cumpridos. 

Portanto, o que em verdade estabelece o Tratado de Assunção são as bases de 

uma área de livre comércio e não de um Mercado Comum. Desse ponto de 

vista, sua orientação básica é a de reforçar os processos de abertura unilateral 

do espaço regional, mas do que orientar a constituição de um âmbito comum de 

desenvolvimento. Nesse sentido, as críticas (pertinentes) a questões referidas 

aos temas incluídos nos subgrupos de trabalho não afetam o objetivo principal, 

que se cumpre automaticamente”.

Desde uma outra perspectiva, Mónica Hirst (1994:10), no final do período 

de transição, faz uma avaliação positiva do andamento institucional em relação 

a perda de hegemonia burocrática nos Ministérios de Relações Exteriores dos 

países participantes do processo. Ela diz "da mesma maneira que a política 

externa havia sido berço da idéia de uma integração bilateral, o Palácio San 

Martin e o Itamaraty tinham sido os pais dessa criança e até há pouco tempo 

tinham tido uma relação de hegemonia interna burocrática quanto à condução 

do processo. Para a construção de uma união aduaneira flexível não se pode 

mais prescindir de uma presença crescente dos ministérios económicos e dos 

setores económicos ativos vinculados ao processo".

O baixo grau de institucionalização supranacional é um indicador da 

flexibilidade do processo de integração em curso. Motta Veiga (1994:4), ao



o

tarefa de

109

fazer um balanço do desempenho do período de transição assinala que "a 

opção explícita por um baixo grau de institucionalização do processo não é 

neutra, do ponto de vista dos objetivos a atingir e dos instrumentos a mobilizar, 

e reflete, principalmente decisão de não ceder praticamente qualquer parcela de 

soberania nacional, em matéria de regulações e políticas domésticas”. Em outro 

momento, ele diz: “Esse baixo grau de institucionalização incentivou a adoção 

de medidas unilaterais pelos países afetados pela integração para administrar 

tensões geradas pela automaticidade da desgravação e seus efeitos” (1994a:7).

Por seu lado, Aldo Ferrer (1996:581) avalia positivamente a opção pela 

cooperação entre as administrações nacionais dos países. “Essa revelou ser 

uma abordagem possível pela afinidade cultural de nossos países, e exitosa 

porque evitou incorporar um novo protagonista no processo (uma entidade 

multinacional ao estilo da Comissão européia) e gerar tensões entre as 

administrações nacionais e o órgão comunitário. A estratégia adotada, pelo 

contrário, foi induzindo nas burocracias nacionais, progressivamente, um 

espírito solidário. Deste modo, o processo foi ganhando, dentro das 

administrações nacionais, funcionários que começaram a incorporar a dimensão 

comunitária na percepção dos interesses próprios do seus respectivos países. É 

esse um dos objetivos que convém preservar (...)”.

De qualquer forma, “muitos analistas 

institucionalização a faculdade de forçar o aprofundamento do processo de 

integração. É inegável a importância da isntitucionalização definitiva para 

ajustar a estrutura ao processo. Não obstante, é ilusório pensar-se que as 

instituições vão, por si só, aprofundar e consolidar o processo” (Lima Florêncio, 

1994:5).

Flexibilidade nas normas, flexibilidade nos mecanismos institucionais, 

apesar de sua menor burocratização, elas são funcionais aos propósitos das 

políticas domésticas, ou seja, às exigências da abertura, dependendo 

diretamente do projeto político dos governos nacionais.

atribuem à
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Os governos assinantes do Tratado de Assunção assumiram esse 

compromisso em março de 1991, como complemento das políticas de abertura 

de suas economias. Sob esta ótica, diversas idéias começaram a circular nos 

âmbitos políticos, diplomáticos e empresariais, construindo-se assim um 

discurso "oficial" sobre a temática. Analisar essas idéias é uma outra forma de 

conhecer o conteúdo do projeto de integração regional. A continuação, 

apontam-se algumas das falácias que esse discurso contém.

1) Sobre a "homogeneidade dos países"

Fala-se de "Brasil", "Argentina", "Paraguai", "Uruguai" como se fossem 

territórios homogéneos, sem desigualdades internas. Quando se apontam as 

assimetrias existentes entre os quatro países se utilizam dados de população, 

produto, emprego, consumo de energia, a partir de cifras globais que escondem 

fortes disparidades regionais e setoriais. Neste sentido, também se fala de 

criação de um mercado de 190 milhões de pessoas como se todos os 

habitantes tivessem um patamar de consumo que permitisse sua inserção no 

mercado consumidor.

Mas, qual é a real dimensão desse mercado? Uma previsão feita em 

1992 por uma firma paulistana de consultoria, a Simonsen Associados, indicava 

que os negócios no âmbito do Mercosul tenderiam a se concentrar em uma área 

delimitada por uma linha que passa pelas cidades de Belo Horizonte, Assunção, 

Córdoba, Mendoza Neuquén e Bahia Blanca: "região habitada por 100 milhões 

de pessoas responsáveis por um PIB de 460 bilhões de dólares (1990)". Este 

Mercosul "de fato", como é chamado pelo trabalho, tem 44% menos de 

população que o Mercosul "de direito" (103 milhões de habitantes/184 milhões 

de habitantes) e tem 36% menos do PIB do Mercosul "de direito" (461 bilhões 

de dólares/623 bilhões de dólares).
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Os números que utiliza este relatório são também resultado de um 

cálculo simples que soma os habitantes dessa área sem uma diferenciação. 

Mesmo assim, eles mostram uma diferença significativa no tamanho do 

mercado, no qual ficam fora vastas regiões, sobretudo, do Brasil e da Argentina.

Estas falácias dos territórios homogéneos, dos cálculos globais - muito 

frequente nos diagnósticos sobre Mercosul - respondem ao pressuposto de que 

a criação de um mercado seria um subproduto cronológico (automaticamente 

posterior) da abolição de barreiras à livre mobilidade das mercadorias, mão-de- 

obra e capitais. Ou seja, como se esta abertura implicaria incluir, de forma 

espontânea, a todas as regiões e a todos os habitantes. Quando o mais 

provável é que se reproduza a lógica de diferenciação socioespacial de nossos 

países e, por tanto, a exclusão de um número importante de população e de 

lugares no consumo.

2) Sobre o "binómio empresários-consumidores"

Colocam-se no cenário económico regional os empresários e os 

consumidores como agentes que operam a maneira de átomos indiferenciados 

procurando melhorar sua situação no mercado ampliado. Nesta perspectiva, 

ocultam-se dois aspectos:

- a segmentação do mercado consumidor que responde a diferenças 

acentuadas no poder adquisitivo da população,

- a segmentação das empresas que apresentam diferentes tamanhos e 

graus de competitividade e concentração;

- as mediações das instituições.

Pode ser útil ilustrar o primeiro ponto com uma citação de Félix Pena 

(1991a:9) - ex subsecretário adjunto para o Mercosul da chancelaria argentina - 

: "De forma crescente nem nossos consumidores, nem os consumidores do 

resto do mundo, querem comprar produtos ruins e caros quando na realidade da 

interdependência global, podem comprar produtos bons e baratos". Esta 

afirmação encerra a antiga idéia da "liberdade de escolha" do consumidor- 

cidadão: quanto mais possibilidades ele tenha de escolher, mais poderá
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aumentar sua satisfação! Em todo caso, isto poderia ser válido só para uma 

fração do mercado interno, quem se apresenta cada dia mais reduzido e 

segmentado.

No caso das empresas, também elas aparecem no discurso em forma 

indiferenciada. Novamente uma citação de Félix Pena (1992:5) para ilustrar: "É 

precisamente a combinação entre a dimensão real do mercado e o implícito 

seguro contra o pretecionismo que torna tão atraente um megamercado 

multipais para o empresário global, que busca em todo o mundo plataformas de 

lançamento para competir com seus bens e serviços pela qualidade, pelos 

preços e pela oportunidade de oferecê-los".

Este "empresário global" ao qual se refere remete-se a uma empresa 

transnacional. Mas a estrutura industrial de um pais, sobretudo dos países 

latinoamericanos, que é muito diferenciada, depende basicamente do seu grau 

de oligopolização ou da existência de empresas líderes, e da participação por 

parte destas no valor da produção de cada segmento industrial. Do lado dessas 

grandes empresas, fortemente concentradas, já sejam nacionais ou 

multinacionais, existe um número alto de pequenas e médias firmas, obviamente 

com diferente capacidade de inserção nos mercados.

Cabe lembrar neste sentido que a integração de capitais brasileiros e 

argentinos como estratégia de alguns grupos económicos já estava presente 

antes do Mercosul. Um exemplo disso são a Autolatina e Bunge e Born. Por sua 

própria natureza, essas empresas estão em melhores condições para 

implementar estratégias de investimento, visando internalizar as vantagens da 

localização geográfica de suas plantas produtivas. Nem todos os empresários, 

nem todos os consumidores decidem por si mesmos e de forma automática a 

sua inserção no mercado ampliado. A lógica deste depende em grande parte da 

decisão ou do comportamento de um número reduzido de ambos.

3) Sobre a "integração competitiva"

Aqui também se pensa que as empresas devem atingir individualmente 

um grau de eficiência conforme as exigências de competitividade internacional.
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No entender de Félix Pena (1991 b:9)"(...) a sorte relativa de cada setor dentro 

do Mercosul, estará determinada pela eficácia com que as empresas 

desenvolvam suas estratégias de especialização e adaptação as novas 

condições de competitividade. Corresponde aos empresários atingir os níveis 

de competitividade que lhe exigirão crescentemente os mercados mundiais". É 

notório que nem todas as firmas têm condições suficientes para competir, nem 

tampouco muitos dos setores ou subsetores económicos.

Cabe então perguntar-se se esta abertura e suficiente para induzir a 

indústria a se modernizar, a definir um novo padrão de crescimento com 

elevação da produtividade e do progresso técnico, ganhar competitividade e 

inserir-se dinamicamente no mercado internacional?

"Nesses espaços da racionalidade, o mercado é tornado tirânico e o 

Estado tende a ser impotente. Tudo é disposto para que os fluxos hegemónicos 

circulem livremente, destruindo e subordinando os demais fluxos. Porisso, 

também, o Estado deve ser enfraquecido, para deixar campo livre à ação 

soberana do mercado" (Santos, 1993:18).

É assim que se estimula o afastamento do Estado de sua função 

reguladora. A noção de Estado Mínimo se instala no discurso dos governantes, 

homens de negócios, funcionários internacionais. É bom ressaltar, no entanto, 

que nos países industrializados o Estado ocupa um papel central na 

determinação da competitividade, impondo-se o conceito de "competitividade 

sistémica", o qual implica que os esforços individuais das firmas devem estar 

acompanhados por inumeráveis aspectos que conformam seu entorno (infra- 

estrutura física, aparato científico-tecnológico, recursos para o sistema 

educacional, financiamento e incentivos fiscais). Estas condições dependem em 

grande medida da presença ativa do Estado.

Integração, sim. Abertura, sim. Sempre que estejam acompanhadas de um 

conjunto de políticas e instrumentos articulados e sincronizados em torno de 

uma estratégia industrial. De outro modo, a abertura, a integração seria
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perversa sobretudo para as pequenas e médias empresas que terão uma 

grande dificuldade de sobrevivência.

4) Sobre a "irreversibilidade do processo"

São muito numerosas as manifestações no sentido de que o Mercosul é 

irreversível ou inexorável. Aqui cabe lembrar que apesar de ser uma proposta 

eminentemente económica, sua origem é de caráter político. Neste sentido, 

inclui uma multiplicidade infinita de perspectivas, de possibilidades.

Uma vez que o Tratado de Assunção foi ratificado, não se pode esperar 

que o processo continue espontaneamente nem resulte só da decisão dos 

funcionários. A integração é um processo múltiplo, interconectado com os 

demais aspectos da realidade. É um processo histórico, cujo conteúdo ou rumo 

depende dos sujeitos sociais que participam nele.

É preciso levar em conta que este processo tem significado, de fato, a 

exclusão de vários segmentos da sociedade das discussões e negociações. Na 

realidade, o projeto Mercosul resultou de uma decisão governamental dos 

países-membros, e foi pilotado pelos Ministérios de Relações Exteriores e da 

Economia. Para o estabelecimento, administração e execução do Tratado cria- 

se uma estrutura orgânica representada pelo Conselho Mercado Comum e pelo 

Grupo Mercado integrados exclusivamente por representantes e funcionários do 

Poder Executivo, ficando no começo excluída a participação dos parlamentares 

e de amplos segmentos da sociedade civil, já que os dez subgrupos de 

trabalho, inicialmente desenhados, prestam sobretudo apoio técnico.

No Tratado, os trabalhadores não têm sido considerados sob nenhum 

aspecto. Neste sentido, devem-se apontar duas exclusões:

a) os trabalhadores e suas organizações, como sujeitos políticos capazes 

de discutir criticamente o modelo de desenvolvimento que todo projeto de 

integração traz implícito;

b) a problemática trabalhista, como um aspecto específico da 

harmonização de políticas e, portanto, como um assunto a ser tratado em um 

subgrupo de trabalho.
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Nesse contexto, as organizações sindicais começam a realizar pressões 

no sentido de conquistar a participação de representantes dos trabalhadores, 

com direito a informação e consulta, nos fóruns de decisão dos acordos de 

integração. Esta situação começa a ser sentida nitidamente pelos órgãos 

governamentais, levando a constituir, em março de 1991, o subgrupo nro. 11 de 

“Relações de Trabalho, Emprego e Previdência Social”. É assim que, somente 

um ano depois de sua assinatura, o Tratado de Assunção incorpora a questão 

trabalhista, aliás de criar-se uma instância oficial de participação dos 

trabalhadores.

Dessa forma, salienta-se que um processo de caráter notadamente 

político nunca pode ser "irreversível". Tanto a participação ativa quanto a 

indiferença absoluta podem mudar seu rumo, conduzi-lo ao êxito ou ao fracasso 

conforme a direção que predomine na mobilização dos atores envolvidos nesse 

processo.

Finalmente, é bom lembrar que as questões levantadas em torno das 

falácias apontadas não são novas. Mais ainda, estão presentes há muito tempo 

na nossa sociedade. Basicamente são idéias defendidas desde o final do século 

passado pela economia neoclássica, que nutre a ideologia neoliberal 

predominante em nossos dias. O desconhecimento total do social como 

contraditório, problemático, é seu postulado principal. As resoluções estão 

sempre no mercado.

É necessário ter presentes essas idéias, para não entender a 

globalização como se fosse completa. Acreditar que só existem fábricas 

"globais" ou empresários "globais", implica deixar fora da análise numerosos 

sujeitos que são parte importante de nossa realidade. Não só por seu peso 

quantitativo, mas também por sua capacidade de dinamizar a economia, 

sobretudo em empregos.
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Um processo de integração económica entre vários países responde, 

sem dúvida, a uma decisão de tipo político que imprime determinado conteúdo 

ao projeto. Este último depende principalmente de processos políticos internos 

de cada pais, da condução de seus governos e da participação dos diferentes 

segmentos da sociedade civil. Daí que vários autores falam dos possíveis 

cenários ou opções que o processo de integração pode enfrentar.

Ao respeito, Halperin (1991b) aponta duas opções para os governos do 

Cone Sul: uma negociação de abertura maciça para o aproveitamento 

planificado dos mercados; ou uma abertura irrestrita com condições impostas 

pelas “forças de mercado". A primeira opção exige uma regulação estatal 

mediante unificação e harmonização das políticas económicas, incluindo 

previsões para os diferentes setores e ramos de produção e uma política 

externa comum. Este caminho pode-se assimilar ao cenário “industrialista", 

definido por Chudnovsky y Porta (1990), os quais supõem uma liberalização 

comercial dentro de um projeto global de reestruturação industrial. Para isso, 

precisa-se de políticas industriais e tecnológicas ativas em cada pais, e um 

esforço deliberado de harmonização das políticas económicas além do plano 

cambial.

A segunda opção, ao contrário, implica uma elevada desregulação das 

atividades económicas. Seria suficiente, neste caso, compatibilizar os regimes 

de promoção setorial e fixar algum mecanismo de paridade ou equivalência 

cambial de caráter permanente. Esta variante assemelha-se à “comercialista" 

que apontam Chudnovsky e Porta, na qual a coordenação das políticas 

económicas centra-se basicamente no tipo de câmbio. A partir daí a 

reestruturação passa a ser orientada estritamente pelos mecanismos do 

mercado.

A diferença no grau de intervenção estatal que subjaz a cada uma das 

opções implica, também, resultados diferenciados. Uma implementação de
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políticas industriais e tecnológicas ativas, associadas a uma liberalização 

comercial progressiva, permitiria orientar o processo de industrialização em face 

de um aumento de sua competitividade a partir de economias de escala e 

especialização. Ao contrário, uma abertura rápida e uma desregulação da 

economia podem conduzir a uma reconversão com um alto custo social e a um 

aprofundamento do esquema de especialização intersetorial.

É bom ressaltar que em ambas opções, o comércio bilateral tende a se 

expandir, só que no caso dos fluxos de comércio intraindustrial, eles expandem- 

se em forma diferenciada, com distinta intensidade. Na opção “comercialista" o 

comércio intraindustrial se daria fundamentalmente nas ramas altamente 

concentradas onde participam empresas transnacionais ou nas de insumos de 

uso difundido, onde através de mecanismos de cartelização setorial se 

impulsem correntes de comércio, especialmente em matéria de sobrantes e 

faltantes. Pelo contrário, nas indústrias onde a oferta está menos concentrada é 

mais improvável que se gerem especializações intrasetoriais através de 

mecanismos de mercado (Chudnovsky, 1993).

Com outras denominações, Luiz Carlos D. Prado (1995) coincide na 

caracterização de duas concepções sobre os objetivos, amplitude e 

fundamentos do Mercosul. Além de considerar a visão do papel do Estado na 

economia como variável central, este autor incorpora a sua relevância para a 

construção de um novo padrão de desenvolvimento sustentado na região. A 

abordagem “neo-liberal” sustenta que um mercado comum não pode ser 

construído as expensas da discriminação de outros parceiros comerciais, isto é, 

a integração regional deve se dar de tal maneira a produzir essencialmente 

efeito de criação de comércio, evitando-se efeitos de desvio de comércio. O 

Mercosul deveria ter como objetivo fundamental a criação de uma área de livre 

comércio, sem estabelecer um nível de integração que abrisse espaço para o 

surgimento de novas restrições para o funcionamento do mercado ou implicasse 

uma maior intervenção do Estado na economia. Assim, a integração regional 

seria um estágio num processo de liberalização mais amplo.
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41 . Lima Florêncio (1992:6), porém, não sugere repetir exatamente o mesmo modelo que na 
fase dos protocolos. Ele recomenda que “diferentemente da experiência dos anos 80, essa nova 
visão não deverá implicar uma reedição da tutela do Governo, no sentido de ditar o ritmo da 
integração. Deverá, sim, conter sinalizações do governo ao setor privado (harmonização de

A outra abordagem, chamada “neo-desenvolvimentista”, sustenta que o 

Mercosul deve inserir-se num projeto de desenvolvimento regional, sendo que a 

própria criação de um mercado comum implica o estabelecimento de 

coordenação das políticas macroeconômicas dos países envolvidos, não 

apenas em termos de políticas monetária e fiscal, mas ainda no 

estabelecimento de políticas industriais articuladas, onde sejam estabelecidas 

prioridades comuns de promoção de crescimento setorial e, via intervenções 

selecionadas, administrados os conflitos causados nas economias nacionais 

pelo processo de integração. Desse modo, o Mercosul não seria apenas um 

estágio da integração, mas um instrumento na estratégia de desenvolvimento 

regional.

Conforme observado, pode-se concluir que o enfoque de avanço gradual 

por setores, que predominou no primeiro momento do processo de integração 

entre Argentina e Brasil, está mais próximo à via de tipo “industrialista" ou “neo- 

desenvolvimentista”. Pelo contrário, a inflexão produzida a partir de 1990 mostra 

que o novo esquema corresponde basicamente à opção “comercialista” ou “neo- 

liberal”, na qual o Estado aparece subordinado à lógica do mercado.

Justamente inspirado nas características desses dois períodos, Sérgio 

Abreu e Lima Florêncio, em 1992, distinguia duas vertentes no relacionamento 

económico-comercial Brasil-Argentina: a "dimensão bilateral" e a "dimensão 

Mercosul”, a primeira correspondendo à visão "comercialista" e a segunda à 

visão “industrialista”. Esse autor analisava o papel de duas variáveis: 

liberalização e complementação e propunha que, na fase pós-transição, deveria 

prevalecer a “dimensão bilateral", isto é, deveria ser a complementação 

económica, e não mais a liberalização comercial, o novo motor da expansão, e 

a coordenação de políticas deveria constituir-se no fator essencial ao avanço da 

integração sub-regional41.
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normas, coordenação de políticas, por exemplo). O principal motor desse novo processo serão 
os setores mais dinâmicos do empresariado de cada um dos países. Deverá, ainda, incorporar a 
dimensão social nas suas prioridades de ação (sindicatos de trabalhadores, academia, 
imprensa)".

A partir de um ênfase diferente, Jorge Schvarzer (1993: 79) adverte que 

“o Mercosul, como qualquer outro projeto de integração, não pode basear-se na 

mera interconeção das atividades produtivas existentes. (...) deve basear-se na 

criação de novas empresas e novas atividades em um mercado que se 

expande; pelo contrário, a integração estará condenada ao fracasso. O 

encadeamento virtuoso do desenvolvimento esperado depende mais dessa 

perspectiva, a exploração dos novos mercados que se oferecem aos 

empresários (existentes ou potenciais) dos países sócios dará lugar a 

atividades, produções e transações comerciais que, por sua vez, estimularão, 

via suas demandas para outros setores produtivos, o crescimento de cada 

economia. Este processo pode ser concentrador (se acumula os 

empreendimentos nas regiões mais desenvolvidas do Mercosul), ou distribuidor 

(se oferece alternativas para a criação de pólos de atividade económica; 

analogamente, esse processo pode impulsar uma especialização crescente de 

cada economia (como destacam os que falam de uma nova distribuição 

internacional do trabalho dentro do Mercosul), ou a possibilidade de uma 

desenvolvimento equilibrado e armônico”.

O período de transição já acabou e uma nova fase do processo da 

integração está em curso, só que ela está longe de cumprir os dois requisitos 

que Lima Florêncio insistia em colocar: complementação económica e 

coordenação de políticas. Pelo contrário, a tendência é privilegiar a 

liberalização sem tomar nenhum tipo de precaução. Tudo indica, então, que, na 

atualidade, predominam as velhas tendências, ou seja, um esquema de 

integração no qual se beneficiam, sobretudo, os setores mais concentrados, os 

que já detêm um importante grau de controle da economia.

Para modificar essa tendência, sem dúvida, será necessário construir um 

Estado diferente, um Estado que não fique subordinado aos mecanismos de um
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mercado altamente concentrado. Nesse sentido, são esclarecedoras as 

palavras de Sedi Hirano (1993:44): "O Mercosul revela, através da súmula do 

Tratado que o instituiu, ser mais um instrumento que produz um neo- 

protecionismo - o direito de uma minoria privilegiada monopolizar a 

racionalidade e a liberdade no mercado político e no mercado económico, 

mantendo a maioria dos “novos pobres” mais pobres. São os pobres da 

sociedade global, da era da globalização, da regionalização e da formação dos 

megablocos regionais e económicos. Sem a adequada participação do Estado 

na formulação das políticas públicas e sociais, económicas, culturais e 

educacionais, a desigualdade produzida pelo neoprotecionismo social e cultural 

manterá o seu curso normal. Cabe ao Estado social, construído pela 

participação de todos os segmentos da sociedade civil, elaborar uma 

modalidade de produção na qual a equidade seja o verdadeiro ponto de 

partida”.



Capítulo IV

AS EMPRESAS: AGENTES ATIVOS NA CONSTRUÇÃO DO NOVO 
TERRITÓRIO



IV.1. Internalização do externo no ambiente dos negócios
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42 . "Os circuitos produtivos são definidos pela circulação dos produtos, isto é, de matéria. Os 
círculos de cooperação associam a esses fluxos de matéria outros fluxos não obrigatoriamente 
materiais: capital, informação, mensagens, ordens" (Santos, 1994:128). Para um tratamento 
conceituai dos circuitos espaciais ver Santos (1988) e Moraes (1989).

O surgimento desse novo conjunto ou agrupamento de países a partir do 

estabelecimento de uma norma comum, o Tratado de Assunção, e reforçado 

mais tarde por protocolos e acordos, acelera o alargamento dos circuitos de 

produção e dos círculos de cooperação42 além das fronteiras nacionais e, em 

consequência, reforça o processo de transnacionalização do território.

Com efeito, à flexibilização normativa promovida por parte dos governos 

nacionais, sobrepõe-se uma outra, promovida pelas numerosas empresas que 

atuam nesse novo recorte territorial conformado pelos quatro países do 

Mercosul. São as normas externas dessas empresas, que promovem o 

estabelecimento de relações contratuais para lá das fronteiras aproveitando as 

oportunidades que estão fora do âmbito da própria firma, extrapolando o 

processo direto da produção e gerando um verdadeiro “processo político da 

produção”. Conforme Santos (1994.63), "as formas organizativas, assim como 

as formas de mercadeio, ou ainda as de previsão, são hoje dados essenciais da 

explicação da rentabilidade das firmas, e todas são dados subordinados ao 

poder da firma, poder que não é apenas económico, mas também político. O 

poder económico da firma seria dado exclusivamente pela maior ou menor 

capacidade de combinar eficazmente os fatores da produção de que dispõe, de 

um ponto de vista eminentemente técnico, o que concerne a produção imediata. 

Na verdade, a força da firma vem, hoje, muito mais da sua capacidade de 

modificar, no momento hábil, regras do jogo económico, em sua própria área de 

atividade e em função dos seus interesses emergentes".

Assim, as empresas reorganizam o processo de produção e circulação 

ampliando suas relações, sejam de concorrência ou de cooperação, com outras 

empresas aproveitando a existência de um sistema mercantil aberto sobre
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43. Cabe salientar que "o processo de internacionalização das empresas" aparece como tema de 
interesse na literatura acadêmica cada vez com maior frequência nos últimos anos. Esse 
processo, que obviamente existe faz muito tempo (desde que existem as empresas

bases territoriais cada vez mais fluidas. É no plano dessas normas, que por sua 

vez criam estratégias, onde estão se produzindo importantes novidades. Vale a 

pena se deter na sua análise para melhor entender a dinâmica territorial atual. 

Nesse sentido, é conveniente considerar a observação de Alimonda (1993:192) 

quando diz: “...dentro e fora do Mercosul, está se processando uma intensa 

reestruturação do capitalismo latino-americano, com a conformação de novas 

formas de associação entre as classes empresariais. Como exemplo, os 

investimentos chilenos na Argentina, com importante participação nas 

privatizações de empresas de serviços públicos. Está se produzindo um 

processo de formação de classes a nível regional, que deve ainda ser estudado 

e avaliado nas suas dimensões económicas e políticas”.

Como já foi mencionado, estudos realizados sobre iniciativas 

empresariais no Cone Sul informam principalmente sobre os movimentos das 

grandes empresas de companhias transnacionais. Isso certamente tem a ver 

com o fato de que são principalmente as maiores empresas que apresentam as I 

facilidades para se reestruturar. Diante do processo de abertura económica que 

facilita a formação de um mercado ampliado, são elas que contam com as 

melhores condições para abastecê-lo, uma vez que possuem filiais geralmente 

nos dois mercados principais (Brasil e Argentina), ocupando posições de 

liderança. A maioria está tomando medidas para racionalizar e complementar 

suas atividades em ambos países, enquanto que aquelas com filiais somente 

em um deles estão tentando formalizar acordos de complementação em matéria 

de produção e comércio com outras empresas na mesma situação.

Mas, a criação de formas originais e complexas de integração trans- 

fronteiras não acontece somente entre as grandes empresas transnacionais. 

Surge, também, entre empresas nacionais e, inclusive, entre aquelas de menor 

porte -embora de uma forma diferenciada. Daí a relevância que alcança o 

estudo do processo de internacionalização das empresas43.
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multinacionais) , é retomado para sua análise a partir, justamente, das mudanças ocorridas a 
nível das empresárias originarias dos países em desenvolvimento. As experiências de 
internacionalização dessas empresas nacionais, apesar de ser uma tendência identificada desde 
mediados dos setenta, manifesta-se com uma força maior nesta última década graças às 
políticas de abertura económica. O trabalho de Hugo Kantis (1996) é um excelente exemplo

Esse processo começa a partir do momento em que o mercado exterior 

passa a ser um referencial para as decisões estratégicas de uma empresa, 

abarcando um amplo espectro de alternativas possíveis, que vai da exportação 

ativa até operações de investimento externo, passando por todas as formas 

contratuais intermediárias (Dias, 1994). Conforme a classificação de Loureiro 

(1990), podem se distinguir: a) a internacionalização sem investimento direto, 

que corresponde à fase de exportação sem implantação estável ou permanente 

no exterior, acordos de licença, franquias e contratos de gestão.; b) a 

internacionalização com investimento direto que significa implantação física no 

exterior com a criação de subsidiárias comerciais, subsidiárias de produção 

mistas, joint ventures.

Cada uma dessas estratégias, com ou sem instalação física no exterior, 

estável ou intermitente, pode (ou não) implicar parcerias, alianças, acordos nas 

mais variadas formas. Desse modo, a inserção em outro país pode ser, por um 

lado, através da instalação de unidades de produção ou unidades para 

acabamento do produto, escritórios comerciais, serviços de pós-venda, abertura 

de depósitos, aquisição total de plantas; práticas que são todas elas feitas em 

forma individual por cada empresa. Por outro lado, pode se estabelecer um 

outro tipo de comprometimento com o exterior baseado em uma associação ou 

parceria que significa, em princípio, reciprocidade de interesses. É o caso, por 

exemplo, dos acordos de licença, franquias, contratos de gestão, joint-ventures, 

aquisição parcial de plantas, fusões. Não há um padrão comum, os caminhos 

nas práticas de internacionalização apresentam uma variada gama de 

modalidades.

Lins e Bercovich (1995:278) explicam que os acordos empresariais “são 

espécies de convenções, envolvendo duas ou mais empresas, sobre questões



124

neste sentido, já que este autor desenvolve o tema da cooperação e das alianças estratégicas 
no processo atual de internacionalização de Pymes argentinas.

concretas e com duração mais ou menos longa e, via de regra, juridicamente 

formalizadas. Sua classificação é tão imprecisa quanto qualquer definição. Com 

efeito, as que existem têm em vista as funções e os tipos de acordos e, mesmo 

assim, as categorias identificadas variam consideravelmente conforme os 

autores. De qualquer maneira, predominam, na maioria dos casos, objetivos de 

melhoria da competitividade, haja vista as chances de utilização comum do 

património tecnológico e de informações e de acesso a novos mercados, de 

maior especialização e flexibilidade na produção e de aproveitamento de 

benefícios oferecidos em nível institucional, dentre outros”.

Nos países do Cone Sul é cada vez mais frequente a procura de 

parceiros no exterior para fazer alianças ou acordos. “Os executivos brasileiros 

justificam essa preferência pelo fato de ter, no parceiro local, a possibilidade de 

minimizar os riscos de entrada pelo conhecimento das práticas do mercado, do 

sistema regulatório, do gosto e costumes do consumidor, de maior acesso ao 

meio empresarial a ao sistema institucional, potencializando, dessa forma o 

investimento e, ao mesmo tempo, reduzindo o montante do capital investido. A 

novidade, no caso, é a mudança de visão dos brasileiros que consideravam a 

região ‘uma extensão do mercado doméstico’, ignorando as diferenças culturais 

entre os países, em que pese a proximidade geográfica e histórica, o que 

determinou, em passado recente, o fracasso de alguns investimentos na 

Argentina e no Uruguai” (Goulart et al 1995: 14).

Diferentes trabalhos tentam quantificar, de forma preliminar, os 

movimentos de empresas no âmbito do Mercosul. Em 1992, a Subsecretaria de 

Estúdios Económicos dei Ministério de Economia y Obras y Servidos Públicos 

de Argentina publica um estudo no qual aparecem 99 iniciativas inter e intra 

empresariais argentino-brasileiras, das quais 50 são bidirecionais - os fluxos 

comerciais, produtivos e de serviços têm impacto em ambos países - e 49 são 

unidirecionais - os fluxos têm impacto em um dos dois países -, orientando-se
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44 O trabalho da Subsecretarla está publicado no Boletim do Centro de Estúdios Intemacionales 
número 36, Buenos Aires, 1993. A Revista Mercosul da FCESP citada pertence ao número 46, 
São Paulo, abril 1996. As outras informações foram obtidas diretamente nas respectivas 
instituições.

32 do Brasil à Argentina e 17 da Argentina ao Brasil. A Revista Mercosul da 

Federação do Comércio do Estado de São Paulo (1996) apresenta um registro 

de 214 empreendimentos conjuntos no Mercosul, dos quais 151 se dirigem do 

Brasil para Argentina e 63 da Argentina para o Brasil. Por sua vez, o banco de 

Dados de Experiências Internacionais da Fundação Dom Cabral (1996) revela 

um total de 88 empresas brasileiras com investimentos na Argentina. O 

Consulado Argentino em São Paulo (1996) consigna 50 empresas argentinas 

radicadas no Brasil e 53 empreendimentos empresariais argentino-brasileiros44.

Essa nova dinâmica de internacionalização das empresas de ambos 

países certamente está motivada e condicionada não só pelo processo 

unilateral de abertura da economia mas também, e em grande parte, pelo 

programa de integração do Mercosul, que cria um “ambiente” favorável. 

Ambiente esse que, além de ser resultado do cronograma de reduções tarifárias 

pactado no Tratado de Assunção, facilitando o incremento do comércio bilateral, 

é produto do novo quadro de percepções, imagens, atitudes e condutas 

relacionadas com os demais membros do espaço económico. A ampliação 

desse espaço começa a gerar uma série de respostas por parte dos agentes 

privados na identificação de sócios e concorrentes, de oportunidades de 

negócios. Num processo de causação circular, é esse próprio ambiente que se 

consolida.

O externo definido a partir da escala nacional, a partir do país tomado 

como um todo, como um horizonte cada vez mais próximo à vida das empresas. 

Dessa maneira, o externo transforma-se em uma possibilidade e, portanto, 

começa a se internalizar. Claro está que este fenômeno se manifesta como uma 

tendência crescente da década dos anos noventa, atingindo, por enquanto, 

apenas uma parte do universo das empresas de cada país. Na realidade, é 

oportunidade real só para algumas. Entretanto, “contamina” o ambiente dos



126

negócios, incentiva uma mentalidade mais internacional, enfim, o externo 

começa a se aproximar do interno na esfera das decisões microeconômicas.

47 . Tendo como eixo central essa diferenciação, e referindo-se às firmas hegemónicas, Milton 
Santos (1994:148) diz que elas 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 da sociedade à sua imagem. Dotadas de 
uma capacidade de inovação que as 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 impõem sobre o território, levando a mudanças rápidas e brutais dos sistemas 
territoriais em que se inserem”.

45 . O presente item fundamenta-se em uma base de dados elaborada a partir de uma pesquisa 
jornalística que levantou um total de 138 iniciativas de empresas argentinas e brasileiras no 
Mercosul. Essa informação foi obtida na Gazeta Mercantil (período fevereiro 94/fevereiro 97), na 
Revista Mercosul da FCESP, números 4-46 (período abril 93/abril 96) e no jornal argentino EI 
Cronista (período janeiro 93/agosto 95).
46 . Em muitos casos, chega-se ao extremo de considerar as políticas económicas voltadas ao 
mercado interno como ultrapassadas, dinossaúricas, conservadoras.

IV.2. Estratégias empresariais diferenciadas45

Retomando a idéia do item anterior, pode-se afirmar que, atualmente, o 

ambiente no qual os empresários formulam suas decisões e definem suas 

estratégias exige considerar o externo - neste caso, sinónimo de exterior - como 

uma dimensão necessária não só para crescer, mas, muitas vezes, para 

sobreviver. Essa é a idéia que predomina hoje, tanto no âmbito do mercado - os 

empresários - quanto no âmbito do Estado - as autoridades governamentais46. 

Mas, como nem todas as empresas são iguais nem o uso do território e do 

contexto político é o mesmo para todas elas, esse processo de internalização 

do externo é exercitado de forma diferenciada conforme o poder económico e 

político de cada empresa47.

Na construção do mercado ampliado exigido pelo Tratado de Assunção, 

torna-se decisiva a ação das firmas hegemónicas, sejam nacionais ou 

estrangeiras, que criam e recriam suas normas em função do novo contexto. Daí
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a necessidade de analisar separadamente a situação das empresas no 

Mercosul.

Tradicionalmente as estratégias das empresas transnacionais (ET), 

principalmente nos países da América Latina, tiveram como prática trabalhar em 

mercados nacionais fechados, cada filial operando em um único pais. À 

diferença de suas práticas nos países asiáticos de industrialização recente nos 

quais, desde sua chegada, orientam suas produções sobretudo às exportações, 

no continente latinoamericano, as ET desenvolveram inicialmente uma 

estratégia orientada para dentro, realizando investimentos destinados a 

atividades manufatureras de sustituição de importações que desfrutavam de 

proteção, sem lograr exportar proporções importantes de sua produção local.

Uma análise comparativa da atuação dessas empresas em ambas 

economias no período 1966-1989, feita por Michael Mortimore, mostra que além 

das diferenças na propensão a exportar, existem diferenças na origem e na 

forma dos investimentos estrangeiros diretos (controle patrimonial) e da 

transferência de tecnologia. "A experiência da Ásia em desenvolvimento, 

baseada em grande parte nos investimentos estrangeiros diretos e a 

transferência de tecnologia japonesas, freqúentemente através de uma 

participação minoritária no capital dos associados locais ou de concessões de 

licenças ou convénios de abastecimento como a subcontratação de insumos ou 

de equipamentos terminados, tem levado à indústria asiática a um nível de 

competitividade internacional relativamente maior que aquele logrado pela 

América Latina com investimentos estrangeiros diretos e tecnologia de origem 

principalmente estadounidense, geralmente através de subsidiárias ou de filiais 

com participação majoritária do capital transnacional” (1993:34).
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48 . Os autores situam o final do modelo de crescimento por substituição de importações em 
diferentes datas, conforme os países: 1973 para Chile, 1978 para Argentina, 1981 para Brasil e 
1982 para México.

É evidente que, no contexto atual de globalização da economia, as ET 

que estão sofrendo maiores alterações nas suas práticas regionais são as 

instaladas no continente latinoamericano. Na realidade, essa mudança começa 

desde a década passada quando “a partir da crise da dívida externa nos anos 

oitenta, a transformação das indústrias sustitutivas de importações em 

indústrias de exportação tem se convertido em uma necessidade urgente para 

as empresas transnacionais estadounidenses que operam na América Latina. 

Ainda não se conhece bem quanto tem logrado essas empresas, mas se sabe 

que as políticas de liberalização do comércio tem sido menos dinâmicas do 

previsto em provocar o ajustamento estrutural a nível empresarial” (Mortimore, 

1993:22).

Precisa-se destacar, porém, que as ET na América Latina atuaram sob 

modalidades específicas em cada pais, reagindo diferentemente ante as 

situações de crise e de abertura externa. Quando Ricardo Bielschowsky e 

Giovanni Stumpo (1995) analisam a relação entre empresas transnacionais e 

mudanças estruturais nas indústrias de Argentina, Brasil, Chile e México, 

assinalam a importância das ET nas transformações que definiram estilos 

distintos de reestruturação da indústria manufaturera depois da crise do modelo 

de sustituição. Justamente, o comportamento diferenciado dessas empresas em 

V cada pais determinou a existência de quatro estilos de reestruturação. 

Interessa, neste caso, mostrar as diferenças em intensidade, momentos e 

velocidades entre Argentina e Brasil48.

Na Argentina, as ET tem sido os atores principais no debilitamento dos 

núcleos dinâmicos do modelo sustitutivo, sofrendo a redução dos complexos 

metalmecânico e eletroeletrônico, seja por abandono do pais, seja por 

reconversão radical das funções de produção para altos coeficientes
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importados49. Por outro lado, as ET tem colaborado, de forma associada ao 

capital local, no fortalecimento dos ramos que utilizam, em forma intensiva, os 

recursos naturais50. A profundidade da crise macroeconômica dos anos oitenta 

deu continuidade ao processo de desindustrialização iniciado com a política 

económica da segunda metade dos anos setenta, em que se combinaram 

recessão, abertura comercial e apreciação cambiaria.

No Brasil, as ET abandonaram só uma mínima parte da produção local, 

sendo que todas aquelas que no final do processo de sustituição lideravam a 

produção local mantiveram-se na frente durante toda a década dos oitenta51. 

Essas empresas trataram de conservar suas importantes posições relativas no 

mercado local e seus quantiosos investimentos físicos anteriores, com uma 

certa passividade em relação a novos investimentos e à modernização 

tecnológica. Esse comportamento defensivo (racionalização) se explica, 

fundamentalmente, pela existência de uma base industrial complexa e integrada 

e pelo tamanho - real e potencial - do mercado interno.

Na década dos noventa, com renovados processos de abertura das 

economias em ambos países junto à proposta de criação do Mercosul, novas 

oportunidades aparecem para as ET. Na Argentina, a rápida abertura e 

apreciação cambiaria associam-se a um crescimento económico 

estabilização de preços - no começo do Plano Cavallo

49 . Na metalmecânica, abandonaram o pais General Motors, Citroen, Fiat, Peugeot, DKW, 
MSD, Olivetti e Chrysler, e reduziram suas atividades Massey-Ferguson, John Deere, Torri, 
General Electric e Brown Boveri. No setor de eletrónica de consumo tradicional, várias ET 
(Hitachi, Sony, Sanyo e Grundig) participaram na criação de uma zona especial de 
processamento em Tierra del Fuego, dedicando-se à ensamblagem. No setor farmacêutico 
também se retiraram algumas empresas como Squibb, Lilly, SKF, Upjohn e Abbott 
(Bielschowsky e Stumpo, 1993:153).
50 . A partir da abertura de novas fronteiras no setor primário, as ET tem reforçado suas 
atividades e ampliado seus investimentos, sobretudo nos complexos petroquímico e 
agroindustrial. No complexo gasífero-petrolero descobriu-se muito petróleo e gás natural, e 
gerou-se uma nova base de associações entre grupos locais e grandes ET como Dupont, Bayer, 
Hoeschst, Chemical e Dow Chemical (Bielschowsky e Stumpo, 1993:153).
51 . Na indústria automobilística figuram General Motors, Fiat, Ford, Volkswagen, Mercedes 
Benz, Volvo, Cummins, TRW, Bosch, Krupp; na de equipamentos de transporte agrícola e de 
carga, aparecem Valmet, Massey-Ferguson, Ford, Caterpillar; na de equipamentos elétricos, 
estão Siemens, Asea, Brown Broveri; na indústria de eletrodomésticos e de eletrónica de
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A importância que retomam os fluxos de investimento estrangeiro nos 

últimos anos é um indicador para analisar as mudanças nas estratégias das ET, 

já que estas operam como seu veículo principal. Na primeira metade da década 

dos noventa, tem se produzido uma chegada maciça de diversas modalidades 

desses investimentos aos países de América Latina, em particular, Argentina, 

Brasil e México53. Há um crescimento importante no fluxo dos investimentos 

estrangeiros diretos e, mais enfaticamente, nos investimentos indiretos de 

carteira ou portfólio, constituídos por bónus e ações54. Mas, essa abundância de

consumo, Philips, Philco, Toshiba, Mitsubishi, Brastemp/Whirpool; em informática, IBM, Unysis 
e Xerox; na química fina, Rche, Ciba-Geigy, Bayer, Sandoz (Bielschowsky e Stumpo, 1993:153).
52 . No setor alimentício, tem chegado várias das grandes empresas mundiais (Nabisco, 
Parmalat, Cadbury) para disputar o mercado doméstico com outras grandes já instaladas (CPC, 
Nestlé, Swift, Cargill, Dreyfuss). Na indústria automobilística, estão regressando GM e Chrysler 
e está ingressando Toyota (Bielschowsky e Stumpo, 1993:154).
53 . No período 1970-1989, a participação da América Latina nas correntes mundiais de 
investimentos estrangeiros diretos caiu de 11% a 5%, após de ter atingido um nível máximo de 
13% no período 1975-1979. Desse modo, durante a década dos oitenta, América Latina foi uma 
das regiões de maior e mais rápida marginalizaçâo, no contexto dos países em 
desenvolvimento. Pelo contrário o continente asiático aumentou sua participação de 5% a 11%, 
concentrando-se principalmente nos países de recente industrialização (Mortimore, 1993).
54 . As diversas modalidades de investimentos no estrangeiro podem ser divididas em: a) 
investimentos estrangeiros diretos, que normalmente significam uma ampliação ou criação de 
capacidade produtiva (formação bruta de capital) e que geram utilidades como retomo; e b) 
investimentos estrangeiros diretos, aqueles que não necessariamente implicam maior 
capacidade produtiva, por exemplo, o caso dos investimentos estrangeiros de carteira ou 
portfolio, ou seja, ações, bonús e depósitos que geram juros como retomo (Vera-Vasallo, 
1996:130).

recuperação da participação das ET na indústria, principalmente nos setores 

alimentício e automotriz, através da reativação e adaptação das capacidades 

instaladas52. No Brasil, as ET estão experimentando um importante ajustamento 

microeconômico incorporando, em forma acelerada e intensa, mecanismos 

desverticalização, especialização, flexibilização, introdução de novas 

técnicas de gestão (procedimentos de qualidade total, ISO 9000, just-in-time, 

etc.), para obter melhoras na produtividade.

A diferença do assinalado para a fase de substituição de importações, 

observa-se um incremento dos coeficientes de importação e exportação - 

sobretudo na importação - derivado de um comércio com elevados fluxos 

intrafirma.
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capitais externos não se reflete proporcionalmente em maiores níveis de 

investimento real, já que predomina a participação dos capitais de caráter 

especulativo e de maior volatilidade - que aproveitam as maiores taxas de juros 

internas em relação às internacionais - sobre a participação daqueles de longo 

prazo. Além disso, muitos desses capitais estão vinculados às mudanças de 

propriedade dos ativos existentes em cada pais, via programas de conversão da 

dívida externa e privatizações.

Vera-Vasallo (1996:133) explica que essa reativação dos fluxos 

internacionais na América Latina responde a fatores tanto internos quanto 

externos. “Alguns são de natureza mais estrutural ou permanente, como a 

crescente globalização produtiva e internacionalização financeira e a 

consolidação progressiva das reformas económicas e institucionais introduzidas 

na região. Outros são de natureza mais conjuntural ou transitória, como aqueles 

que têm relação com a fase depressiva do ciclo económico dos países 

industrializados e aos programas de conversão da dívida externa e de 

privatização”.

O aumento dos investimentos estrangeiros diretos destaca-se, sobretudo, 

no setor terciário já que os processos de reforma económica significaram a 

eliminação das restrições a esses investimentos em algumas atividades de 

serviços, particularmente bens raízes, finanças e seguros, favorecendo o 

ingresso de capitais externos a estas atividades (bancos, atividades de leasing, 

corredores de valores e seguros, franquias, entre outras). Aumentam, também, 

na eletricidade e telecomunicações graças aos programas de privatização.

Nos setores produtores de bens - primário e secundário, mais da metade 

dos investimentos estrangeiros diretos localiza-se (no começo dos noventa) nos 

ramos manufatureros e, dentro deles, em produtos metálicos, maquinaria e 

equipamento, em produtos químicos e em produtos alimentícios, bebidas e 

fumo. Os investimentos no setor primário diferem notavelmente entre Argentina 

e Brasil: enquanto na Argentina concentravam 19%, no Brasil apenas 4% 

corresponde a esse setor (Di Filippo, 1995b).
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55 . É importante considerar a diferença na conformação - principalmente na propriedade do 
capital acionário - da indústria automobilística entre América Latina e os países em 
desenvolvimento de Ásia. Enquanto que na América Latina trata-se de uma indústria centrada 
nas ET, na Ásia está associada a ditas empresas. A capacidade produtiva das transnacionais 
estadunidenses e européias que operam nos países em desenvolvimento (85% na América 
Latina) está representada principalmente por subsidiárias ou por filiais com capital transnacional 
majoritário, enquanto que a capacidade produtiva das transnacionais japonesas (89% na Ásia) 
corresponde quase exclusivamente a formas de associação com capital transnacional 
minoritário ou a arranjos que não incluem a participação da empresa transnacional no capital 
social (Mortimore, 1993:31). Vale lembrar que os únicos países latinoamericanos que possuem 
indústria automobilística são Argentina, Brasil e México e que, à escala mundial, existem 
apenas 26 países cujos parques industriais incluem a produção de automóveis.
5 . Roberto Lavagna ( 1996:564), ao analisar a evolução da estrutura do comércio interregional, 
classifica os bens da seguinte maneira: a) bens tradicionais de escasso valor agregado (trigo e 
petróleo); b) bens nos quais a escala de produção é relevante em termos de competitividade 
(siderurgia e petroquímica); c) bens especializados e diferenciados (desde têxteis e couros até

A consolidação do Mercosul atua como um dos fatores estruturais (dentro 

das reformas económicas e institucionais introduzidas nesses países) que 

incentivam o aumento dos fluxos dos investimentos estrangeiros diretos, pois 

além de facilitar - via liberalização comercial - o uso de insumos importados a 

baixo custo, representa um incentivo adicional para as ET ao favorecer o 

comércio intrafirma e a especialização interfiliais. Isso último é muito claro no 

caso do complexo automotriz que é, sem dúvida, um dos setores que mais 

rapidamente está aproveitando as vantagens de um mercado regional. Vale a 

pena analisar esse caso.

Em primeiro lugar, duas características devem ser lembradas: a) a 

indústria automobilística, tanto na Argentina quanto no Brasil, está centrada nas 

ET55, a maioria com filiais em ambos países; b) trata-se de um setor que produz 

bens nos quais a escala de produção é relevante em termos de 

competitividade56 e, portanto, as mudanças na sua estrutura organizacional são 

repensadas em função do mercado ampliado regional. Ambas características 

explicam o dinamismo que esse setor imprime ao processo de integração 

regional, via fortes conexões intra-industriais e intra-firma. Mas, a existência 

desse dinamismo responde, também, ao regime de comércio administrado 

vigente para o setor. Com efeito, o comércio bilateral intensifica-se a partir do 

marco regulatório que começa a ser negociado em 1988 - ainda no período do
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mobiliário e alimentos com elaboração industrial); e d) bens de base científico-tecnológica 
(basicamente bens de capital, informática e telecomunicações).

7 . Paralelamente, Argentina tem um regime especial de proteção para seu complexo 
automobilístico desde 1991, cujo aspecto principal é o acesso à importação de veículos para as 
empresas montadoras, que em troca devem comprometer-se a exportar um valor determinado 
de automóveis e autopeças.

PICE (protocolo 21) e que entra em vigência em 1991, com um sistema de 

intercâmbio compensado prevendo cotas anuais para automóveis e valores 

máximos para autopeças e incluindo, mais tarde, ônibus, caminhões e tratores57. 

Está regulado a partir de programas integrados por empresas, excetuando do 

pagamento de tarifas ao intercâmbio realizado sob essa modalidade. Os termos 

negociados terão validade até dezembro de 1999.

É interessante observar como um marco regulatório nacional se 

compatibiliza com um bilateral, tentado diminuir os efeitos negativos que 

poderiam existir a partir da liberalização completa do comércio do setor, 

conforme os princípios do Tratado de Assunção. A avaliação que fazem, do 

ponto de vista da economia argentina, Chudnovsky, Lopez e Porta (1995:52) é 

ilustrativa a esse respeito: "Dado que o regime premia a exportação de 

automóbiles terminados e que as divisas geradas pelas exportações de 

autopeças não chegam a cobrir as importações efetuadas pelas terminais, em 

quase todos os casos já existe ou está por se concretar a atribuição ‘exclusiva’ 

à filial local da produção de um modelo em escala apta para sua exportação. 

Nesse contexto, o Mercosul cobre uma relevância fundamental, já que a 

especialização e articulação produtiva das filiais locais dá-se vis a vis Brasil”. 

Logo, esses autores insistem em que o Mercosul é funcional para essa indústria 

na Argentina somente enquanto subsista um regime especial de intercâmbio 

administrado; ou seja, o programa geral de desgravações tarifárias para o 

comércio intrazonal não seria o fator chave, mas sim o esquema setorial que 

regula o intercâmbio entre Argentina e Brasil.

Por seu lado, em 1995, o governo brasileiro adota um regime de 

comércio exterior para o setor a partir de uma Medida Provisória, que define 

uma política de importação, exportação e incentivos até 1999. Este fato foi uma
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fonte de atrito com Argentina que reclamou dizendo que a imposição de cotas 

para a importação de automóveis colocava em xeque a validade dos acordos do 

Mercosul. Apesar de que o artigo 8 da Medida Provisória prevê um tratamento 

diferenciado para o Mercosul, a Argentina teria preferido que o Mercosul ficasse 

diretamente insento da aplicação de dita regulamentação.

Para o Brasil, em um primeiro momento, a Medida Provisória aparece 

como um instrumento para o equilíbrio da balança comercial já que o setor 

automobilístico era a área que mais pressionava o déficit na balança. Porém, o 

que acontece é uma verdadeira disputa de atração de investimentos 

estrangeiros entre ambos países, a partir da qual as montadoras querem tirar o 

maior proveito58.

Trata-se, então, de um setor fortemente protegido, de uma ação 

intervencionista por parte dos governos para harmonizar as normas externas 

das empresas com as normas gerais de comércio. Cabe se perguntar se a 

decisão de estabelecer esses mecanismos responde ao potencial da indústria 

automobilística como geradora de empregos ou se é resultado do poder das ET 

para pressionar sobre as políticas introduzidas pelos governos nacionais59.

As estratégias das filiais instaladas na Argentina e no Brasil tornam-se 

notadamente mais agressivas frente às oportunidades projetadas por um 

/ mercado ampliado, destancando-se as iniciativas das empresas Autolatina 

(Ford e Volkswagen), Renault, General Motors, Sevel (Fiat-Peugeot), Mercedes 

Benz e Toyota60. Estas empresas aproveitam os benefícios da integração para

58 . As vendas de carros em toda América Latina aumentaram de 1,18 milhões de unidades em 
1990 para 2,6 milhões em 1994; sendo que nesse último ano as vendas subiram 29% na 
Argentina e 63% no Brasil, aumentos bem mais altos do que em mercados maduros como os 
Estados Unidos.
59 . O que fica claro é que o espaço de negociação entre o governo nacional e as montadoras 
consolida-se em função de um interesse comum básico: o de que estas empresas levem a cabo 
seus respectivos processos de reconversão para que possam continuar operando no pais 
respectivo.
60 . A Autolatina adotou uma estratégia de complementação enviando ao Brasil o Escort 1.8, o 
Garcel e caixas de mudanças, importando deste pais os modelos Gol, Saveiro e Galaxy. A 
Renault abriu através de um acordo com a General Motors uma rede de concessionárias no 
Brasil, e começou a exportar para Argentina os modelos Chevette, o pick-up GMC 500, e a 
importar de lá a camioneta Traffic. A General Motors anunciou a instalação de novas fábricas no 
Brasil, uma montadora e uma planta para a produção de motores. A Sevel ampliou e
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reestruturou suas relações com a Fiat de Turin para produzir motores, aparelhos de ar 
acondicionado e outros componentes em sua fábrica de Córdoba, a serem enviados para a Itália 
e o Brasil. Ao mesmo tempo esta empresa envia ao Brasil veículos do modelo Uno e recebe de 
lá os modelos Uno, Duna e Duna Week End, e pretende abastecer o mercado brasileiro com o 
Peugeot 405. A Fiat decidiu construir uma nova fábrica em Córdoba e ampliar a fábrica de 
Minas Gerais para a produção de um novo modelo mundial "projeto 178”. A Mercedez Benz 
está reorganizando sua produção de caminhões na região havendo transferido para Buenos 
Aires a produção de suas caixas de mudança para abastecer o Mercosul e outros mercados. 
Instalou, também na Argentina, uma nova fábrica de carroceria. A Toyota decidiu construir uma 
fábrica na Argenina para montar pick-ups a partir de peças e componentes importados do 
Japão.

. É interessante apontar que Scania é um exemplo de empresa pioneira que começa a operar 
com uma perspectiva regional no final da década dos setenta, com uma descentralização 
produtiva complementando as atividades das filiais argentino e brasileira.

complementar a produção nos diversos países, redefinem investimentos e a 

atuação em outros mercados. Além disso, em muitos casos, a matriz tem 

delegado suas responsabilidades e autonomia à subsidiária brasileira para a 

condução de negócios - comércio e investimentos - com os outros membros do 

Mercosul (como é o caso de Fiat e Scánia61).

A maior preocupação das montadoras é de que o mercado regional 

mantenha um dinamismo expansivo que permita assegurar competitividade 

internacional através de economias de escala. A atividade exportadora adquire, 

portanto, um sentido primordial para estas empresas, cuja produção na 

Argentina e no Brasil atende regional e extra-regionalmente à demanda por 

veículos de padrão médio de qualidade internacional (Hirst, 1993b).

Um outro setor que está aproveitando a formação de um mercado 

regional, com participação significativa das ET, é o de alimentos processados. À 

diferença do setor automobilístico, neste setor as ET conviveram historicamente 

com empresas nacionais, grandes e pequenas e médias. Nos últimos anos, 

com a introdução dos progressos alcançados no campo da biotecnologia, a 

adoção de novos métodos de conservação e embalagem e de marketing e a 

vinculação às grandes cadeias de comercialização de alimentos, as ET estão 

tendo um protagonismo crescente no setor.

Existem projetos de novas plantas, expansão e diversificação dos 

negócios das filiais de antiga inserção e chegada recente (newcomers) de
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No setor serviços, além de aproveitar - muitas vezes em associação com 

capitais locais - as oportunidades de negócio em energia, telecomunicações, 

transportes, finanças, oferecidas basicamente pelo processo de privatização, as 

ET estão ampliando o leque de suas atividades, chegando a novos nichos de 

mercado. Serviços novos destinados a empresas de pequeno e médio porte, 

como automação comercial, intercâmbio eletrónico de dados, serviços postais e 

infraestrutura empresarial ou serviços recentemente des-regulados como

várias das corporações de maior faturamento mundial62. É cada vez mais 

frequente, por exemplo, o fato de pequenas e médias empresas se associarem 

as ET ou, inclusive, serem compradas por estas firmas. Mas, também, está 

aumentando a aquisição de empresas nacionais com marcas reconhecidas e 

líderes e com sistemas de distribuição bem desenvolvidos63.

Dadas suas vantagens relativas de escala para o lançamento e marketing 

de novos produtos, as filiais das ET alimentícias estão, muitas vezes, em 

melhores condições que as empresas nacionais para se adaptar às mudanças 

nos sistemas de distribuição e comercialização (predomínio das grandes 

cadeias)64. Apesar de estar orientadas predominantemente ao mercado interno, 

estão aumentando sua participação no comércio exterior regional65, daí que se 

fala do setor de alimentos processados como um campo promissor de comércio 

e investimentos no Mercosul.

62. Um exemplo de newcomer pode ser a Bums, Philip&Co., produtora de fermentos e gorduras 
alimentícias, que em 1992 comprou, na Argentina, as ações da Companhia de Levaduras Calsa 
e as instalações da companhia Destilarias del Norte e que em 1994 estava construindo uma 
fábrica no estado de São Paulo.
63 . Na Argentina, operações recentes a serem destacadas são: Cusenier (França) comprou 
Bodega Etchart; Nestle (Suíça) comprou Quelac, Noel, Laponia e Adler; Parmalat (Itália) 
comprou La Vascongada; Philip Morris (EUA) comprou Suchard, La Montevideana e Tang (Hirst, 
1993). A Unilever (angloholandesa) adquiriu a Cica Brasil, em 1993, e o controle da companhia 
argentina Cica, em 1994.
64 . Pode ser o caso de McCain, dedicada ao processamento de batatas pre-congeladas, que 
instalou uma fábrica na província de Buenos Aires, para abastecer fundamentalmente ao 
mercado brasileiro de fast-food, restaurantes e supermercados. Seus principais clientes são a 
McDonald’s e a KFC. Por seu lado, a Polenghi Brasileira, pertencente ao grupo francês 
Bongrain, fornece queijos fatiados - com fórmula exclusiva - para rede Mc.Donald's da 
Argentina e Uruguai.
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65 . As exportações de atum em lata da empresa norteamericana Quaker, com fábrica no Rio de 
Janeiro, eram insignificantes. A partir de 1991, começaram a aumentar consideravelmente, 
vendendo atualmente 25% de sua produção para o Mercosul, principal mente para Argentina.
66 . Novos serviços como os oferecidos pela Mail Boxes Etc., de origem norteamericana com 
30.000 franquias em 40 países, que criou um serviço unificado destinado ao Mercosul com 
unidades em Buenos Aires e São Paulo (recebimento de cartas, fax, recados, fotocopias, 
confecção de cartões e plastificações); ou a EAN Internacional que oferece um padrão único 
para código de barras, contando na Argentina com 6000 empresas associadas e no Brasil com 
7000, de pequeno e médio porte. Por outro lado, a Omint Assistência! da atendimento conjunto 
aos seus associados na Argentina e no Brasil (qualquer cliente pode utilizar a rede do seus 
serviços no outro pais).
67. Hochtief do Brasil, subsidiária da alemã, começou a participar de concorrências no mercado 
externo, ganhando duas na Argentina (construção da nova planta da Brahma e ampliação do 
Hotel Sheraton), pais cuja subsidiária estava parada há 12 anos. A Transbarge Navegación, 
empresa de transporte fluvial, foi criada pela Mineração Corumbaense Reunida, do grupo inglês 
de mineração Rio Tinto Zinc, para escoar sua carga própria de minério e ferro a três empresas 
siderúrgicas da Argentina (Siderar, Sidérea e Acindar), eliminando o serviço das transportadoras 
independentes.

Refere-se a grupos conformados por conjuntos de empresas, geralmente de diversificado 
origem setorial (bancário, industrial, agrícola, pecuário, comercial de serviços, etc.), articulados 
por complexas redes de relações financeiras e jurídicas. Em teoria, pode ser de caráter 
nacional, transnacional ou misto, mas neste caso alude-se a grupos nacionais, isto é, 
conformados por capitais predominantemente de origem local.

Na transição do modelo substitutivo de importações para economias 

abertas, já estava consolidado o protagonismo dos grupos económicos 

nacionais (GEN)68 nos processos centrais de acumulação no âmbito de cada 

pais. O dinamismo que esses grupos adquirem está associado fortemente a 

políticas públicas (mecanismos de promoção, estreita articulação com o sistema 

de crédito estatal e com o sistema de compras ao estado, subsídios implícitos 

dos mecanismos de estatização da dívida externa privada e de sua posterior 

capitalização, privatizações), viabilizando a reestruturação de grande parte das 

atividades produtivas a partir das decisões e ações desses agentes.

Assim, como afirmam Azpiazu, Basualdo e Khavisse (1986:199), 

referindo-se ao caso argentino, “produziu-se a emergência de um novo poder

assistência médica66. Na construção civil ou no transporte fluvial, setores 

geralmente atendidos por grandes empresas nacionais, observa-se, também, a 

atuação de ET em iniciativas vinculadas ao mercado regional67.
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económico constituído por capitais de antiga existência no pais mas que hoje 

ocupam o centro do processo de acumulação: os grupos económicos e as 

empresas transnacionais diversificadas e/ou integradas, cuja centralidade 

decorre de seus ativos no pais e de seus investimentos financeiros no exterior 

que os capacita para condicionar, pelo menos, o processo económico global”69. 

Sem dúvida, sua incidência na orientação e no conteúdo das políticas públicas 

nacionais tem aumentado nos últimos anos, fortalecendo ainda mais o poder 

que eles detêm. Poder que não é somente económico mas, também, político e 

social pois, entre outras práticas, eles têm liderança de opinião para o resto do 

empresariado que se orienta geralmente pelas suas recomendações, aparecem 

com presencia dominante nas câmaras e entidades empresariais e dispõem de 

aceso privilegiado às instâncias governamentais e à mídia.

É interessante observar como os GEN se comportam em relação ao 

Mercosul, se atuam como um bloco homogéneo ou se apresentam diferenças na 

suas estratégias. É necessário considerar que, no interior de um grupo, nem 

sempre todas suas firmas dão atenção ao Mercosul; pode acontecer, inclusive, 

que o grupo adote uma atitude ativa através de algumas de suas firmas no 

entanto que, em outras, assuma uma conduta defensiva com relação ao 

processo de integração.

A presença ativa que alguns desses grupos têm nos processos nacionais 

de privatizações e de mudança do marco regulatório estende-se ao âmbito 

regional. No setor de telecomunicações, grupos argentinos, que já contam com 

experiência prévia no seu pais, estão tentando ingressar ao Brasil - onde o ritmo 

do processo é menos acelerado - , cumprindo todos os trâmites jurídicos e 

técnicos exigidos pelo Ministério de Comunicações70; ou, no sentido contrário, 

grupos brasileiros chegam a Argentina para adquirir experiência em um

69 . Além da referida temática estar extensamente desenvolvida no livro citado, pode encontrar- 
se também em Basualdo e Aspiazu (1989).
70 . O grupo argentino Pescarmona, está efetuando investimentos em telecomunicações por 
meio da Impsat Corporation, com um sistema de transmissão de dados via satélite e por fibras 
ópticas. No Brasil já assinou dois contratos, com Shell (comunicações ponto a ponto para
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mercado aberto à iniciativa privada71. No setor bancário, as medidas adotadas 

pelo governo argentino para abrir as portas aos bancos estrangeiros cria 

oportunidades de expansão muito vantajosas para esses bancos, estimulando 

ativamente o processo de fusões e aquisições e, também, o estabelecimento de 

redes de agências a partir de zero72. Na saúde privada, empresas brasileiras 

aproveitam o fato das obras sociais argentinas estarem em período de forte 

reconversão, para capturar parte dessa clientela e construir um mercado 

próprio73.

No setor de telecomunicações, cada vez são mais frequentes as 

parcerias entre grupos brasileiros e argentinos para ampliar sua presença no 

setor, embora seja em atividades que não exijam grandes investimentos74. 

Muitas vezes criam empresas conjuntas visando a venda de um novo serviço 

nos dois mercados e tendo como meta obter liderança em seus respectivos 

segmentos75.

74. O grupo brasileiro Andrade Gutierrez e o argentino Socma associaram-se para, por um lado, 
abrir a Message, firma de serviços que oferece recados por telefone e, por outro, para inaugurar 
em Buenos Aires uma subsidiária da Proceda Tecnologia Informática, que se dedica à 
terciarização de sistemas ou “outsourcing” EDI (troca eletrónica de documentos) e reengenharia 
de negócios e projetos de “downsizing" (distribuição do processamento de dados do mainframe 
para redes). Além disso, criaram a Partech, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, para 
prospectar oportunidades de negócios.
5 . O grupo Globo e Clarin (através de Multicanal) reuniram-se na VCTV Cabo para operar em 

Campinas, São Carlos e Indaiatuba (SP). Há 3 anos que a Multicanal (TV a cabo) instalou-se 
em Campinas, contando com 30.000 assinantes. Outro exemplo de parceria entre grupos é a

transferência de informação) e com Embratel (conexões em rede para transmitir dados e voz 
por satélite).

1 . O grupo brasileiro Algar, em telefonia celular, adquiriu 50% dos interesses de participação da 
ABC Buli na Argentina, instalando uma de suas empresas, a Lightel, e enviando seus executivos 
para operar fora do pais.

2 . O banco Itaú , do grupo Itaúsa, o segundo maior banco privado brasileiro, constituiu um 
banco de varejo na Argentina, com status de banco local e não de uma subsidiária. Está 
instalando uma rede de agências com elevado índice de automação e um marketing agressivo, 
buscando sua clientela em pessoas físicas e empresas individuais, sobretudo a classe média 
que não tem conta corrente em bancos (na Argentina, o número de contas bancárias representa 
25% do total de habitantes enquanto no Brasil atinge a 64%). Em 1995, esta instituição tinha 
apenas uma agência, instalada em 1979, voltada para operações de atacado; atualmente já 
possui doze agências espalhadas pela capital e pela Grande Buenos Aires e com autorização 
para a abertura de um total de 35 agências. Assim, o Itaú é o primeiro banco brasileiro a 
constituir um banco argentino.
73. O grupo brasileiro Amil decidiu vender sua carteira de clientes de tickets de refeição de sua 
empresa Eat Argentina - que tinha comprado em 1994 - para concentrar-se na área de saúde, 
com um mercado atomizado e em reconversão e no qual as empresas não pagam IVA.
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Para muitos grupos, o Mercosul significa uma grande possibilidade de 

complementação produtiva e, portanto, planejam seus investimentos e 

racionalizam suas atividades em função do mercado regional. Em alguns 

casos, com uma presencia muito antiga nos dois países76; e, em outros, com 

expansão mais contemporânea de suas atividades externas77. 

Aproveitando as vantagens competitivas frente a concorrentes da região, 

procuram uma abertura para terceiros mercados.

Há casos de uma maior complementação produtiva estabelecendo 

acordos de reciprocidade intra-firma. As unidades intercambiam os produtos de 

suas respectivas linhas produtivas nos quais cada uma é mais competitiva. É 

frequente nas firmas de autopeças e também em equipamentos e máquinas 

agrícolas78.

Class-Comunication Latino-americanas, empresa de comunicação por sistema de satélites, 
formada por Bradesco, Globopar, Monteiro, Aranha, Matra, Odebrecht e Victoria Internacional. A 
questão é se a presença da Class como operadora neste mercado significa a quebra do 
monopólio.
76 . Bunge e Born e Alpargatas são exemplos pioneiros de internacionalização de suas 
estratégias com radicação de plantas industriais no exterior. Bunge e Bom, instalada no Brasil 
desde 1905, conta com investimentos em agroindustria, têxtil, química e petroquímica. 
Atualmente, está trabalhando em acordos de complementação em alimentos enlatados. Em 
1994, Molinos Rio de la Plata construiu na Argentina uma fábrica de macarrão para atender 
fundamentalmente a demanda brasileira. No setor de pinturas automotivas, através de Tintas 
Coral no Brasil, firmou um acordo de transferência de tecnologia e venda de repintura 
automotiva com uma firma norteamericana para ser estendido também à Argentina e Uruguai. 
Alpargatas Argentina presente no Brasil desde 1907, acaba de montar um escritório comercial e 
um depósito em Barueri (SP) para comercializar e distribuir tecidos de índigo no mercado 
brasileiro.
77 . Arcor, presente no Brasil desde 1980 com sua subsidiária Nechar em Piracicaba, é a maior 
exportadora de guloseimas do Brasil, trabalhando em forma integrada desde as matérias-primas 
até as embalagens. Atualmente, está construindo uma fábrica de chocolates em Bragança 
Paulista (SP), com a qual pretende ganhar esse mercado a partir das vantagens comparativas 
da integração vertical e a economia de escala. Por sua vez, está construindo uma fábrica de 
biscoitos na Argentina para expandir suas vendas para o Brasil. O grupo Renner Herrmann, 
produtor de tintas, instalou uma fábrica de tintas automotivas cujo maior cliente é a montadora 
Cevei. Não trabalha em tintas decorativas por ser um mercado com muitas empresas locais; por 
este motivo, decidiu começar por segmentos em que pudesse participar com produtos 
diferenciados. A Sadia e uma newcomer no mercado argentino (chegou em 1992), e já instalou 
um centro de distribuição, onde termina e embala vários produtos, com quatro câmaras 
frigoríficas automatizadas. Está estudando as exigências em temperos e embalagens do 
mercado local, e programa instalar uma planta industrial.

. O grupo brasileiro lochpe-Maxion construiu uma fábrica em Córdoba para produzir chassis 
completos, autopeças e motores. A fábrica argentina monta motores com cilindros no Brasil e a 
fábrica brasileira conta com um eixo de comando do motor e cabeçote usinado na Argentina.
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o caso da Polibutenos Argentinos, da divisão petroquímica do Grupo Bridas, que começou 
a fornecer à Ethyl do Brasil de um produto químico usado na fabricação de aditivos, 
aumentando sua participação no mercado brasileiro de 5% para 40%. O Grupo Bridas está 
interessado em comprar essa empresa petroquímica , sendo o contrato cm a Ethyl uma forma 
de acelerar a decisão dos executivos brasileiros.
82 . O grupo argentino Soldati inaugurou em São Paulo os escritórios da CPC , companhia do 
holding para o setor de construção (organizada em três unidades de negócios - civil,

Existem algumas iniciativas de expansão no exterior a partir de 

atividades exclusivamente relacionadas com a aquisição de plantas no outro 

país, com a intenção de reforçar sua presença direta no respectivo mercado79 e, 

algumas vezes, para desenvolver laços de complementação comercial intra- 

firma80. É interessante observar que se trata de operações de magnitudes 

importantes por ser aquisição de empresas dinâmicas situadas em lugares 

importantes no ranking local do respectivo setor. Há, também, algumas 

iniciativas recentes de aumento forte e acelerado das exportações via contrato 

de vendas, como um passo prévio à operação de compra da companhia que 

importa o produto, para transformá-la em sua subsidiária81. Cabe salientar que a 

aquisição de fábricas muitas vezes acontece no caso de produtos menos 

negociáveis em termos de exportação (non tradeable goods) como bebidas, 

comestíveis, materiais de construção, embalagens, mas, em outros casos, é 

simplesmente o resultado de um aprofundamento no processo de centralização 

e concentração do capital.

Outras iniciativas começam com a instalação de um escritório, visando a 

a criação de unidades de negócio no novo mercado, para procurar diretamente 

os compradores de projetos. Em geral, oferecem serviços de alta tecnologia. 

Existem alguns exemplos no setor de construção civil82.

79. Alpargatas Santista - sem nenhum vínculo com a argentina desde 1982 - comprou a têxtil 
Grafa (Grandes Fábricas Argentinas), que estava em poder do grupo Bunge&Bom, com fábricas 
em ambos países. Grafa, empresa líder do setor têxtil argentino, ocupando o primeiro lugar no 
ranking patrimonial. O grupo brasileiro Duratex adquiriu a Piazza, fábrica argentina de metais 
sanitários, da qual detinha 25% desde 1993. Projeta também a construção de uma fábrica de 
louças sanitárias em Pilar (pcia.de Buenos Aires).Piazza encontra-se entre as 50 maiores 
empresas do setor metalúrgico argentino, ocupando o lugar 38 no ranking.
80. Dixie Toga, a maior companhia brasileira de embalagens, comprou a American Plast, uma 
das maiores empresas argentinas desse setor, com a intenção de racionalizar a operação 
produtiva de ambas unidades. Pretende vender no Brasil os produtos argentinos com maiores 
vantagens comparativas (potes de iogurtes) e vice-versa (potes para margarina e copos para 
água).8^. E

pcia.de
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Vários grupos adotam uma estratégia de exportações continuadas e 

crescentes a partir de contratos comerciais com representantes locais - 

comerciantes independentes ou empresa local especializada03, pudendo chegar 

a reforçar esse propósito com a instalação de subsidiárias de vendas04. Em 

alguns casos, completam essa corrente comercial importando matérias-primas 

do outro pais.

Em outros casos, a estratégia comercial realiza-se através de parcerias 

de maior estruturação com um amplio sistema de franquias, mantendo um 

contrato de licenciamento da marca, revenda e agenciamento de produtos com 

subsidiárias locais. Pode acontecer que a franqueada importe mercadorias de 

diversos países, sob encomenda, adicionando a marca do franqueador05.

À diferença dos GEN, as empresas nacionais representam a capitais 

privados individuais, concentrando suas atividades em um setor. Funcionam 

com bastante autonomia dentro do sistema nacional, pudendo estar vinculadas, 

em muitos casos, às empresas transnacionais e/ou aos grupos económicos 

nacionais mediante relações técnicas ou de contratos de subcontratação.

eletromecânica e engenharia). Pretende inserir, no Brasil, a CPC em obras eletromecânicas de 
alta tecnologia. O grupo brasileiro Encol instalou seu primeiro escritório em Buenos Aires, para 
coordenar à construção de um edifício com 80 apartamentos e com a previsão do lançamento 
de 70 empreendimentos.
83 . Lupo, grupo brasileiro no setor têxtil e de couros, distribuidora de meias na Argentina há 30 
anos com um representante local, está tentando aumentar suas exportações de 2 a 10%. 
Grendene, do setor calçados, distribui na Argentina através de uma empresa associada, 
importando em algumas ocasiões borracha e fibras têxteis desde esse pais. A Companhia 
Melhoramentos de São Paulo, do setor papeleiro, exporta a Argentina produtos editoriais (forte 
vínculo comercial com importantes editoras argentinas) e cadernos e artefatos de papel (através 
de duas firmas locais especializadas.

. Azaléia, também de calçados, tem uma loja em Buenos Aires e um representante com 
distribuição nacional. Ocasionalmente importa juta e couro. Um outro exemplo com subsidiária 
comercial é a brasileira Randon, com sede em Rosário, que importa e distribui produtos para 
transporte de cargas.

. É o caso da Hering que tem um sistema de franquia com produtos variados de vestuário 
etiquetados com a sua marca , com mais de 70 lojas franqueadas na Argentina. Atua através de 
uma subsidiária local, a Redmont S.A.
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Entre as empresas desse grupo, existem importantes diferencias relativas 

ao seu tamanho, e é justamente a partir delas que se conformam várias 

estratégias. Freqúentemente, as grandes empresas agem de uma forma bem 

mais próxima à aquela dos GEN, entretanto que as pequenas e médias 

(PYMES) operam com lógicas específicas, pudendo ser, muitas vezes, opostas 

às das grandes. Sem dúvida, o papel que as PYMES podem cumprir nos 

processos de geração, apropriação e utilização do excedente económico de 

cada sistema nacional tende a ser pouco significativo06. Enquanto a sua 

participação no processo de integração do Cone Sul, podem observar-se 

também algumas tendências diferenciadas.

86. Uma interessante reflexão em relação a esse tema pode se encontrar em De Mattos, Carlos 
(1990).

7 . A Tubos e Conexões Tigre inaugurou uma fábrica na província de Buenos Aires para 
produzir canos de PVC, pretendendo cobrir 20% da demanda do mercado argentino.

8 . O Grupo Trevo, brasileira de agroquímicos, modificou a misturadora de fertilizantes que tem 
em Buenos Aires por uma mais moderna e com o dobro de capacidade.

. Arisco Produtos Alimentícios instalou uma subsidiária comercial na Argentina para reforçar 
suas exportações e, mais tarde, comprou a Copisi, líder da produtora de azeite de oliva da 
Argentina, com a previsão de exportar 80% da produção ao Brasil. A empresa brasileira Cevai, 
terceira esmagadora de soja no pais, comprou uma processadora de soja argentina, a Guipeba, 
com 2 fábricas, 2 silos e com 80% de sua produção destinada ao mercado externo. Além disso, 
dispõe de bõa estrutura portuária em 2 terminais privativos.

. A Tubos é Conexões Tigre começou a manter operações comerciais - via depósitos locais - 
na Argentina no ano 1992, instalando sua primeira fábrica em 1996. Arisco chegou a Argentina

Existem alguns empreendimentos de tipo produtivo-comercial, isto é, com 

investimentos diretos via instalação de planta fabril e de escritório de 

representação próprio; o que mostra uma forma de alto comprometimento com o 

exterior. Podem dar-se a partir de uma nova construção87, ampliação de suas 

unidades88 ou da aquisição de unidades preexistentes89. Em alguns casos, são 

processos de envolvimento gradativo nos negócios, que partem de exportações 

esporádicas até investir em subsidiárias de vendas e de produção no outro país. 

Vale esclarecer que embora sejam gradativos, esses movimentos apresentam 

um ritmo fortemente acelerado de expansão90. Trata-se de iniciativas
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em 1991, via exportações. Em 1994, instalou um escritório comercial e em 1996 comprou a 
fábrica argentina. Quando a Cevai adquiriu a Guipeba em 1995, fazia já quatro anos que tinha 
uma subsidiária na Argentina.
91 . A Ciwal-Calorisol, fabricante brasileira de válvulas e isolantes térmicos, estabeleceu uma 
joint-venture com a Eica, empresa argentina de porte médio. Ciwal, com tecnologia de processo 
para produzir isolante térmico a base de silicato de cálcio e a Eica, responsável pela parte 
comercial, assinaram um contrato de fornecimento de válvulas à YPF. Eica precisava de sócio 
com certificado ISO 9000 para assinar contrato com a YPF.
92. Mastellone Hermanos, a maior empresa do setor argentino de laticínios, formou a Mastellone 
do Brasil Comercial e Industrial que importa da matriz e comercializa em São Paulo e Rio de 
Janeiro. Está tentado competir com um produto diferenciado, leite longa vida , e ganhar 3% do 
mercado brasileiro. Quickfood Alimentos, argentina de alimentos, abriu escritório em São Paulo 
e iniciou contatos comerciais com redes de supermercados, bares e lanchonetes. Vende cortes 
congelados e miúdos, pretendendo ampliar para hambúrgueres, salchichas e fios. Grimoldi, um 
dos líderes no setor argentino de calçados, abriu uma loja em São Paulo, no Shopping Morumbi, 
e pretende abrir outros 3 pontos-de-venda. Vende no varejo e também fornece no atacado com 
produtos próprios e com griffes internacionais das quais tem direitos de exclusividade. Oferece 
sapatos finos, para diferenciar-se dos produtos brasileiros.

localizadas entre as maiores empresas privadas do pais; quando assumem 

operações de compra, também, se relacionam com firmas importantes, com bom 

potencial de crescimento e bem inseridas em seus respectivos ambientes de 

negócios.

São pouco frequentes as associações visando transferência de 

tecnologia, o que confere vantagens específicas à parceria. Podem ser 

estratégias de ação conjunta entre uma empresa grande detentora de certo 

know-how, e uma de menor porte que cuida da gestão do mercado, constituindo 

uma complementação tecnológica-comercial91.

Outros empreendimentos são de tipo exclusivamente comercial, mas 

tendo um grau de envolvimento importante no outro país, já que instalam 

subsidiárias comerciais sob a forma de lojas, depósitos, escritórios de apoio à 

exportação que operam como verdadeiras tradings92. Desenvolvem estratégias 

ofensivas, tentando ganhar mercado com produtos diferenciados.

Parcerias comerciais com o propósito de atuar em forma integrada, 

intercambiando produtos nos itens em que cada sócio é mais competitivo. Essa 

estratégia de distribuição cruzada é bastante frequente no setor de alimentos
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93 . A Sancor, a maior cooperativa argentina de laticínios, tem um acordo com cooperativa 
Batavo para intercâmbio de produtos. Sancor produz queijo prato e mozarela com marca Batavo 
e recebe presunto e presuntada para venda na Argentina. A Cotam, brasileira, comercializa 
biscoitos da Bagley e esta comercializa wafles e biscoitos recheados. Projetam, inclusive, 
embalar o café da Cotam com a marca Bagley, com rótulo em espanhol; e embalar os alfajores 
da Bagley, com rótulo em português. A Quickfood está procurando um sócio brasileiro com 
experiência na área de alimentos perecíveis (frangos e ovos) para distribuição cruzada dos 
produtos.

94. A Yelmo firmou acordo com a Britânia e a Wap para exportar seus produtos com as marcas 
brasileiras. Aurora fabrica lavadoras para a brasileira Brastemp. A Baesa, engarrafadora 
argentina, obteve da Pepsi franquia para produção, venda e distribuição dos produtos Pepsi em 
Belo Horizonte. Já opera franquias da Pepsi em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 
Cocarsa, frigorífico argentino, está negociando com a Sadia para vender carnes com essa 
marca.
95 . A ST Publicidade associou-se a uma agência argentina através de um acordo operacional, 
para atender clientes com interesses em ambos mercados (por ex. Cica Argentina -tomate- e 
Gatic do Brasil -calçados e roupas). O Hospital Moinhos de Vento, centro especializado em 
câncer, está ampliando seus investimentos, para se transformar em um centro de excelência e 
atender pacientes de Argentina e Uruguai (por enquanto não existem convénios médicos para 
atender essa clientela). Intecnial, empresa de execução de projetos de engenharia, fechou 
contrato para a construção de uma fábrica argentina de óleo de soja, cubrindo desde o projeto 
global da fábrica até todos os equipamentos para extração de óleos.

. A Empresa de Navegação Aliança, companhia carioca de navegação, ampliou sua frota de 
cargas para atender o Mercosul. O transporte intra-regional de cargas intensificou-se 
notadamente: passou de 500 containers em 1989 a 1.500 em 1990 e a 2.500 em 1992.

processados93. Em alguns casos, as empresas possuem contratos para 

comércio mutuo, sem participação acionária.

Existem, também, acordos de licença para o uso de uma marca ou para 

distribuição, e sistema de franquias. São parcerias com uma estratégia 

comercial não integrada, de mão única, nas que o licenciador ou franqueador 

marca a direção do fluxo. Aparece, sobretudo, no setor de eletrodomésticos94.

No setor de serviços, aparecem cada vez mais iniciativas que oferecem 

novas oportunidades de negócios, como na publicidade, na saúde, na 

engenharia95; outras mais tradicionais se reestruturam em função do mercado 

regional, como nos transportes96. Organizam-se em diferentes formas, 

complementando-se com associação de firmas, pudendo ser serviços 

franqueados ou simplesmente como provisão de serviços.
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97 . É o caso das fábricas brasileiras do calçado do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, que 
estão começando a desenhar uma estratégia para ingressar e permanecer no Mercosul.
98 . Engefrio, de refrigeração comercial, cuja primeira importação de freezers da Argentina, em 
1994, foi para suprir a escassez no mercado interno e atender o excedente de demanda. 
Também em 1994, Seventeen Modas, de roupas femininas, começou a importar fios de malha, 
lã e seda de Argentina pela dificuldade de abastecer-se de insumos no mercado interno, por 
aquecimento da demanda a partir do Plano Real. Cicopal, produtora brasileira de móveis para 
escritório, importa chapas de madeira aglomerada da Argentina, pela primeira vez, para suprir a 
falta de matéria-prima no mercado interno. Pelo aquecimento da economia em 1994 aumentou 
sua produção e demanda de chapas. A Bibi Confecções declarou que buscam comprador no 
Mercosul quando existem problemas de liquidez e vendas no Brasil.

. Freire Hnos, em 1991, entrou no mercado brasileiro para vender telas de decoração 
através de um representante, mas em seguida ficaram eles frente ao negócio das exportações. 
Noren-plast, empresa argentina que exporta polímeros ao Brasil desde 1986, vendendo às 
indústrias, depois de mudar o sistema de comercialização de representantes a venda direta. No 
setor moveleiro, duas empresas brasileiras, Voko Sistemas e Giroflex, fecharam contratos 
comerciais para fornecer móveis de escritório a importantes empresas argentinas (Aerolineas

A primeira e substantiva diferencia entre as grandes empresas e as 

PYMES é o predomínio quase absoluto de iniciativas de tipo comercial nas 

estratégias destas últimas. Algumas já estão inseridas no mercado internacional 

com vendas estruturadas a Europa e aos Estados Unidos, e somente nos 

últimos anos estão se relacionando com os países do Mercosul, tentando 

transformar as vendas esporádicas em exportações estruturadas97.

Pelo contrário, outra estão recém começando a se abrir ao mercado 

externo através da exportação ou importação de produtos. Numa visão evolutiva 

do processo de internacionalização, essas empresas estariam num estágio 

inicial, sem poder garantir, muitas vezes, continuidade e aprofundamento a essa 

prática.

Pode acontecer que as trocas comerciais com exterior estejam 

estimuladas por razões conjunturais (escasez de demanda) tratando-se, então, 

de uma prática de tipo residual98. Dessa perspectiva, Mercosul é uma alternativa 

para procurar fornecedores de matéria-prima frente a escassez frente ao 

crescimento da demanda interna e à pressão por altas de preços.

Comercializam em forma direta99 ou através de terceiros100, e algumas 

vezes, com representante ou agente local101. É frequente a utilização do sistema
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Argentinas, Citibank, Renault, Universidade Católica de Buenos Aires). Neba, empresa 
argentina de materiais elétricos, vende freezers a atacadista brasileiros de eletrodomésticos. A 
Gonella, fábrica argentina de caldeiras e tanques para transporte de combustível, fechou dois 
contratos de venda (diretamente com uma avícola de Paraná e com uma fábrica paulista de 
utensílios). 
100 . Agrotrading Indústria e Comércio fez o primeiro embarque de sucos tropicais engarrafados 
desde o Nordeste para Argentina, vendendo ao Lybra Internacional Holding Group.
101 . Leson Laboratórios exporta para Argentina agulhas para vitrolas, microfones e falantes; a 
distribuição desses produtos é feita por uma empresa argentina especializada. Confecções Baby 
vende roupas para bebés na Argentina através de três distribuidores em Buenos Aires, Córdoba 
e Rosário. Varicor, do setor argentino de alimentos, fechou contrato com distribuidores de Rio 
de Janeiro e de Curitiba para exportar doces de chocolate. Engetron Engenharia está vendendo 
geradores de energia no mercado portenho através de 3 distribuidores e 100 revendedores.

2 . Colcci e Ellus, duas empresas brasileiras do setor de vestuário, estão abrindo suas 
primeiras franquias na Argentina. Alemdalenda está negociando franquia na Argentina, para 
vender produtos esotéricos.
103 . Davos , produtora brasileira de meias estabeleceu parceria com fábricas na Argentina para 
que fabriquem meias com sua marca. Caro Cuore, empresa argentina de lingerie, tem um 
contrato comercial com exclusividade de venda e distribuição com um empresário brasileiro. 
Pretende consolidar a marca no Brasil com qualidade, marketing, comunicação e embalagem.
104 . A Coomec de Porto Alegre firmou um acordo comercial com a Emege, da Argentina. 
Coomec importa acumuladores (termotanques aquecidos a gás) e Emege aquecedores de 
passagem e termotanques a gás. Colchões Anatom fechou um contrato para distribuir no Brasil 
colchões de molas da empresa argentina La Cardeuse. O contrato prevê compra desses 
colchões e venda de produtos ortopédicos pela Anatom.

. A Priel Indústria Eletrónica fez um contrato de parceria com a empresa argentina Eletrónica 
Aplicada para intercambiar as tecnologias desenvolvidas nos dois países. As empresas fabricam 
e comercializam seus produtos (detetores de metais, sensores de proximidade e chaves-bóia) 
nos dois países.

de franquias, no qual o investimento inicial é modesto e o retorno, relativamente 

rápido102. Existem, também, acordos de licença para o uso de uma marca e 

para distribuição, com direito de comercialização exclusivo103.

Há casos de complementação comercial, com distribuição cruzada de 

produtos, que ao intercambiá-los, cada empresa diversifica sua linha104. É 

forma de aproveitar em forma integrada a redução a zero das aliquotas de 

importação.

106 . Konus Icesa, empresa brasileira de sistemas de refrigeração, assinou contrato com a 
siderúrgica argentina Sidérea pelo método “draw back": Sidérea fornece a matéria-prima (tubos 
laminados sem costura) utilizada pela Konus na fabricação dos dutos refrigerados. Esse método 
permite ficar insento das taxas de importação porque o produto final volta para seu pais de 
origem.

Aparecem situações de maior envolvimento com o exterior via 

complemetação tecnológica105 ou complementação produtiva-tecnológica106. 

Essa maior complexidade nas relações entre firmas de ambos países observa-



No novos

148

setor de serviços, desenvolvem-se empreendimentos 

especialmente pensados em função do Mercosul, com o intuito de estender-se 

logo para o continente latinoamericano. Há numerosas associações para 

complementar a provisão de serviços em ambos países, vinculados à 

informática, telecomunicações109. Poderia-se falar de "PYMES de ponta”, que 

aproveitam intensamente os avanços tecnológicos nesses campos.

Na publicidade, tem se avançado bastante na procura de formas 

alternativas para melhor aproveitar o ambiênte de integração que instalou-se na 

América Latina. Existem já numerosas parcerias entre agências não somente 

do Cone Sul, mas também do México, Colômbia, Venezuela, entre outros110. 

Trabalham com clientes em comum, prestando um serviço que permite a esses 

clientes estar em um mercado com a liguagem específica de cada lugar.

107 . A Konus trabalha diretamente com Sidérea do grupo argentino Techint e a Priel é 
fornecedora, no Brasil, da Companhia Vale do Rio Doce e da Siderbrás.
108. Valmicro, produtora brasileira de válvulas industriais, comprou 51% das ações ordinárias da 
empresa argentina Esferomaic, transformando-a em sua subsidiária produtiva. Valmicro 
ampliou seu potencial no mercado de válvulas pois a planta da Esferomatic fabrica válvulas 
maiores, operando para diversas classes de pressão. A Nosso Brasil é uma filial da fabricante 
argentina Pedro Nossovitch, de autopeças elétricas. A filial brasileira tem 100 distribuidores que 
comercializam as autopeças.
109 . A Pix Projetos em Informática estabeleceu uma parceria com a argentina Parse, para 
transforma-a na representante do software (organiza arquivos no micro) desenvolvido pela Pix. 
A Gaia Informática opera junto a empresas argentinas e uruguaias que trabalham com o 
software Lotus Notes, oferecendo uma "superestrada de informação" , dados transmitidos por 
via satélite (Embratel) entre São Paulo, Buenos Aires e Montevidéu. O Canal Rural, empresa 
argentina, é primeiro canal de TV a cabo por satélite dirigido à produção agropecuária, 
agroindustrial e alimentícia. A produção televisual é quase toda feita na Argentina é, por meio 
do satélite Intelsat as imagens chegam ao Brasil, sendo transmitidas e distribuídas pelo 
Multicanal de Campinas.
110 . O Intergrupo Mercolatino é uma associação de agências de publicidade de médio porte dos 
quatro países. Já contam entre seus clientes a Chocolates Garoto e Stani (Argentina). 
Pretendem disputar fatias de mercado com grandes agências multinacionais. Network 
Latinoamericano é uma associações entre 5 agências independentes de marketing promocional 
(Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, México). Querem unificar as formas de atuação no setor de

se, sobretudo, nas associações de PYMES com grandes empresas, 

independentes ou pertencentes a grupos económicos107.

Há poucos casos de investimentos diretos no exterior, com instalação de 

subsidiárias produtivas/comerciais ou com aquisição de firmas108 Aparecem, 

sobretudo, no setor metalmecânico.
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promoção de América latina. Merconsult é uma parceria entre agências do Brasil, Uruguai, 
Argentina, Paraguai, Chile e Colômbia para troca de informações e apoio operacional.
111 . Quatro agências brasileiras operadoras de turismo fecharam convénios com o governo da 
província de Rio Negro para ampliar o turismo brasileiro em Bariloche, e dai à região 
patagônica. Combinaram oferecer pacotes turísticos entre outubro e abril através de uma forte 
a^ão de marketing.

. Formou-se uma parceria entre Rubaiyat, uma rede de restaurante brasileira, e Nutryte, 
grupo argentino agropecuário e de comercialização de carnes para instalar uma requintada 
churrascaria em Puerto Madero. É uma experiência conjunta de gestão de restaurante, na que 
Rubaiat aporta treinamento ao pessoal e know-how administrativo, e a Nutryte é responsável 
pelo fornecimento de carne.

Também em turismo e em gastronomia, observa-se empreendimentos 

novos com estabelecemento de acordos operacionais111 , ou mesmo, com a 

constituição de joint-ventures para oferecer um serviço especializado 

conjunto .

O Mercosul como proposta de regionalização de natureza política- 

normativa, além de conter uma intencionalidade mercantil, tem uma 

intencionalidade simbólica. O discurso dos governos nacionais implicados 

promete a ampliação do espaço de realização das mercadorias e apresenta 

essa proposta como possibilidade de superar os problemas económicos 

internos e como a forma mais eficiente de integrar o país ao mundo, enfim, 

como uma esperança de salvação.

São símbolos que muitas vezes não deixam ver a decisão política que as 

motivou e cujo conteúdo deveria ser objeto de preocupação. Cabe insistir, 

novamente, que não é a mesma coisa um projeto que implique uma abertura 

irrestrita orientada basicamente pelos mecanismos do mercado e no qual só se 

beneficiam os setores e regiões mais concentrados, aqueles que já detêm um 

importante controle da economia, ou um projeto preocupado com o desenho de 

políticas públicas que procurem pensar e atuar em função do coletivo, 

incluindo, articulando, unindo os diferentes setores e regiões.
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Além do conteúdo do projeto, cria-se um ambiente favorável que permite 

gerar percepções, imagens, atitudes e condutas relacionadas com os demais 

membros do espaço económico. Cabe agregar, nesse processo, a atuação de 

numerosas instituições que permanentemente promovem seminários, feiras, 

rodadas de negócios, missões empresariais, com o propósito de facilitar a 

aproximação entre os agentes privados, fundamentalmente daqueles vinculados 

às pequenas e médias empresas. Pode-se mencionar as câmaras e federações 

de comércio e indústria estaduais, as associações comerciais e industriais 

municipais, os escritórios regionais do SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas), o Banco de la Nación Argentina, o Banco do Brasil, 

dentre outros.

Para as pequenas e médias empresas, as ações dessas instituições são 

um suporte fundamental na sua tentativa de se inserir no mercado externo. As 

rodadas de negócios, por exemplo, brindam uma base que permite aumentar o 

nível de confiança entre os participantes, diminuir os custos de coordenação e 

aproveitar os serviços de assessoria relativos ao funcionamento do comércio 

exterior. Uma avaliação das experiências organizadas pelo SEBRAE de Rio de 

Janeiro, efetuada por Carlos Ferraro e Francisco Gatto (1994), revela que: a) as 

rodadas permitem obter sinergias a partir do efeito demonstração (rol de tutoria) 

dos que têm experiência na negociação internacional de acordos, sobre aqueles 

que fazem suas primeiras saídas ao exterior; c) os empresários descobrem que 

as características de complementaridade entre as partes são mais significativas 

que as diferenças de tamanho; d) as vinculações e contatos gerados nas 

rodadas constituem uma externalidade importante que deve ser valorada; e) as 

rodadas podem constituir o marco institucional para a efetivação de acordos de 

maior complexidade, não previstos durante a realização dos primeiros 

encontros, e que surge a partir do desenvolvimento de contatos empresariais 

com outras firmas.

Por este motivo, Ferraro considera as rodadas de negócios como uma 

nova forma institucional que favorece a cooperação empresarial. “A busca de
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113 . Yoguel (1996:22) ao estudar as relações de cooperação interempresarial entre as Pymes 
argentinas e brasileiras conclui que “o escasso apoio institucional para estimular a proliferação 
dos acordos empresariais no Mercosul contrasta com a importância outorgada na União 
Européia a esse tipo de estratégias, o qual se manifesta no importante número de instituições 
dedicadas a fomentar estas estratégias, entre a que destacam as agência públicas regionais que 
tinham sido criadas para enfrentar a crise dos setenta e que atualmente tem como objetivo 
central o fomento da cooperação empresarial".

contrapartes para efetivar algum tipo de acordo obriga ao empresário a contatar 

candidatos potenciais para escolher, em muitos casos em forma não lineal, 

aquele que melhor se adapta às necessidades da empresa. Nesse sentido, a 

geração de acordos de cooperação empresarial não é um processo espontâneo. 

Está marcado geralmente por marchas e contramarchas, na que os empresários 

registram avanços e retrocessos na base de um método de prova e erro cujo 

balanço é positivo na medida em que manipulam informação adequada sobre as 

características e funcionamento das firmas presentes no mercado de destino, 

adquirem experiência, desenvolvem confiança recíproca e realizam uma 

cuidadosa avaliação de custos e benefícios” (in Yoguel, 1996:21).

A possibilidade de aceder a informação é fundamental para as pequenas 

e médias empresas já que é um recurso do qual raramente elas dispõem, ao 

contrário do que acontece com as grandes empresas que elaboram sua 

informação a partir de bases de dados próprios ou adquiridos em firmas 

consultoras especializadas. Dai a importância que adquire a presencia de 

instituições públicas ou privadas na criação de um ambiente propício à 

integração113.

A combinação destas novas ações institucionais reforçam o processo de 

transnacionalização do território. Os circuitos espaciais de produção e, 

principalmente, os círculos de cooperação no espaço estendem-se, aumentam 

sua escala, organizam uma rede de relações além das fronteiras nacionais.
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O conflito entre externo e interno se expressa no plano das estratégias 

empresariais, que sofrem uma alteração substantiva: por serem definidas 

exclusivamente a partir do mercado interno, começam a optar por um processo 

de internacionalização, no qual o externo passa a ser um elemento central na 

hora de projetar seus negócios. Essa internalização do externo não se 

generaliza a todas as empresas, mas sim se constitui em uma tendência 

crescente, “imposta” sobretudo àquelas de menor porte como a única forma de 

poder crescer ou, até, sobreviver. Assim, continua reforzando-se a 

transnacionalização do território.

É fundamental insistir no papel diferenciado, mas também convergente, 

do Estado e das empresas nesse processo. Historicamente, a fluidez do 

território tem sido garantida pela ação do Estado, que principalmente a partir da 

criação de certos fixos - os sistemas de engenharia vinculados aos transportes 

e às comunicações - , viabilizou o movimento de fluxos - mercadorias, cqpitais, 

informações114. Assim, facilitou-se a integração entre os diferentes subespaços 

do território nacional. Atualmente, essa fluidez fica reforçada e ampliada por 

certas políticas e normas implantadas pelos governos. Por exemplo, o programa 

de privatização das empresas públicas - um dos eixos desse modelo - está 

promovendo um ingresso maciço de investimentos estrapgeiros diretos.

Simultaneamente, a decisão de subscrever urq projeto de integração 

económica entre os países vizinhos fortalece esse processo de abertura. Isto 

pode ser exemplificado com a criação de um marco normativo orientado à

114. Deve-se esclarecer que partimos do pressuposto da existência, na fase atual, do que Milton 
Santos chama de “meio técnico-científico informacional". Graças a ele, o território apresenta 
condições de instantaneidade e de simultaneidade impensáveis em outros momentos. “O 
território é, hoje, possível de ser usado, com o conhecimento simultâneo das ações 
empreendidas nos diversos lugares, por mais distantes que eles estejam. Isso permite, também, 
a implantação de sistemas de cooperação bem mais largos, amplos e profundos, agora 
associados mais estreitamente a motores económicos de ordem não apenas nacional, mas 
também internacional” (Santos, 1994:145).
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Acontece uma verdadeira “guerra dos lugares" na qual cada um tenta 

oferecer as melhores condições para atrair investimentos, através da exceção

promoção e proteção recíproca dos investimentos no âmbito do Mercosul. Pode- 

se citar: o regime preferencial em matéria de empresas conjuntas estabelecido a 

partir do Estatuto de empresas binacionais - argentino/brasileiras - (1990); a 

Decisão número 3 para acordos setoriais - consórcios, fusões, aquisições, joint- 

ventures - (1991); o Protocolo para a promoção e proteção recíproca de 

investimentos (1994)115.

As empresas, por sua vez, ao mesmo tempo que usufruem dessa maior 

fluidez do território, reforçam-na. Através da ampliação de suas atividades além 

das fronteiras, procurando parceiros para seus negócios, reorganizando sua 

estrutura interna, elas aumentam seus diversos níveis de cooperação, tratando 

de assegurar a realização do capital. O número cada vez maior de empresas 

brasileiras e argentinas, que se internacionalizam a partir de novas fórmulas 

contratuais, cria uma rede de acordos baseados em novas formas de regulação 

e, portanto, de comando sobre o território.

Pode-se afirmar que todos esses elementos conformam uma nova 

dinâmica territorial, acelerando a “transformação dos territórios nacionais em 

espaços nacionais de economia internacional” (Santos, 1994:50).

Por outro lado, assim como esses fluxos não são impulsionados por 

todas as empresas - pelo contrário, eles são principalmente comandados pelos 

grandes capitais, nacionais e estrangeiros -, também não chegam a todos os 

lugares. As empresas, como um dos agentes principais dessa 

transnacionalização, operam basicamente nas grandes cidades. Desse modo, 

São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, 

Rosário, ganham novas relações internacionais. Com efeito, 

constituídas historicamente como centros metropolitanos ou como centros 

regionais, atuam como lugares privilegiados do capital e, em consequência, elas 

também se internacionalizam.

115. Uma descrição dessas normas pode ser encontrada em di Filippo (1995a: 124 a 127).
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de impostos, concessão de subsídios, marketing, práticas de lobby. É cada vez 

mais frequente a presença de missões de empresários industriais de alguma 

cidade argentina (Mar del Plata, La Plata, Mendoza) ou de produtores rurais de 

alguma província (Salta, Tucumán, Santa Fe) no Brasil (São Paulo, Curitiba, 

Porto Alegre)116. Por sua vez, quatro escritórios do SEBRAE foram instalados 

em Buenos Aires: o SEBRAE de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná e de 

Florianópolis; cada um deles tentando concretizar negócios entre empresários 

argentinos e aqueles do seus respectivos estados.

Claro está que essa dinâmica se apresenta em forma e intensidade 

diferenciada. Pode-se observar que São Paulo e Buenos Aires são hoje os 

pontos nodais do Mercosul. A maior parte das empresas que estão se 

projetando para o exterior, que estão desenvolvendo empreendimentos 

conjuntos, localizam-se nesses dois centros urbanos. O poder de atração do 

capital que sempre tiveram, hoje - com o modelo de abertura económica, a 

criação de normas para atrair investimentos externos, as facilidades para o 

intercâmbio comercial, etc-, está fortalecido. A transnacionalização do território 

não homogeniza o território, mas sim aumenta a diferenciação com novas 

formas de fragmentação.

O processo de desenvolvimento geograficamente desigual continua. Por 

quê? Com a internacionalização, essas tensões se exacerbam já que se trata 

basicamente de um processo de natureza competitiva. Como assinala 

Przeworski (1993:223), quando se refere à modernização via internalização: 

"não é possível que todos os países tenham simultaneamente um balanço de 

pagamentos positivo. A corrida pela modernização inevitavelmente terá seus 

vencedores e seus perdedores. Ademais, os vencedores e os perdedores não 

serão Estados nacionais mas regiões, indústrias e grupos sociais específicos. A 

consequência será um acentuado aumento da desigualdade regional, setorial e

116 . Um indicador desse movimento nos últimos anos pode ser o crescimento do transporte 
aéreo entre Argentina e Brasil. Registra-se um aumento importante tanto no número de vôos 
diários quanto na quantidade de companhias que cobrem essa rota.
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117 . “A província de Comentes foi responsável, em 1989, por apenas 1,72% do PNB da 
Argentina, enquanto o estado do Rio Grande do Sul gerou 7,93% do PNB brasileiro” (Oliveira 
1994:56).

social entre nações e no interior delas. Ao mesmo tempo, essa estratégia exige 

dos governos nacionais que abram mão de alguns dos instrumentos tradicionais 

da política económica. Eles são levados a fixar taxas de câmbio, a ajustar sua 

demanda à de seus parceiros comerciais, a se submeterem a várias metas e 

condições estabelecidas pelos credores internacionais. Em consequência, os 

governos nacionais sofrem um sério declínio da sua capacidade de compensar 

os perdedores e de administrar tensões em geral".

Como se situam, então, as áreas que ficam fora da influências dessa 

grandes cidades? Como ficam, por exemplo, as áreas de fronteira frente a esta 

dinâmica? Continuam sendo áreas marginais?

Deve-se sempre considerar que elas são parte de um processo histórico 

e, por conseguinte, continuam sendo um recorte espacial definido pela 

existência dos limites político-territoriais dos Estados-Nação. Daí que ainda 

cabe perguntar se ditas áreas são subespaços periféricos dessa totalidade, ou 

se estão sendo privilegiadas por aqueles fluxos acima mencionados.

Tudo indica que esses fluxos de negócios, de investimentos operados a 

partir das empresas, privilegiam as metrópoles (São Paulo, Buenos Aires) e, em 

menor medida, algumas cidades regionais (Curitiba, Porto Alegre, Córdoba, 

Mendoza), criando e re-criando hierarquias e polarizações espaciais.

Por exemplo, os núcleos urbanos localizados próximos à linha de 

fronteira poucas vezes são atingidos por esses fluxos. Essa desigualdade pode 

ainda crescer quando se superpõe à inserção prévia que cada área tem no 

quadro regional do seu respectivo país. Nesse sentido, Naia Oliveira (1994), ao 

estudar o caso da província de Corrientes (Argentina) e o estado do Rio Grande 

do Sul (Brasil), mostra diferenças substantivas entre ambos: frente a uma 

considerável integração sócio-económica do Rio Grande do Sul na dinâmica 

nacional, encontra-se um marcado isolamento de Corrientes no contexto 

económico da Argentina117 Sem dúvida, a repercussão que podem exercer os
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Aspectos que exigem não apenas boa vontade para mudar a realidade 

mas, sobretudo, organização, projeto, consenso, enfim, ações que têm a ver 

diretamente com a dimensão política de uma sociedade. Para enfrentar o 

processo de desenvolvimento geograficamente desigual, pouco ajudam os 

esforços por criar as condições que permitam entrar na batalha da 

competitividade. Ela é de natureza essencialmente excludente. Ações como 

solidariedade, cooperação, seriam certamente mais adequadas; poderiam 

preencher com novos conteúdos as relações sociais.

fluxos espalhados a partir dos centros metropolitanos não será igual em cada 

caso, conforme a integração diferenciada no espaço nacional.

“A importância do movimento e o relativo desaparecimento das distâncias 

(para os condutores de fluxos dominantes) permitiram a alguns acreditar na 

homogeneização do espaço. Na verdade, porém, o espaço torna-se mais 

diversificado e heterogéneo, e à divisão tradicional em regiões se acrescenta 

uma outra, produzida pelos vetores da modernidade e da regulação" (Santos, 

1994:54).

Como se opor à possibilidade de que aumentem as desigualdades 

regionais preexistentes? Como se opor às possibilidades de que, por exemplo, 

as áreas de fronteira serem excluídas do movimento económico geral? Como 

se opor a que elas sejam apenas um "corredor de mercadorias"?

Há dois aspectos importantes a serem considerados:

a) o papel ativo que cada lugar pode exercer a partir da construção de 

novas virtualidades, a partir do fortalecimento de sua própria produtividade 

espacial, a partir 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.



REFLEXÕES FINAIS
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Decifrar a complexidade do momento histórico atual foi o desfio inicial do 

presente trabalho. Abordar uma análise sobre o processo conjunto de 

globalização e regionalização que hoje afeta aos países do Cone Sul do 

continente latinoamericano foi o seu objetivo geral, enquanto que estudar a 

ação superposta dos governos nacionais e das empresas na implementação do 

Mercosul foi o seu objetivo particular. Ao esboçar, neste momento, uma reflexão 

final sobre essa trama que ainda está se tecendo na realidade política, 

económica, cultural e territorial desses países, uma das primeiras perguntas 

aparece como central: Quem se beneficia com o desenvolvimento atual da 

proposta do Mercosul?., Motivada principalmente por ela, tentarei redigir estas 

ultimas páginas.

O intenso processo de fusão, aquisição ou associação de empresas é 

umas das principais manifestações da globalização. A maioria são alianças 

estratégicas que, por definição, tem um compromisso de longo prazo, com 

recursos compartilhados e também participação mútua, procurando tirar melhor 

proveito de novas oportunidades de negócios e ampliar o índice de retorno 

sobre seus investimentos. Revelam, sem dúvida, a aceleração violenta do 

processo de concentração e centralização do capital e, por sua vez, a 

importância crescente da circulação, tornada fator central da acumulação. 

Alargam-se os circuitos de cooperação alcançando uma escala geográfica de 

ação bem mais ampla, global, criando redes de uma forte interdependência 

seletiva e hierárquica.

Este processo está sendo crescentemente expressivo nos países do 

Mercosul, principalmente na Argentina e no Brasil. Não somente com empresas 

de capital estrangeiro mas, também, com empresas locais, pertencentes a 

maioria das vezes aos grupos económicos nacionais. Associado à 

internacionalização das empresas latinoamericanas, este processo está
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modificando não somente a estrutura patrimonial mas, sobretudo o perfil dos 

atores com quem os governos nacionais tem que negociar grande parte de suas 

políticas.

Essa maior fluidez dos capitais que fortalece a transnacionalização dos 

territórios e o processo de seletividade espacial, corresponde-se com um 

processo de flexibilização das normas promovida pelos mesmos governos. Com 

efeito, as políticas de reforma económica que incluem abertura dos mercados, 

diminuição dos controles ao setor privado, privatizações, redução do aparelho 

estatal são medidas que apontam à conformação de um novo marco regulatório. 

Trata-se, então, de uma nova regulação, e não de uma “desregulação", termo 

com o qual se vulgarizou esse processo. Fica evidente, desse modo, a 

correspondência existente entre três níveis superpostos: a microeconomia das 

empresas, a macroeconomia das nações e a economia mundial.

A implementação do Mercosul que surge nesse contexto não pode estar 

alheia às tendências assinaladas; pelo contrário, ao estar comandada por esses 

mesmos governos e usufrutuada pelas grandes empresas, essa implementação 

está reforçando o sentido predominantemente excludente do processo. Pode-se 

afirmar, então, que a proposta de regionalização que comporta o Mercosul é 

funcional ao processo de globalização, favorecendo principalmente uma 

dinâmica espacial baseada em uma solidariedade organizacional que facilita a 

imposição de racionalidades de origens distantes. Racionalidades próprias dos 

setores hegemónicos da vida económica, social e política que arrastam a todos 

os demais, mas em forma crescentemente hierarquizante.

Esta tendência, por certo, não é nem linear nem inexorável. Longe de 

ser uma proposta exclusivamente económica, a integração encerra um conteúdo 

também político e cultural, que lhe imprime uma multiplicidade infinita de 

perspectivas e possibilidades.

Os países do Mercosul enfrentam regularmente processos eleitorais para 

renovar seus governos; o que implica, sem dúvida, uma afirmação de alguns 

elementos básicos de uma democracia: voto secreto, sufrágio universal,
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eleições regulares, competição partidária. Tais elementos, ainda que 

necessários, não são suficientes. A democracia política requer, também, certas 

condições sociais mínimas. Isto é, condições sem as quais o cidadão fica 

despojado de seus atributos essências que, por sua vez, se relacionam com a 

distribuição de renda nos países da região. Ao contrário, é possível que a 

crescente pobreza e marginalidade frente à acentuada reconcentração da 

riqueza produzam uma acelerada erosão da credibilidade nos governos, e 

resultem em uma perda de legitimidade do regime democrático. Essa conjuntura 

histórica, sem dúvida, exige refletir sobre a possibilidade de aprofundar a 

democratização da sociedade, não só no nível formal ou institucional, mas 

também no nível social e económico.

A proposta do Mercosul, por implicar uma continuidade e contiguidade 

territorial, poderá permitir a formação de um espaço maior onde as 

horizontalidades nele presentes levem a construir as bases de uma existência 

mais harmoniosa e mais digna. O poder de barganha que significa o estar juntos 

pode ser um ponto de partida. Depende do conteúdo que decidamos outorgar- 

lhe ao processo.
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