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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das 
pesquisas e reflexões desenvolvidas na instituição. 

O Cedec é um centro de pesquisa, reflexão e ação. É uma sociedade civil sem 
fins lucrativos, que reúne intelectuais e pesquisadores com formação em distintas 
áreas do conhecimento e de diferentes posições teóricas e político-partidárias. 
Fundado em 1976, com sede em São Paulo, a instituição tem como principais 
objetivos o desenvolvimento de pesquisas sobre a realidade brasileira e a 
consolidação de seu perfil institucional como um espaço plural de debates sobre 
as principais questões de ordem teórica e prática da atualidade. Destacam-se, 
aqui, os temas dos direitos e da justiça social, da constituição e consolidação da 
cidadania, das instituições democráticas, e da análise das políticas públicas de 
corte social. 
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RESUMO 

 

 

 

No quadro das pesquisas e atividades do Grupo de Pesquisa ‘‘Relações Internacionais’’ do 

Cedec empenho constante tem sido o estudo dos fenômenos paralelos da globalização e da 

regionalização. Neste Caderno apresentamos dois textos relativos às consequências da 

globalização. O primeiro discute seus impactos para as instituições e para a vida democrática, 

isto é, para as relações políticas stricto sensu. O segundo discute suas consequências para os 

profissionais da informação, particularmente no que se refere à relação entre o uso da 

informação e as novas tecnologias. O texto sobre a regionalização discute o tema da integração 

da indústria automobilística no Mercosul, concluindo que a constituição do regime automotriz 

argentino, em 1991, e do brasileiro, em 1995, sugere que a partir do intercâmbio existente foi 

criada uma situação cooperativa que coloca as condições para uma efetiva integração 

produtiva, habilitando a indústria automobilística regional à sua inserção no circuito produtivo 

globalizado. 

 

 



GLOBALIZAÇÃO E POLÍTICA: 

AMPLIAÇÃO OU CRISE DA DEMOCRACIA?*  

 

Tullo Vigevani, professor da UNESP 
e pesquisador do Cedec 

 

As dimensões políticas da globalização merecem novos aprofundamentos, ao menos no Brasil, 

tendo em vista que, cada vez mais, parecem condicionar nossas instituições e nosso dia-a-dia. 

De acordo com alguns autores, tratar-se-ia de uma aceleração dos contatos e trocas 

internacionais, impulsionada pelas questões econômicas e tornada possível pela redução das 

dimensões espaciais e temporais das relações sociais em consequência dos avanços da ciência e 

da tecnologia. Mesmo aceitando-se a definição, ela caracteriza apenas um dos aspectos da 

globalização — certamente o mais significativo em sua fase inicial —, mas não explica a 

complexidade e as consequências do fenômeno.  

O termo globalização ganha significado conceitual específico nos anos oitenta, tendo para isso 

contribuído diversos autores, mais destacadamente Rosecrance (1986). Para ele, a idéia de 

globalização vinculou-se, ao menos inicialmente, à de estados mercadores. Com ela eram 

sinalizadas suas origens remotas, que poderiam ser identificadas nas Repúblicas marítimas de 

Gênova, Pisa e Veneza, da Idade Média, ou nos Países Baixos (Holanda), no século XVII. Para 

os teóricos da globalização, o ponto de partida decisivo deve ser encontrado na questão 

econômica. Mesmo havendo outros desdobramentos importantes decorrentes do processo de 

globalização — no campo da política, da cultura, da sociedade, da tecnologia, entre outros —, 

estes seriam, em alguma medida, ainda que indiretamente e simplificando o raciocínio, 

consequências do processo econômico. Em princípio, este significado conceitual caberia tanto 

numa perspectiva teórica liberal quanto numa perspectiva marxista ou socialista. 

Decorrida mais de uma década de discussão sobre a globalização, surgem com ímpeto algumas 

interpretações que buscam relativizar seu impacto e, sobretudo, recolocar o debate num cenário 

de maior amplitude, que contemple períodos históricos de longa duração. 

                                                 
* Capítulo de livro a ser publicado pela Editora Vozes, sob a coordenação de Octavio Ianni, Paulo Edgard 
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Nesta perspectiva, é preciso reconhecer que o que atualmente se chama de globalização é um 

fenômeno com raízes longínquas. Ianni afirma que  “o capitalismo atinge uma escala 

propriamente global” (IANNI, 1992, p. 39). A noção de capitalismo global, como sabemos, tem 

sua história. Marx, n’O Capital, afirma que a plena realização do dinheiro como mercadoria se 

dá no mercado mundial; concretamente: “No comércio mundial as mercadorias desdobram seu 

valor universalmente. Sua figura autônoma de valor se defronta, portanto, aqui também com 

elas sob a forma de dinheiro mundial. É só no mercado mundial que o dinheiro funciona 

plenamente como mercadoria, cuja força natural é, ao mesmo tempo, forma diretamente social 

de realização do trabalho humano em abstrato” (MARX, 1983, p. 119). Em seus escritos mais 

conhecidos, ele indica o papel universalizador do capital, sua ação modernizadora. E mais: 

considera que a emancipação dos trabalhadores e o fim da exploração do homem pelo homem 

têm relação com o nível de desenvolvimento das forças produtivas, portanto do capital. 

É importante determo-nos na concepção de Marx, não porque tenhamos que para qualquer 

análise partir dele, mas porque ela ajuda a entender que na economia clássica, inclusive em 

Smith e em Ricardo, dos quais ele aprendeu particularmente a teoria do valor-trabalho, já 

existiam pressupostos teóricos que hoje nos ajudam a fazer a leitura da globalização. Ao 

mesmo tempo em que absorveu de Ricardo, ou melhor, dos ricardianos de esquerda, a noção da 

importância da distribuição do produto social como base da acumulação da riqueza, certamente 

também absorveu algumas das concepções relativas ao papel das relações econômicas 

internacionais. Marx, em seu otimismo com relação ao papel do proletariado, considerava que a 

emancipação dos trabalhadores levaria à eliminação dos antagonismos nacionais. O que nos 

interessa aqui ressaltar, porque nos remete diretamente ao objetivo deste texto, é que Marx 

vinculava a superação desses antagonismos ao próprio desenvolvimento da burguesia. “As 

separações e os antagonismos nacionais dos povos vão desaparecendo sempre mais já com o 

desenvolvimento da burguesia, com a liberdade de comércio, com o mercado mundial, com a 

uniformidade da produção industrial e das correspondentes condições de existência”, escrevia 

ele no Manifesto do Partido Comunista (MARX e ENGELS, 1967, p. 154). 

Estudos realizados nesta metade da década de noventa, ao reconstruírem a história do comércio 

e da expansão do sistema financeiro em escala mundial, demonstram que o fenômeno da 

internacionalização das economias vem progredindo há décadas e até há séculos. Não se trata 

                                                                                                                                                           

Rezende e Ladislau Dowbor. 
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de assumir um raciocínio reducionista, mas de buscar a dimensão dos fatos novos, de forma a 

captar-lhes a natureza profunda. Nos primeiros anos da década de noventa, quando nos meios 

acadêmicos surgia o tema da globalização, de forma discreta e insegura afirmávamos que 

poderíamos localizar nas viagens de Vasco da Gama ou de Cristóvão Colombo um seu 

primeiro momento e sinal. Sem regredir tanto no tempo, recordemo-nos que algumas 

economias no fim do século XIX e início do século XX apresentavam índices de 

internacionalização parecidos com os de muitos países na virada do século XX para o XXI. É o 

caso da Grã-Bretanha no auge da pax britannica. No período entre as duas guerras mundiais 

não houve maiores avanços no processo de internacionalização da economia, por prevalecerem 

regimes políticos e econômicos autárquicos. A partir do sistema de Bretton Woods, criado em 

1944 no final da Segunda Guerra Mundial, foram colocados alguns dos pressupostos básicos 

para o fenômeno, que emergirá com toda a sua intensidade na década de oitenta. 

A razoável universalização da globalização representa uma vitória dos princípios liberais, 

sustentados — porque lhes convinha mas também arcando com seus custos — sobretudo pelos 

Estados Unidos. O livre comércio, o livre fluxo dos investimentos, as privatizações, a 

diminuição do Estado, a desregulamentação dos mercados financeiros, correspondem portanto 

a uma visão de mundo, e não a uma consequência lógica, pré-determinada e determinista da 

expansão do capital. Note-se que esta análise não pressupõe um juízo de valor, mas apenas 

indica o terreno no qual amadureceu o processo da globalização.  

Esta interpretação leva a um corolário: o reconhecimento de que também no campo da política 

a globalização terá consequências significativas. Para esboçá-las, porque apenas a isto nos 

propomos neste texto, trataremos de outro conceito: o de regimes internacionais. Em seguida, 

discutiremos sucintamente suas consequências para a vida política interna aos Estados e, 

finalmente, seus efeitos sobre as relações políticas entre os Estados. 

O fim da Guerra Fria, simbolizado pela derrubada do Muro de Berlim em 1989, entre outras 

consequências teve como resultado evidenciar para o mundo inteiro que a única forma política 

de convívio entre os povos seria a liberal, em seu formato democrático e representativo. Este 

resultado surgia não porque a liberal democracia fosse a forma pela qual a maioria da 

população do mundo estivesse organizada — não viviam sob este sistema os chineses, a 

maioria dos africanos e dos muçulmanos —, mas porque os valores liberais apareciam como 

amplamente vencedores e, sobretudo, hegemônicos. O fim do sistema político soviético 
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simbolizou também a derrocada de um modelo político que afirmava opor-se ao predomínio 

liberal. 

É neste contexto que ganha significado e interesse o conceito de regime internacional. 

Estruturas que poderiam ser pensadas em termos de regime internacional existiram 

anteriormente, mesmo no passado remoto (BONANATE, 1989). Se pensarmos as relações 

internacionais no século XX, poderemos detectar a prevalência de situações nas quais a teoria 

realista explica melhor os acontecimentos, tanto se interpretada em termos conservadores 

quanto em termos marxistas e mesmo de acordo com a teoria do imperialismo. No fim do 

século XX, a globalização surge como um fenômeno novo que, como dissemos, expressa a 

hegemonia do pensamento liberal, mas — e é o que mais nos interessa para a análise da política 

stricto sensu — também expressa a máxima capacidade de tornar efetivamente globais os 

valores considerados universais. 

A primeira definição, até hoje aceita por todos, é a de Krasner: “Os regimes internacionais são 

princípios, normas, regras e procedimentos de decisão em relação aos quais convergem as 

expectativas dos atores de um determinado setor” (KRASNER, 1991, p. 134). A novidade das 

relações internacionais contemporâneas está em que foram criados instrumentos de poder e 

convicção através dos quais os valores considerados universais passariam a ser aceitos pela 

comunidade internacional, pelos grupos sociais, pelas comunidades nacionais, por classes e 

estamentos. O conceito de regime internacional  liga-se à capacidade que poucos ou muitos 

atores têm de elaborar procedimentos que, por consenso ou por coação, acabam reconhecidos 

como de interesse geral. A diferença entre um mundo onde prevalecem regimes e as situações 

anteriores está em que os países e as sociedades aderem a eles não necessariamente como 

consequência do uso direto ou indireto da força — meio não de todo excluído —, mas sim 

como consequência da percepção de que, se não aderirem, sofrerão prejuízos maiores. Esta 

noção é plenamente reconhecível nas formas como vem se processando a aceitação por muitos 

países das regras econômicas dominantes. É esta uma característica fundamental da 

globalização também no campo da política. 

A globalização no campo da política tem o significado de tornar universais valores que numa 

parte do mundo eram considerados como tais, mas que nada significavam para outros povos e 

para outras culturas: os valores democracia, direitos humanos, direitos sociais, liberdade, 

preservação ambiental, direitos da mulher e das minorias, individualismo, entre outros, ou seja, 
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valores que o senso comum chama de politicamente corretos. Ainda estamos longe de poder  

afirmar que estes valores se tornarão efetivamente globais, mas sem dúvida é esta a tendência 

que parece prevalecer na passagem do século XX para o XXI. Devem, porém, serem 

assinaladas contratendências muito significativas, não apenas aquelas com origem nas 

diferentes formas de fundamentalismo, mas também as que surgem nos países centrais, 

particularmente a dos communitarians, com um centro principal nos Estados Unidos. 

Marramao registrou que, dos três grandes princípios da Revolução Francesa, a idéia de 

fraternidade é a menos desenvolvida na cultura ocidental. Por esta mesma razão torna-se 

bandeira de inúmeros movimentos, particularmente daqueles que, por diferentes razões, não 

encontram espaço adequado na globalização (MARRAMAO, 1995). Em verdade, a idéia de 

fraternidade, herança de Rousseau, foi se perdendo no século XIX como consequência da 

absorção, pelas instituições políticas e pelos Estados, dos valores individualistas e liberais que 

tanto peso tiveram no processo de acumulação e no desenvolvimento capitalista. 

O universalismo é um conceito com origens precisas: não resulta de uma síntese de culturas, 

não recolhe contribuições dos mais diferentes pontos da planeta, mas surge a partir do 

pensamento liberal, com raízes tanto em Locke quanto em Smith, consolidando-se no século 

das Luzes, com o Iluminismo, particularmente francês. Note-se que o universalismo iluminista 

estava imbuído tanto de sentimentos de solidariedade nacional quanto internacional. No projeto 

constitucional de Saint-Just, apresentado à Convenção em abril de 1793, diz-se textualmente 

em seu Capítulo IX: “O povo francês vota a liberdade do mundo” (SAINT-JUST, 1975, p. 

389). Isto é, a convicção da validade das próprias idéias, julgadas benéficas para todos, 

estabelece as premissas pelas quais elas devem ser levadas ao mundo. A noção de igualdade, 

também  presente na Revolução francesa, foi mais utilizada pelos norte-americanos, tanto no 

período da independência quanto no século XIX, traduzindo-se no conceito de missão 

redentora.  

O socialismo é também herdeiro do Iluminismo no que tange à sua relação com a noção de 

universalismo. Pressuposto do pensamento socialista mais refinado, é a capacidade da classe 

operária tornar-se classe universal, representando não apenas seus próprios interesses, mas 

também os de toda a humanidade, inclusive os do burguês enquanto pessoa, desprovido de seu 

papel de classe dominante. Deriva disto que o socialismo, da mesma forma que o liberalismo, 

também poderia apresentar-se como um ponto de referência para a globalização de valores. 
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O que importa registrar, acima de contextos históricos que nos dizem muito da utilização que 

foi dada a estes valores, é que eles puderam se afirmar e se desenvolver, tornando-se 

verdadeiramente hegemônicos, porque corresponderam a uma efetiva capacidade de oferecer 

respostas às necessidades do ser humano, mesmo naquelas civilizações que originariamente 

não os possuíam e que, ao contrário, detinham outros valores, muitas vezes contrapostos. 

O fato novo que surge no momento em que amadurece o conceito de globalização é o da 

capacidade de transformar em universais valores anteriormente localizados em determinadas 

formações sociais; daí a importância de se discutir a noção de regime internacional. Nos anos 

oitenta e noventa, parece forjar-se um tipo de relacionamento através do qual criar-se-iam 

determinados vínculos que levariam povos e Estados a interessarem-se por objetivos comuns. É 

primordial assinalar que, como veremos, estes objetivos têm consequências relevantes para as 

instituições políticas.  

Cabe interrogar-nos sobre as razões desta possibilidade de forjar objetivos comuns, quando 

sabemos que relações assimétricas de poder continuam em plena vigência e, como dissemos, os 

valores não resultam de um aporte igualitário das diferentes culturas. Aqui reside 

possivelmente a chave para a compreensão de algumas das consequências do fenômeno da 

globalização no campo estritamente político. Os valores que se tornam universais resultam de 

uma determinada visão de mundo. No entanto, a questão que deve ser respondida é por que 

alguns alcançam esta dimensão e outros não. Excluímos desde logo a solução simplificadora 

que remeteria à questão do poder. Este permanece, é importante, mas não explica como se 

forjam objetivos comuns, fundamentados num razoável consenso, que atinge os mais diferentes 

estratos sociais, além dos Estados.   

O consenso resulta da possibilidade de atrair para determinadas posições atores que passam a 

encontrar nelas vantagens. Estas vantagens não resultam apenas da análise custo-benefício, que 

leva em conta as perdas que derivariam da não participação em acordos ou a valores 

sustentados por muitos países ou por alguns países poderosos, mas derivam, ao menos em 

parte, de uma aparente superação da teoria realista, da percepção da possibilidade de jogos de 

soma positiva. Neste caso, a adesão a objetivos visados por um ou mais atores poderia se dar 

não apenas sem perdas, mas ao contrário, com efeitos benéficos para todos. O exemplo sempre 

citado pelos liberais é o do comércio internacional e o da liberalização da economia mundial. 

Para o objetivo desta discussão, cabem outros exemplos: direitos humanos e meio ambiente, 
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pois neles evidenciam-se as questões que estamos discutindo. Por um lado, bem sabemos que a 

noção de direitos humanos e mesmo de preservação ambiental não surgiu espontaneamente em 

todo o globo. Por outro lado, diferentes países entenderam que a não adesão a estes valores 

resultaria num custo-benefício negativo. Mais importante, a capacidade historicamente 

construída de universalizar estes valores acabou por efetivá-los como tais na cultura 

prevalecente no final do século XX e início do século XXI. Isto é, estes valores não se 

impuseram pela força, mesmo quando de algum modo esta tenha sido um instrumento, mas se 

imporiam em larga escala porque a eles efetivamente aderiram as pessoas, as classes, os grupos 

sociais, os Estados. 

O conceito de regime internacional ajuda a compreender outros aspectos da globalização. Ele 

pressupõe, de acordo com a definição de Krasner, a convergência das expectativas dos atores 

de um determinado setor, o que acarreta consequências da maior importância, não apenas para 

as relações internacionais, mas também para a vida dos povos. Um determinado regime 

internacional alcança significado se é razoavelmente consensual no mundo; portanto, se a ele 

adere a maioria dos atores significativos. Dois exemplos: 1) os acordos internacionais sobre as 

experiências atômicas exigiriam que todos os países detentores de tecnologia nuclear a eles 

aderissem; se China, França, Índia, Iraque ou Israel não participarem, seu êxito seria apenas 

parcial ou até insignificante; 2) os acordos internacionais relativos à preservação ambiental 

exigem que um grande número de países a eles adiram; se os Estados Unidos, o maior emissor 

de CO2, e o Brasil, detentor da mais extensa floresta tropical úmida, não participam, de pouca 

valia seriam as convenções. 

Consequentemente, a pressão pela participação de todos é forte. É para estes casos que a 

assimetria de poder surge como um instrumento altamente eficaz. Há outro aspecto que deve 

igualmente ser lembrado. Participar de um determinado acordo ou contribuir para a formação 

de um determinado consenso constitui formas eventualmente eficazes de influir nas decisões, 

objetivo extremamente importante nesta época de globalização, quando as decisões têm 

consequências para o cotidiano de todos e de cada um. A participação nos processos decisórios 

é um atrativo que produz outro resultado: o comprometimento com os objetivos alcançados.  

Aqui reside a questão que nos leva diretamente ao tema das consequências políticas para a vida 

dos Estados. Se a participação nos processos decisórios é induzida pelas razões apontadas, o 

comprometimento com os resultados alcançados obriga, ao menos em princípio, a todos os 
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atores intervenientes. Note-se a importância da idéia de consenso que indicamos nos parágrafos 

anteriores. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919 depois do fim da I Guerra Mundial, ou a 

Paz de Brest Litovsk, de 1918, entre a Rússia Soviética e a Alemanha, também foram assinados 

por diferentes Estados, mas em situações muito particulares, nas quais uma parte dos atores, 

além de não ter maiores alternativas, não podia perceber vantagens naquilo que subscrevia, a 

não ser a de evitar a continuidade das perdas. A idéia de regime internacional subentende ao 

menos a parcial superação do histórico conceito de soberania nacional, ainda que como 

consequência de decisões livremente pactuadas.   

Para a melhor apreensão destas consequências para a vida política interna dos Estados, vejamos 

outro exemplo. A criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995 foi o 

resultado de uma longa negociação, a Rodada Uruguai do GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade), iniciada em 1986. Os maiores interessados foram os Estados Unidos, há 

muitas décadas defensores do livre-comércio e de uma ampla liberalização das relações 

econômicas internacionais, tendo de fato praticado uma política de tarifas alfandegárias baixas 

e mantido uma razoável liberdade no que se refere às relações econômicas internacionais em 

geral. É certo que este interesse derivou da percepção da sociedade norte-americana dos 

benefícios que poderiam advir da expansão da liberalização, por deterem inúmeras vantagens 

comparativas, ou por sua crença nelas. A criação da OMC e de um regime internacional de 

livre comércio, com suas normas, princípios, regras e procedimentos, porém, acaba por afetar a 

soberania dos próprios Estados Unidos. As Leis de Comércio norte-americanas, de 1974, 1984 

e 1988, estabeleciam a possibilidade e até a obrigação de retaliações comerciais aos países que 

praticassem comércio desleal. A famosa Super 301, artigo da Lei de 1984, foi de fato esgrimida 

contra todos os países considerados desleais em seu comércio internacional ou vis-à-vis os 

Estados Unidos. Após o início do funcionamento da OMC, a comunidade internacional 

considera não válida e não legal a Super 301, embora essa interpretação não tenha sido 

formalmente acatada pelos próprios Estados Unidos. Com isso queremos demonstrar que a 

idéia de limites ao conceito de soberania nacional se coloca de forma clara e direta inclusive 

para os países mais poderosos. Estes, evidentemente, têm maior possibilidade de não acatar 

estes limites, mas os custos, se o fizerem, podem ser elevados. 

Para a vida política dos Estados nacionais, a globalização tem consequências das mais 

importantes. Pensando na política stricto sensu, uma questão central é a do debate sobre as 

formas como tenderá a se alocar o poder. Dissemos que uma das consequências da globalização 



Cadernos Cedec n° 59 

 

14 

é, como nunca antes, a generalização de valores supostamente universais. Entre estes valores 

que se estariam generalizando está o da democracia. Mesmo que para ela aceitemos a definição 

reducionista de Schumpeter, “a livre competição pelo voto livre” (SCHUMPETER, 1984, p. 

338), surge com toda intensidade um paradoxo que estamos bem longe de resolver, talvez a 

questão central da própria política nas próximas décadas. No momento mesmo em que o valor 

democracia pareceria universalizar-se, ele tende a ver drasticamente reduzida sua importância. 

Senão vejamos.  

A teoria clássica nos ensina que a democracia é o governo do povo pelo povo. Em sua forma 

liberal, portanto, a democracia tem como objetivo o bem comum, o interesse de todos. O Pacto 

social, que permite a transição do Estado hobbesiano para aquele em que prevalecem regras 

válidas para todos, sugere, em todas as suas versões, de Locke a Bobbio, que a liberdade e, a 

partir do final do século XIX, a democracia, são os instrumentos que possibilitam alcançar o 

objetivo almejado. A liberdade e a democracia permitem que, ao serem exercidas, o locus do 

poder seja alcançado pelo povo. Este locus tem a sua forma mais acabada no Estado. Portanto, 

a capacidade de o povo dirigir o Estado está, em princípio, estreitamente vinculada à idéia de 

democracia. 

Como sabemos, a globalização traz como uma de suas consequências mais importantes 

exatamente o debilitamento do Estado. Em primeiro lugar, porque este tem que se adequar aos 

regimes internacionais livremente pactuados, limitadores das decisões nacionais. Em segundo 

lugar, e uma vez que o processo de globalização significa que o espaço econômico é global, 

porque as decisões que incidem sobre o planejamento dos Estados escapam cada vez mais ao 

seu controle, portanto à capacidade de decisão da sociedade. 

Esse paradoxo — universalização do valor democracia e seu debilitamento estrutural — sugere 

reflexão e não constrangimento. As razões últimas da vida em sociedade não estão 

modificadas: busca do bem-estar, da liberdade, da segurança. A globalização, no plano teórico, 

não inviabiliza estes objetivos, mas suas consequências negativas sobre a capacidade de a 

sociedade determinar seus próprios objetivos poderá, dialeticamente, colocar sérias 

interrogações a respeito de seus resultados. Consequentemente, pode-se afirmar que a 

globalização, mesmo consistindo num novo patamar na trajetória da humanidade, abre uma 

nova e pouco conhecida etapa no campo da política. Ela coloca a urgente necessidade de 

transformar o valor democracia, agora aparentemente universalizado, num instrumento efetivo 
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para o controle e o exercício do poder por parte da sociedade. Neste final do século XX, 

estamos apenas no início da caminhada. Uma outra possibilidade seria — caso as 

consequências negativas da globalização prevalecessem na percepção de camadas cada vez 

mais importantes da população — o retrocesso do fenômeno. 

Os efeitos da globalização nas relações políticas entre os Estados também têm consequências 

para a vida de todos. Isto tampouco é um fenômeno novo na história. Desde o surgimento do 

capitalismo, a existência de um mercado internacional teve como consequência que a riqueza 

ou a pobreza de países, regiões e classes sociais estivesse ligada a problemas originados em 

outros lugares. As teorias explicativas do colonialismo e do imperialismo, desenvolvidas 

sobretudo pelos marxistas, fornecem instrumentos para a compreensão da interligação dos 

fenômenos políticos em escala internacional.  

A nova questão colocada pela globalização no campo das relações políticas entre Estados 

refere-se, novamente, ao tema da democracia. Se há uma perda de poder por parte do Estado, 

questão não definitivamente resolvida, coloca-se então — eis aqui uma primeira tentativa de 

equacionamento do paradoxo do qual falamos há pouco — a necessidade de buscar reintroduzir 

o tema da vontade popular em outro campo. Alguns autores chegam a falar em democracia 

cosmopolita como forma de representação política dos cidadãos paralela e independente da 

representação existente no Estado. Esta representação corresponderia ao que eles caracterizam 

como uma sociedade civil global (ARCHIBUGI e HELD, 1993). 

Este ponto da questão da relação entre democracia e política nos remeteria ao debate sobre o 

papel dos órgãos internacionais, inclusive do mais universal deles, as Nações Unidas. Sem 

possibilidade de fazê-lo, deve-se ressaltar no entanto que a globalização produziu como um dos 

seus resultados o aumento da capacidade de intervenção global de inúmeros atores. No campo 

econômico isto é mais conhecido: empresas e outros grupos adquiriram uma capacidade de 

articulação e de intervenção, não apenas econômica, mas jurídica, política e cultural antes 

inimaginável. Mesmo os sindicatos têm sido levados a articularem-se. O que é significativo 

analisar é que mesmo movimentos em princípio antagônicos aos diferentes establishments — 

Chiapas, no México, e Movimento dos Sem Terra, no Brasil —, encontram na globalização, 

expressa na universalização dos valores democracia, direitos humanos e direitos sociais, um 

manto protetor para suas reivindicações e para sua própria existência há poucos anos 

impensável.  
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Se estas são questões para reflexão, pesquisa e ação, cabe reconhecer que também no campo 

das relações políticas entre Estados, assim como no campo da vida política interna aos Estados 

estamos longe da possibilidade de qualquer equacionamento dos problemas, e mais longe ainda 

de qualquer solução. 
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A INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL NO MERCOSUL*  

 

Tullo Vigevani, professor da UNESP 
e pesquisador do Cedec 

João Paulo Cândia Veiga, professor da UNIP 
e pesquisador do Cedec 

 

A relevância da discussão sobre a integração da indústria automobilística no Mercosul é 

notável nestes últimos anos do século XX, tendo em vista que o tema se inscreve num duplo 

contexto: por um lado, a necessidade de o Brasil e a Argentina participarem de uma das áreas 

dinâmicas da economia internacional; por outro ,a questão da própria integração regional que 

coloca os dois países em posições nem sempre homogêneas. 

O objetivo deste texto é portanto discutir a indústria automobilística brasileira no que diz 

respeito às suas relações com o processo de integração regional, o Mercosul. Os pontos em 

destaque são: 1) a política brasileira relativa ao setor automotivo apoiou-se, durante 30 anos 

(1956-86), na demanda interna, suplementada por incentivos às exportações; 2) as relações com 

a Argentina, historicamente complexas, melhoraram em 1979 (Acordo Tripartite Itaipu-

Corpus), em 1985 (Declaração de Iguaçu) e de modo mais contínuo a partir de 1986 (Programa 

de Integração e Cooperação Econômica), constituindo-se no eixo condutor da integração 

comercial e produtiva no mercado regional; 3) os instrumentos que levaram à cooperação no 

setor automotivo resultaram, de um lado, da iniciativa dos Estados e, de outro, das operações 

das montadoras com presença no Brasil e na Argentina, visando a complementaridade 

industrial, caracterizada pelo comércio intra-firma de peças e veículos montados; 4) o forte 

crescimento do intercâmbio comercial surge a partir de 1990, no quadro do Protocolo 21 (abril 

de 1988), consubstanciado na assinatura do Anexo IV e do Acordo de Complementação 

Econômica nº 14 (ACE-14); 5) a constituição do regime automotriz argentino, em 1991, e do 

brasileiro, em 1995, sugere que a partir do intercâmbio existente foi criada uma situação 

                                                 
* Capítulo do livro de Arbix, Glauco (org.). Quarenta anos de indústria automobilística, a ser publicado pela 
Editora Scritta. 
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cooperativa que coloca as condições para uma efetiva integração produtiva, habilitando a 

indústria automobilística regional à sua inserção no circuito produtivo globalizado. 

 

1. OS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

As razões que conduziram à implantação da indústria automobilística no Brasil no âmbito do 

Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek, a partir de 1956, devem ser entendidas à luz 

da política econômica anterior. A política de estímulo ao crescimento industrial manifestou-se, 

inicialmente, a partir da II Guerra Mundial e continuou durante os anos 50. O licenciamento 

das importações e, a partir de outubro de 1953, a Instrução nº 70 da SUMOC (Superintendência 

da Moeda e do Crédito) visaram a promoção do desenvolvimento industrial com base na 

política de substituição de importações. Segundo Malan et alii, esta política resultou — entre 

1952 e 1956 — na diminuição das importações industriais em 42%, enquanto a produção 

industrial crescera 40% em um prazo de 5 anos.  

Ressalta-se que, naqueles anos, a participação relativa das importações na oferta industrial 

decresceu de 16% a 7%, aproximadamente. A possibilidade de implantação da indústria 

automobilística a partir de 1956 foi resultado, dessa forma, de uma política desenvolvimentista 

anterior (BNDE, Petrobrás etc.), combinada com as orientações liberais expressas na Instrução 

nº 113 da SUMOC de 1955, “que veio a ser a peça-chave para a consolidação do processo de 

internacionalização do capital industrial no Brasil pelas facilidades que concedia às empresas 

estrangeiras” (MALAN et alii, 1980: 403). 

A política do governo Kubitschek consistiu na limitação crescente das importações diretas, 

obrigando as empresas a produzirem no mercado doméstico. No caso do setor automotivo, o 

governo exigiu inicialmente um índice de nacionalização mínimo de 40% em veículos 

comerciais leves e de 50% para automóveis de passeio, índices que deveriam ser elevados a 

quase 100% em poucos anos (SCHMÜCKER, 1975). 

Até o início dos anos 70 a produção de veículos foi destinada principalmente ao atendimento 

do mercado interno. Entre 1959 e 1974 a produção anual aumentou quase dez vezes, atingindo 

905 mil veículos, momento em que o Brasil deteve mais de 50% da produção latino-americana 

e 65% da sul-americana. Dessa forma, segundo a avaliação das montadoras naquele período, o 

mercado brasileiro era o de maior potencial, absorvendo a maior parte da produção local e 
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exigindo novos investimentos, como ocorreu com a vinda da Fiat. O crescimento persistiu até 

1980, quando o total de veículos produzidos alcançou 1.165 mil unidades. A partir daí inicia-se 

o ciclo descendente, só revertido em 1993, em um novo contexto que combinava abertura 

econômica, concertação social e estabilização monetária. 

Ainda em meados dos anos 70, tanto as montadoras quanto o governo começaram a se 

preocupar com o fenômeno da internacionalização da indústria automobilística (GUIMARÃES, 

1982). No início dos anos setenta foi criado o programa Befiex (Benefícios Fiscais a Programas 

Especiais de Exportação), combinando isenções de tarifas e de impostos (IPI e ICM), com o 

objetivo de garantir a exportação de parte da produção. Esta política produziu resultados no que 

diz respeito aos investimentos e permitiu que as exportações evoluíssem de níveis irrisórios no 

início dos anos 70 a quase US$450 milhões em veículos acabados e US$720 milhões em peças 

no ano de 1979. 

Com a crise do balanço de pagamentos e a necessidade de promoção das exportações o Befiex 

ganhou maior significado a partir de 1974. Essa preocupação articula-se a uma nova 

perspectiva voltada não apenas para a retomada do crescimento doméstico em vendas e níveis 

de produção, mas também para as vantagens da integração regional com a Argentina. Embora 

essa perspectiva se viabilizasse apenas anos mais tarde, em 1975 Agnelli já afirmava: “Os 

países em desenvolvimento são os mais seriamente afetados [pela crise econômica], já que o 

tamanho limitado de seus mercados domésticos não permite economia de escala, controlar 

custos de produção e provoca repercussões negativas na sua concorrência internacional. Uma 

solução para este problema vital é o alargamento das fronteiras econômicas em nível 

continental para proporcionar maior ‘espaço de ação’ para a atividade produtiva (...) A escolha 

de ação a um nível continental implica a necessidade de uma mudança radical nas estratégias 

adotadas pelas multinacionais na América Latina” (AGNELLI, 1975). 

Em 1979, a participação das exportações na produção total de veículos não alcançava 10%. 

Segundo Hollanda Filho, há uma estreita conexão entre a crise do setor durante os anos 80 e a 

política de estímulo à exportação (HOLLANDA FILHO, 1996). A recessão econômica 

brasileira de 1981-84 trouxe sérias conseqüências para a indústria automobilística, obrigando as 

empresas a buscarem novos mercados de exportação. O programa Befiex propiciou maior 

presença de peças e veículos produzidos no Brasil no mercado internacional (BAUMANN, 

1988). Naquele período inicial apenas a Scania utilizou-se dos incentivos argentinos e 
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brasileiros para tentar uma política de integração produtiva. Em seguida, a partir de 1986, a Fiat 

e a Autolatina1 iniciaram o intercâmbio de produtos acabados, principalmente de partes e 

componentes (RUÉ e LAVERGNE, 1991)2. No entanto, ainda não estava delineada uma 

estratégia de integração mais profunda, que envolvesse uma dinâmica de complementaridade 

industrial e produtiva. 

Em 1980, a produção brasileira de veículos é de 1.165 mil unidades, e o total exportado é de 

157 mil unidades, um índice superior ao de toda a década de 70. Ainda segundo Hollanda 

Filho, há uma relação entre a retração do mercado interno e o aumento das exportações nos 

anos 80 (Tabela 1).

                                                 

1 Joint venture criada entre a Ford e a Volkswagen em 1987. 
2 Desde 1979 a Argentina reconhecia as peças de origem brasileira como sendo nacionais para efeito do cálculo do 
índice de nacionalização (ROLDÁN, 1996; CATALANO e NOVICK, 1995). 
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Tabela 1 

Índice de quantidade total da produção, da exportação e da participação das exportações 
nas vendas totais da indústria automobilística brasileira (1980-1994) 

(1980=100) 

 

Ano Produção Exportação Participação das 
exportações 

1980 100 100 13.3 

1981 67 135 26.9 

1982 74 110 20.6 

1983 77 107 19.3 

1984 74 125 23.0 

1985 83 132 22.0 

1986 91 117 17.8 

1987 79 220 38.7 

1988 92 204 30.5 

1989 87 162 24.9 

1990 79 119 20.8 

1991 82 123 20.2 

1992 92 218 31.6 

1993 119 210 23.6 

1994 136 241 - 

Média 

1981-1991 
80 141 - 

    Fonte: HOLLANDA FILHO, 1996, pp. 87-88, a partir de dados da Anfavea. 

 



Cadernos Cedec n° 59 

 

23 

A Tabela 1 indica claramente que os anos de queda da produção e, sobretudo, das vendas 

internas corresponderam ao aumento do peso relativo das exportações, situação verificada em 

1981 e 1987. A partir de 1988 surgem sinais de retomada da produção, e os volumes 

exportados decrescem relativamente até 1991. A quantidade produzida em 1980 só voltará a ser 

alcançada em 1992. 

Quanto à distribuição por país e por regiões de destino das exportações tampouco podem ser 

estabelecidas tendências. A Europa e a América Latina alternaram-se como principais 

mercados, em razão do comércio interindustrial e intrafirma. As vendas da Fiat à matriz italiana 

explicam boa parte da importância do mercado europeu. Os Estados Unidos ganham certa 

importância entre 1987 e 1989, em conseqüência das exportações da Volkswagen. No caso da 

América Latina e do Sul, as exportações das montadoras instaladas no Brasil permanecem 

medíocres, sem preponderância de áreas geográficas e/ou países, ao menos até 1990. 

 

1.1. A Primeira Fase da Integração Brasil-Argentina 

Sabe-se que a decisão de estreitar as relações entre a Argentina e o Brasil tem origem política 

antes que econômica. A análise do processo de integração industrial no caso da indústria 

automobilística confirma essa hipótese (BARBOSA, 1991; VIGEVANI E VEIGA, 1991; 

ALMEIDA, 1993; VIGEVANI e RICUPERO, 1995). De fato, de uma perspectiva teórica, a 

formação dos blocos econômicos é a manifestação concreta da intervenção do Estado. O debate 

acerca da regionalização diz respeito à cooperação interestatal, especialmente àquela voltada 

para a integração econômica. A liberalização nos fluxos de comércio e investimentos é 

resultado direto da intervenção do Estado. Portanto, o processo de regionalização refere-se à 

competência e ao desempenho do Estado no que diz respeito à sua influência sobre o processo, 

os padrões e procedimentos, através dos quais avança a integração, os objetivos, o escopo de 

questões em consideração, a profundidade e extensão dos acordos, bem como a dinâmica da 

institucionalização/centralização que influencia a intervenção do Estado (HURRELL, 1995: 

43). 

Embora a América Latina tenha sido palco de outras iniciativas de integração regional (ALALC 

- Associação Latino-Americana de Livre Comércio, e Aladi - Associação Latino-Americana de 

Integração), pode-se considerar que as origens da aproximação entre Argentina e Brasil se 
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situam na negociação, em outubro de 1979, do acordo tripartite relativo à utilização para fins 

hidroelétricos das águas do Rio Paraná. Depois disso, os presidentes Figueiredo e Videla 

assinaram (maio de 1980) um acordo pelo qual estabeleciam-se onze áreas de cooperação 

(CAUBET, 1991). Mesmo assim, até 1985 não surgiram sinais alentadores de um intercâmbio 

efetivo. Tanto Alfonsín quanto Tancredo Neves — este em sua campanha eleitoral em 1984 — 

falavam de cooperação entre Brasil e Argentina. No entanto, posições receosas manifestavam-

se nos ministérios e na sociedade. 

Uma demonstração da importância das atitudes políticas ocorre quando, em novembro de 1985, 

os presidentes Sarney e Alfonsín assinaram a Ata de Iguaçu, uma iniciativa que refletiu, na 

ocasião, uma análise das respectivas chancelarias de que haviam-se esgotado as diretrizes da 

política internacional anterior, e que a globalização colocava novas necessidades para a 

reinserção desses países no cenário internacional. 

Em julho de 1986 outro passo importante foi dado com a assinatura do Programa de Integração 

e Cooperação Econômica Brasil-Argentina (PICE), cujo objetivo — alcançar uma nova fase de 

desenvolvimento — apontava claramente para a necessidade de um mercado interno de 

maiores dimensões. Além da busca de gradualidade, flexibilidade, equilíbrio e simetria, a 

estratégia realista adotada pelos dois governos visou estimular principalmente a integração 

setorial, de forma a criar-se uma dinâmica própria no processo de complementaridade 

comercial e produtiva.  

Os resultados, em termos de intercâmbio comercial, fizeram-se sentir rapidamente. Mesmo 

tendo em conta que o comércio bilateral havia sido maior no início dos anos 80, a partir da 

segunda metade da década ele cresce de forma constante, alcançando em 1990 US$2 bilhões e 

chegando a US$7,6 em 1994. 

Como sugere a teoria da integração regional, o êxito do processo de integração deve-se à 

capacidade de formulação de pautas concretas, à concentração das decisões em poucos atores e 

à possibilidade de negociar benefícios cruzados (HAGGARD, 1996). No acordo do PICE, os 

dois governos assinaram 12 protocolos; em seguida, até agosto de 1989, foram acertados outros 

12. Ainda nesse período, fortaleceu-se a estratégia de integração setorial que, segundo os 

governos, na medida em que tivesse continuidade alavancaria o conjunto do processo. 
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Até 1992, passos importantes foram dados apenas em três setores: siderúrgico, petroquímico e 

automotivo. Em outros setores, a evolução do intercâmbio e da integração produtiva deu-se à 

luz de decisões mais gerais, particularmente aquelas tomadas na reunião de Las Leñas, em 

junho de 1992, quando os governos passaram a absorver boa parte das negociações setoriais, 

retirando importância à ação dos atores privados. 

O Protocolo nº 21, referente à Indústria Automobilística, é assinado por Dante Caputo e 

Roberto de Abreu Sodré, em Brasília, em 7 de abril de 1988. É este protocolo que constitui o 

arcabouço jurídico sob o qual se desenvolve, a partir daí, a integração do setor, ainda que ela 

venha a ser de fato implementada a partir de 1990, quando novas e decisivas medidas foram 

tomadas. O protocolo é, ao mesmo tempo, uma iniciativa governamental e o resultado de 

interesses de parte das montadoras. 

A Volkswagen e a Ford, desde 1986 (logo após o PICE), associaram-se em uma joint venture 

destinada à implementação de uma estratégia de complementação produtiva entre as duas 

subsidiárias (ROLDÁN, 1996: 14). A Fiat, presente nos dois países, também dá início a uma 

estratégia visando o mesmo objetivo, e a filial da Scania na Argentina tem um acordo para o 

fornecimento de autopeças para a empresa do grupo no Brasil desde o início dos anos 80. 

O Protocolo 21, mesmo que tenha produzido resultados apenas a partir de 1991, foi um marco 

importante porque reconhece a importância estratégica do setor para os dois países e, ao mesmo 

tempo, constitui-se em uma solução exitosa para dois mercados em crise ao longo dos anos 80. 

O objetivo proposto foi, sobretudo, o da complementaridade comercial e produtiva, articulada 

ao aumento das economias de escala.  

Ainda que o mercado de terceiros países fosse considerado importante, naquele momento a 

questão consistia em aumentar a produção visando o mercado nacional/regional. A atração de 

investimentos diretos, mesmo sendo um tema de fundo das negociações, não aparece 

explicitamente. O acompanhamento da execução da política setorial seria realizado por um 

Grupo de Trabalho Intergovernamental Permanente, integrado, do lado brasileiro, por 

representantes do Conselho de Desenvolvimento Industrial, da Comissão de Política 

Alfandegária e da Cacex. O Protocolo 21 é acompanhado de três Anexos que estabelecem os 

procedimentos concretos de como o intercâmbio deve operar. 
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Para compreender as dificuldades que surgirão nos anos noventa no setor como conseqüência 

do desequilíbrio comercial entre Argentina e Brasil — de 1990 a 1993 favorável ao Brasil e em 

1994 e 1995 favorável à Argentina —, é preciso examinar as diretrizes estabelecidas nos 

Anexos para o comércio bilateral. O Anexo I determina que anualmente o Grupo de Trabalho 

Intergovernamental proporá aos governos as cotas de veículos montados sujeitos ao 

intercâmbio com tarifa zero. 

Em abril de 1988 foram estabelecidas cotas de 5 mil unidades para 1989 e 10 mil para 1990. O 

índice de nacionalização previsto foi de 85%, consideradas nacionais as partes, peças e 

componentes dos dois países. Para 1988 e 1989 é fixado o valor máximo de intercâmbio de 

partes, peças e componentes em US$150 milhões. É importante registrar que o limite 

estabelecido para o desequilíbrio comercial possível é de 15% do valor do intercâmbio 

efetivamente realizado no período. Em caso de sua superação, ficou estabelecido o critério de 

medidas corretivas, através da expansão das exportações do país deficitário. 

Pouco depois da assinatura do Protocolo nº 21, em novembro de 1988, é assinado entre os dois 

países o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, prevendo a criação de um 

espaço econômico comum no prazo de 10 anos, com a gradual eliminação de tarifas e a 

conseqüente liberalização do comércio. Pode-se identificar neste Tratado o verdadeiro esboço 

do Mercosul. Nele estabelecem-se as diretrizes de uma integração regional, desenhando-se o 

formato dos órgãos que, a partir de 1991, comporão o Mercosul. As negociações foram 

acompanhadas diretamente pelo Uruguai. Porém, para assegurar eficácia às decisões, os 

governos argentino e brasileiro conduziram o processo de modo bilateral, considerando ser este 

o formato que viabilizaria conseqüências práticas. Mesmo assim, no Tratado de novembro de 

1988, em seu Artigo 10, ficaram previamente estabelecidas as condições de associação de 

outros países integrantes a Aladi, a partir de 5 anos de carência. O Tratado de Assunção que 

constitui o Mercosul modificará esta decisão. 

Essa notável modificação das diretrizes da integração regional ocorre em conseqüência das 

mudanças internas na Argentina e no Brasil, resultado da eleição dos presidentes Menem e 

Collor. Os dois novos governos apresentam-se como decididamente liberais em termos 

econômicos, particularmente no que se refere ao comércio internacional (VIGEVANI e 

RICUPERO, 1995). Para eles, a integração regional deve ter continuidade, e até mesmo ser 
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acelerada, não necessariamente da perspectiva desenvolvimentista, mas como instrumento de 

abertura liberal e de estabilização econômica interna. 

A Ata de Buenos Aires, de julho de 1990, assinada pelos dois presidentes, evidenciou essa 

nova orientação. Depois do PICE de 1986, do Tratado de 1988, a Ata de 1990 acelerou os 

prazos, fixados em 10 anos em 1988, para a criação do espaço econômico comum, decidindo 

que esse mercado regional (entre Brasil e Argentina) deveria se estabelecer em 31 de dezembro 

de 1994. Esta data foi mantida pelo Tratado de Assunção, com algumas exceções. O critério 

utilizado é o do rebaixamento tarifário generalizado, linear e automático, e a eliminação de 

barreiras não tarifárias.  

No que diz respeito às montadoras, a Ata de Buenos Aires indicou que elas teriam um período 

muito mais curto para efetuar a reestruturação produtiva, condição necessária para a indústria 

competir em um novo ambiente de abertura econômica. De uma perspectiva gradualista, 

flexível e com base no equilíbrio, passou-se a uma situação de “rebaixamento tarifário 

sistemático, linear e generalizado”, indicando às montadoras que a nova etapa da integração 

regional poderia significar prejuízos se outras empresas se instalassem na Argentina 

(ROLDÁN, 1996). O mesmo raciocínio é válido para as filiais brasileiras, que inúmeras vezes 

chamaram a atenção para a pressa com que o governo efetuava o rebaixamento tarifário, ao 

longo do período de transição. 

Apesar do Protocolo 21, o intercâmbio do setor automotivo não se modificou substancialmente 

no período de 1987-90. No entanto, acentuaram-se as pressões por uma regulamentação que 

promovesse o equilíbrio das trocas comerciais. Na mesma ocasião da assinatura da Ata de 

Buenos Aires em 1990, os ministros Cavallo e Rezek assinaram o Anexo IV ao Protocolo nº 21 

que estabelece: “(...) até 31 de dezembro de 1994 só terão acesso aos benefícios previstos no 

Protocolo nº 21 as partes, peças e componentes destinados à produção e/ou reposição de 

veículos automotores, que integrem Programas de Complementação industrial entre empresas 

terminais ou de autopartes” (ANEXO IV, 1990). 

É importante sublinhar o estímulo à integração intra-empresa, tornando-se a variável mais 

importante no intercâmbio do setor. As empresas foram chamadas a apresentar programas para 

usufruírem das vantagens do Acordo, que passaram a ser operativos a partir de 1° de janeiro de 

1991. Sempre com a finalidade de garantir equilíbrio e simetria, foram fixados novos limites 
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para o intercâmbio: US$300 milhões para 1991 e 10 mil veículos, e US$ 500 milhões para 

1992. A partir de 1993, não haveria mais limite. 

Com o objetivo de dar formato legal-institucional ao Mercado Comum entre os dois países, 

dando seqüência ao estabelecido pela Ata de Buenos Aires, os governos assinaram, em 

dezembro de 1990, o Acordo de Complementação Econômica nº 14 (ACE-14), no quadro da 

Aladi, que criou o aparato jurídico das relações entre Argentina e Brasil durante o período 

transitório, até dezembro de 1994. A indústria automobilística passou a ter seu intercâmbio 

especificamente regido pelo ACE-14. O Acordo estabelecia, diferentemente de outros da 

ALALC e da Aladi, as bases para a harmonização de políticas setoriais e macroeconômicas, 

com evidentes reflexos para a execução de políticas industriais. O Tratado de Assunção, de 

abril de 1991, reconheceu a vigência dos acordos bilaterais até dezembro de 1994, inclusive das 

salvaguardas estabelecidas. 

O Anexo VIII do ACE-14 contemplava a indústria automobilística, detalhando as deliberações 

do Anexo IV do Protocolo nº 21, de julho de 1990. Manteve-se a cota de 10 mil veículos 

exportados para cada país em 1991, porém com nova formulação no valor máximo do 

intercâmbio global, estabelecido em US$600 milhões. Posteriormente, foram fixadas as cotas 

de 18 mil veículos para 1992, 25,7 mil para 1993, e 38 mil para 1994. 

Segundo Roldán, o ACE-14 teria sido uma reação, por parte das montadoras, no sentido de 

minorar os riscos de uma abertura abrupta, desarticuladora de suas estratégias de reconversão e 

reestruturação produtiva. O receio das montadoras era de que: 1) “as concessões mútuas entre 

Argentina e Brasil pudessem ser estendidas a terceiros países através da aplicação da cláusula 

da ‘Nação Mais Favorecida’”; 2) “os acordos entre os dois países no período de transição 

pudessem ser obstruídos pelo GATT”. Contornou-se a situação fazendo avançar as negociações 

em direção a um mercado comum a partir dos marcos e limites legais estabelecidos pela Aladi, 

já que esta última era reconhecida pelo GATT (ROLDÁN, 1996). Segundo Eguivar e Boiero 

(apud ROLDÁN), a partir desse arranjo “mais de 100 empresas do setor teriam se encontrado 

em Montevidéu (setembro de 1990) para negociar o universo tarifário, as preferências, as cotas 

e as exceções” que resultaram na constituição do ACE-14, assinado dois meses depois, em 

dezembro de 1990.  
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2. ABERTURA ECONÔMICA, ESTABILIZAÇÃO MONETÁRIA E CONCERTAÇÃO 
SOCIAL 

Além da dinâmica da integração produzida pela cooperação interestatal, a definição de uma 

agenda para a integração do setor automotivo no Mercosul foi motivada também por uma 

percepção doméstica cuja preocupação central foi buscar soluções para a crise vivida pelo setor 

no Brasil e na Argentina. Essa preocupação consubstanciou-se nos dois países em processos 

quase concomitantes de concertação social que esboçaram as principais medidas destinadas à 

modernização do setor e à retomada do crescimento do mercado. 

No caso da Argentina, os acordos e iniciativas no âmbito interestatal, fundamentais para as 

decisões estratégicas das montadoras, não conseguiram reverter o quadro de crise e estagnação 

do setor. Por conta das exigências de estabilização econômica, a partir de 1991, e da forte 

pressão das montadoras por maior flexibilidade, constituiu-se um regime automotivo com um 

claro objetivo: acelerar o processo de reestruturação produtiva das montadoras, atrair novos 

investimentos e equilibrar o balanço de comércio. 

A indústria automobilística na Argentina chegou ao final dos anos 80 com níveis de produção 

inferiores à média da produção de toda a década. Além disso, caíram os níveis de emprego e 

produtividade. No caso das empresas de autopeças, houve uma redução no seu número de 

pouco mais de 1 mil no início dos anos 80, para cerca de 600 empresas em 1990 (CATALANO 

& NOVICK, 1995). É importante lembrar que a Argentina já havia passado por um processo de 

abertura econômica entre 1976-1981, que havia impactado negativamente o setor de autopeças 

e provocado a saída do país de várias montadoras. 

Devido à importância econômica do setor, à sua participação no PIB argentino, aos efeitos 

multiplicadores sobre a cadeia produtiva, ao impacto sobre o emprego e, principalmente, à 

influência sobre o balanço de comércio, a indústria automobilística é reveladora do grau de 

articulação entre a modernização produtiva e a abertura econômica e das tentativas de buscar o 

equilíbrio nas contas externas no momento em que a estabilização dificultava as exportações 

em razão da sobrevalorização cambial. 
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2.1. O Regime Automotivo Argentino 

Essa configuração particular levou a um regime automotivo negociado entre Estado, empresas 

montadoras, empresas de autopeças, e trabalhadores, cujas principais características foram: (1) 

a modernização das plataformas e modelos com alto grau de liberdade das montadoras para a 

execução do global sourcing, que passaram a operar com aumento de 40% no conteúdo 

importado médio dos veículos por cilindrada (para automóveis) e de 42% (para comerciais 

leves); (2) as montadoras instaladas no país passaram a contar com um regime de importação a 

partir de um programa de intercâmbio comercial compensado (para cada US$ exportado, a 

empresa pode importar o mesmo valor); e (3) a concessão de uma tarifa de importação de 2% 

para veículos e partes no caso das montadoras instaladas que mantivessem equilíbrio no 

balanço de comércio (GONÇALVES JR. & VEIGA, 1995; CATALANO & NOVICK, 1995; 

ROLDÁN, 1996). 

Da mesma forma, as medidas destinadas a equilibrar o balanço de comércio foram aprovadas 

por amplo consenso em uma negociação entre montadoras, autopeças, distribuidores e 

sindicatos metalúrgicos: as montadoras passaram a dispor de maior flexibilidade para importar 

peças, partes e componentes desde que mantivessem equilíbrio na relação exportações-

importações. O regime automotivo argentino entrou em vigor em 1992 e tem prazo de validade 

até 19993. A sua constituição em um momento de instabilidade econômica e política no Brasil 

foi muito importante por várias razões: 

1. as empresas passaram a dispor de maior flexibilidade para complementarem seu mix de 

produção de acordo com a escala produtiva desenvolvida a partir de uma estratégia de 

especialização/complementação comercial e produtiva global/regional, articulada à 

manutenção de um sistema de comércio compensado, no sentido de garantir a estabilização 

econômica; 

2. atraiu o investimento de montadoras e de empresas de autopeças interessadas no mercado 

regional, em razão das condições de estabilidade oferecidas pela economia argentina; 

                                                 

3 Com o intuito de aumentar as vendas, o governo argentino rebaixou os impostos do “Fondo Nacional de 
Autopistas” e “Impuestos Internos”, os distribuidores diminuíram suas margens, os fornecedores de autopeças 
diminuíram seus preços e os trabalhadores deram sua contribuição no âmbito das negociações salariais. As 
montadoras comprometeram-se a não elevar os preços nem dispensar funcionários. Em 1993, no âmbito de novas 
medidas destinadas à desregulamentação e desgravação de impostos, o governo federal e as províncias acordam 
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3. o regime automotivo ganhou legitimidade na medida em que foi negociado nos moldes da 

Câmara Setorial no Brasil, embora nunca tenha aferido a relevância política que chegou a ter 

o processo de negociação brasileiro; 

4. aprofundou a reestruturação do segmento de autopeças, que já passava por uma crise sem 

precedentes, intensificando o processo de internacionalização com as fusões e as aquisições 

entre grupos locais e empresas estrangeiras (CATALANO & NOVICK, 1995; ROLDÁN, 

1996); e 

5. o regime automotivo argentino, da mesma forma que a constituição da Câmara Setorial no 

Brasil, é fruto de uma necessidade doméstica de retomada do crescimento do setor, 

percepção compartilhada pelos diversos atores que participaram da negociação. Isso 

significa que, embora exista um sentido comum às iniciativas domésticas e aquelas oriundas 

dos acordos interestatais, ver-se-á que essas duas dimensões da modernização do setor no 

Brasil e na Argentina entram em choque com a estabilização da economia brasileira. 

No caso argentino, deve-se ter em conta que a flexibilidade concedida às montadoras já vinha 

ocorrendo desde o final dos anos 70. Naquele momento, foram eliminadas várias restrições à 

importação de automóveis e também foi permitida uma elevação substantiva no percentual de 

autopeças importadas para efeito do cálculo do índice de nacionalização4. A partir daí, 

passaram a ser consideradas “nacionais” as autopeças oriundas de países com os quais a 

Argentina mantinha acordos bilaterais de complementação econômica (Aladi), como era o caso 

do Brasil. No entanto, a queda na demanda, os altos níveis de inflação e a desorientação por 

parte do Estado não produziram um novo ciclo de crescimento nesse período. Ao contrário, 

montadoras como a GM, Chrysler, Citroën e Peugeot deixaram o país (ROLDÁN, 1996: 13-

14). 

Percebe-se que o processo de concertação social que levou à criação do regime automotivo 

serviu, de certa forma, aos interesses de todos os participantes. Os trabalhadores conseguiram 

postergar as demissões, as empresas conquistaram maior autonomia na execução de sua política 

                                                                                                                                                           

nova redução fiscal sobre a atividade produtiva que beneficiou diretamente Córdoba e Buenos Aires, ambas sedes 
da indústria terminal e de autopeças (CATALANO & NOVICK, 1995). 
4 “Havia sido estabelecido um regime de intercâmbio compensado desde 1979”, que vigorou até 1990, através do 
qual as montadoras podiam estabelecer programas de trocas, manter exceções nas tarifas de importação e ampliar 
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de compras, acelerando a reestruturação do setor, e o Estado obteve um forte indutor do 

investimento direto, atraindo novas montadoras. Não houve, dessa forma, uma quebra do 

compromisso de negociação tripartite porque essa dinâmica não feriu a meta de estabilização 

monetária. 

No momento de renovação do acordo em 1994, contudo, já havia sinais de crise que 

postergaram sua assinatura por vários meses. O primeiro sinal teve lugar com a tentativa da 

Associação dos Distribuidores (ACARA) de recuperar suas margens de rentabilidade, cedidas 

na negociação anterior. As montadoras e as empresas de autopeças, por sua vez, procuraram 

incluir no acordo o congelamento dos salários “durante o ano de 1993 e no primeiro trimestre 

de 1994”, medida logo rechaçada pelos sindicatos, que apostavam na continuidade do processo 

de concertação tripartite como “o único caminho para incrementar a produção respeitando os 

direitos dos trabalhadores” (CATALANO & NOVICK, 1995: 100). 

Enquanto isso, as montadoras firmaram acordos parciais por conta das futuras negociações 

salariais em razão da demora na assinatura do acordo. Além disso, os sindicatos, por sua vez, 

organizaram manifestações públicas em apoio à renovação do acordo, à discussão de um novo 

acordo coletivo de trabalho e repudiaram o projeto de reforma do governo. O Sindicato de 

Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) acionou até a Federação 

Internacional dos Metalúrgicos (Fitim) para pressionar o governo a renovar o acordo trabalhista 

(CATALANO & NOVICK, 1995: 100). 

Frente à situação de impasse, renovou-se, por um prazo de cinco anos, o “Acuerdo para la 

Consolidación, el Empleo, la Productividad y el Crecimiento del Sector Automotriz” cujas 

mudanças mais importantes foram: (1) os empresários voltaram atrás e concederam aumentos 

salariais; (2) retomou-se a “prática da discussão global de salários com as montadoras”; (3) os 

aumentos salariais posteriores passaram a ser negociados “em função das metas de 

produtividade, eficiência e qualidade”; (4) reiterou-se o princípio da negociação de “boa fé” e 

do “clima de paz social”, considerados  necessários à plena viabilização do acordo 

(CATALANO & NOVICK, 1995: 99-100). 

                                                                                                                                                           

os conteúdos importados. Este programa constitui o antecedente do processo de integração do setor no Mercosul 
(CATALANO & NOVICK, 1995; 67). 
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Nota-se, portanto, que apesar dos claros sinais de deterioração na negociação tripartite, o 

acordo foi renovado com sucesso e garantiu-se a sua continuidade, ainda que os ganhos para os 

trabalhadores tenham sido muito restritos, quando não representaram apenas uma proteção 

contra maiores perdas. 

 

2.2. O Regime Automotivo Brasileiro 

No Brasil, a definição de regras e procedimentos para a constituição de um regime automotivo 

teve origem em amplo processo de concertação social, no âmbito da Câmara Setorial da 

indústria automobilística, que teve início em 1992. No entanto, a experiência brasileira guarda 

diferenças importantes em relação à argentina. A constituição da Câmara Setorial ocorreu em 

um contexto de relativo desvirtuamento da política de estabilização econômica, à época em que 

o Ministério da Fazenda esteve sob a direção de Marcílio Marques Moreira. Depois do fracasso 

do Plano Collor, o vácuo na condução da política econômica abriu espaço à busca de soluções 

negociadas para a crise do setor automotivo. 

Ao mesmo tempo, a constituição da Câmara Setorial do setor ocorreu muito antes das medidas 

contidas no Plano Real e que deram início ao plano de estabilização econômica. Isso significou 

que as exigências da estabilização da economia brasileira se sobrepuseram aos acordos 

negociados no âmbito da Câmara, contribuindo para o seu enfraquecimento gradativo a partir 

de 1994. Mesmo assim, o regime automotivo brasileiro pode ser considerado uma continuidade 

dos acordos setoriais, uma vez que a Câmara Setorial esboçou as principais diretrizes para a 

modernização do setor, sobretudo no que diz respeito: (1) à elevação dos padrões de qualidade 

e produtividade; (2) ao incremento das exportações e geração de superávits comerciais. O 

regime automotivo em vigor, contudo, diverge sensivelmente dos acordos setoriais em razão de 

seu caráter mais liberal e menos “desenvolvimentista”, ou seja, a liberdade conferida às 

montadoras não garante de per si o fortalecimento do mercado interno com a elevação dos 

volumes de produção. Além disso, a transição negociada para um regime comercial aberto, 

presente nos acordos da Câmara Setorial, articula-se claramente à modernização das relações 

de trabalho “no contexto de crescimento e de maior participação do salário na renda nacional” e 

de valorização dos trabalhadores ligados ao setor (LEITE, SILVA, BRESCIANI, 

CONCEIÇÃO, 1995). Com o regime automotivo adotado em 1995, esse compromisso se 
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perdeu, havendo uma ruptura com a evolução do processo de negociação consensuada e 

tripartite. 

O primeiro momento de fragilização das Câmaras Setoriais ocorreu com a assinatura, pelo 

presidente Itamar Franco, ainda no final de 1993, do decreto do “carro popular”. A evolução 

das negociações envolvendo as propostas para a tributação incidente sobre os veículos básicos 

de baixa cilindrada foi abandonada “em função dos acordos realizados entre cada montadora e 

o próprio Presidente da República” (LEITE, SILVA, BRESCIANI, CONCEIÇÃO, 1995). 

No início do governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de janeiro de 1994, a retomada das 

reuniões da Câmara Setorial ocorreu em meio à elevação das tarifas de importação de veículos 

para 32%, medida adotada de forma unilateral pelo governo, com o objetivo de reduzir os 

volumes de importação. Causava espécie a reviravolta na posição do governo, já que poucos 

meses antes as tarifas de importação de veículos tinham sido rebaixadas com o objetivo de 

evitar um aumento de preços que pudesse comprometer o plano de estabilização. Algumas 

semanas depois, o governo federal, pressionado pelos Estados, eliminou a isenção de impostos 

concedida aos “carros populares”, outra medida unilateral que contribuiu para o esvaziamento 

da Câmara Setorial. 

 

2.3. Os Acordos de Ouro Preto: a Importância dos Interesses 
Domésticos 

No momento de execução/consolidação dos programas de estabilização monetária, os governos 

brasileiro e argentino haviam negociado — no quadro dos acordos de Ouro Preto concluídos 

em dezembro de 1994 para a criação da União Aduaneira — o reconhecimento mútuo das 

regras do setor automotivo em vigência em cada país. Um grupo ad hoc foi encarregado de 

considerar a adequação de um regime automotivo definitivo à União Aduaneira, com base nos 

acordos bilaterais Brasil-Argentina, Argentina-Uruguai e Brasil-Uruguai. Esse procedimento 

foi um marco decisivo para os desdobramentos que conduziram à formulação de um regime 

automotivo no Brasil, em meados de 1995. 

Embora os acordos para o setor automobilístico estimulassem a liberalização progressiva do 

comércio intra-regional, confirmando a vontade de harmonização das regras até o ano 2001, 
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eles evidenciaram a força da política industrial existente na Argentina, realçando as 

indefinições e a desorientação reinantes no Brasil. 

A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) queria a definição 

de um regime comum no Mercosul, exatamente com o objetivo de equiparação às regras 

existentes na Argentina. O governo brasileiro preocupava-se com a redução dos impostos de 

importação para impedir a elevação nos preços internos e não manifestava interesse em 

negociar um regime semelhante ao argentino para o Brasil. Para o governo argentino, não havia 

interesse em negociar um regime comum, já que as vantagens oferecidas naquele país vinham 

surtindo o efeito desejado em termos de atração de investimentos diretos. No caso do Uruguai, 

o regime automotivo do Mercosul trazia riscos porque poderia prejudicar o tratamento 

diferenciado concedido aos veículos montados naquele país na forma de CKD. 

Os acordos trouxeram pontos importantes que ilustram o caráter defensivo manifestado por 

todos os atores envolvidos: (1) a Argentina considerava as peças de origem brasileira como 

nacionais — o que já acontecia, para efeito do cálculo do índice de nacionalização, desde que 

esse volume fosse compensado com exportações de empresas argentinas para qualquer destino; 

(2) não havia qualquer preferência para a compra de peças brasileiras por parte das montadoras 

instaladas naquele país; (3) para cada dólar importado em peças brasileiras pela Argentina, 

poderia ser exportado para o Brasil US$1,2, o que representa um grande incentivo à produção 

argentina de componentes e um elemento possível de desequilíbrio comercial entre os dois 

países, caso as importações de autopeças brasileiras não fossem compensadas, já que estas são 

computadas nos 40% de conteúdo local, segundo o regime automotivo argentino; (4) em troca, 

os componentes, peças e partes de origem brasileira, para o mercado de reposição na Argentina, 

poderiam ser importados livremente sem necessidade de compensação com exportações; e (5) 

no caso do comércio de veículos acabados, a regra passava a ser o livre-mercado5 

(GONÇALVES JR. & VEIGA, 1995; VIGEVANI, GONÇALVES JR. & VEIGA, 1996; 

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, 1996). 

                                                 

5 O Sindipeças se posicionou contrário aos acordos de Ouro Preto para o setor automotivo em razão do estímulo às 
empresas de autopeças brasileiras para transferirem suas plantas para aquele país ou lá abrir filiais. As exigências 
do índice de nacionalização do regime automotivo argentino, associadas à obrigação do regime de compensação 
comercial, reduziriam o mercado potencial de autopeças daquele país, enquanto o mercado brasileiro seria livre no 
caso de ingresso de autopeças de origem argentina (SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, 1996). 
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Da ótica das montadoras, Ouro Preto significou a institucionalização do marco regulatório já 

existente no plano bilateral, reconhecendo o processo de integração já alcançado, através 

principalmente do aumento dos fluxos de comércio intrafirma. Ao mesmo tempo, o Brasil 

reconheceu o regime automotivo argentino, o que conferiu às filiais das montadoras no Brasil 

um forte instrumento de pressão para que o país também adotasse regras semelhantes sob pena 

de os investimentos serem transferidos ao país vizinho6. Facilitava-se os fluxos de comércio e 

estimulava-se a especialização e complementaridade produtivas como um instrumento 

articulado às operações das montadoras e voltado ao aprofundamento de suas estratégias de 

exportação/importação, ao mesmo tempo planejando escalas de produção em um contexto 

regional (ROLDÁN, 1996). No entanto, os acordos de Ouro Preto não avançaram mais devido 

à instabilidade macroeconômica no Brasil e ao grande afluxo de investimentos diretos para a 

região que foram anunciados a partir de 1994. 

Com o mercado em expansão devida aos acordos firmados na Câmara Setorial brasileira e a 

recuperação do mercado argentino, a existência de uma política setorial na Argentina serviu 

como atrativo adicional ao ingresso de novos investimentos naquele país. A partir de 1993, as 

montadoras já instaladas, new comers (Chrysler, Toyota, GM e Fiat) e empresas de autopeças 

anunciaram investimentos no país. A situação de estabilidade econômica na Argentina aliada a 

um vigoroso regime de incentivos acabou sensibilizando o governo brasileiro a adotar medidas 

semelhantes, atendendo assim às reivindicações das montadoras e do segmento de autopeças, o 

que só ocorreu em junho de 1995 com a edição de uma Medida Provisória. 

Ao mesmo tempo, a constituição de um regime automotivo no Brasil não foi apenas uma 

resposta à maior capacidade argentina de captar investimentos diretos. No primeiro trimestre de 

1995 as importações de automóveis — em sua grande maioria oriundas de terceiros mercados 

— eram as principais responsáveis pelo déficit no balanço de comércio. Esse fenômeno foi 

estimulado pelo próprio governo, que rebaixou a tarifa de importação para 20% em outubro de 

1994. Inverter o déficit no balanço de comércio ganhou ainda mais importância após o 

desencadeamento da crise mexicana em dezembro de 1994, que resultou na fuga de capitais de 

quase todos os países latino-americanos. O governo novamente elevou a tarifa de importação 

                                                 

6 Muitas montadoras ameaçaram transferir ao mercado argentino investimentos anteriormente previstos para o 
Brasil. Algumas newcomers claramente escolheram a Argentina em razão da assimetrias com o Brasil (Toyota e 
Chrysler). 
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de veículos, primeiro para 32% (fevereiro de 1995), em seguida para 70% (abril de 1995) e 

depois adotou cotas de importação, política posteriormente rejeitada pela Organização Mundial 

do Comércio (OMC), o que obrigou o governo a alterar a Medida Provisória que instituiu o 

regime automotivo brasileiro. Até isso acontecer, porém, a Argentina, prejudicada pelas cotas, 

deu início a uma séria crise diplomática com o Brasil, e que se estendeu por todo o ano de 

1995. 

 

3. GLOBALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO: AS OPERAÇÕES DAS MONTADORAS 
NO MERCOSUL 

A integração da indústria automobilística no Mercosul é, em parte, resultado das iniciativas dos 

Estados-membros e responde à lógica econômica desenhada pelos formuladores da política de 

aproximação emtre Brasil e Argentina: aumento dos fluxos de comércio, especialização e 

complementaridade produtivas, altos índices de comércio intrafirma, atração de novos 

investimentos diretos, e inserção da região no circuito mais amplo de exportação e importação 

de partes, peças, componentes e veículos finais. 

Ao mesmo tempo, essa dinâmica foi conduzida pelas montadoras, especialmente de 

automóveis, responsáveis pelo aumento dos fluxos de comércio e pelas estratégias de 

integração produtiva. No caso da indústria no Brasil e na Argentina, percebe-se claramente a 

constituição de circuitos integrados de fluxos comerciais, estratégias de marketing e vendas, e 

de articulação da gestão administrativa entre as plantas existentes nos dois países. Ainda não 

está claro, contudo, que papel terá a região como global player na integração comercial e 

produtiva em relação a outras regiões/países emergentes e às próprias matrizes. 

No que diz respeito aos fluxos de comércio, nota-se que as montadoras foram responsáveis por 

boa parte do comércio de autopeças e componentes, superando inclusive o comércio de 

veículos finais, o que reforça o comércio intrafirma e reitera a estratégia de 

especialização/complementaridade entre Brasil e Argentina. 

De forma geral, o intercâmbio comercial entre os dois países e as negociações para a definição 

de um regime automotriz comum combinam-se às estratégias corporativas no sentido de que 

articulam a capacidade de produção regional com vistas à ampliação da escala de determinados 
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modelos, através de um processo de especialização produtiva, complementado pela maior 

flexibilidade na política de compras de peças e componentes por parte das montadoras. 

No tópico a seguir, discute-se a regionalização da indústria automobilística no Mercosul a 

partir da descrição das operações e estratégias das montadoras, enfatizando a relação entre 

Investimento Externo Direto (IED) e o Comércio IntraFirma, duas variáveis que caracterizam o 

fenômeno da globalização em um sentido estrito. 

 

3.1. O Investimento Externo Direto e o Comércio Intrafirma 

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) compreende a 

globalização como um fenômeno que diz respeito ao aprofundamento das operações das 

grandes empresas, em escala internacional, em outros países, com o objetivo de produzirem e 

venderem bens e serviços em um número maior de mercados. Nesse sentido, a variável que 

alavanca as operações das empresas transnacionais é o investimento direto e seus efeitos sobre 

o emprego, a produtividade, a pesquisa e o desenvolvimento, a tecnologia e o comércio 

internacional7. 

No entanto, não parece claro de que forma as estatísticas sobre investimento direto se traduzem 

em variáveis quantitativas confiáveis. Isso se deve a diferentes metodologias adotadas por 

diferentes países e de falhas nas contas externas, tais como: (1) ingressos de capitais não 

contabilizam investimentos financiados através do mercado de capitais do país anfitrião; (2) 

muitos países não reconhecem 10% de participação acionária como o mínimo para o 

investimento ser considerado direto em oposição a um investimento em carteira (portfólio); (3) 

muitas empresas de capital estrangeiro (ou majoritariamente estrangeiro) são incluídas na 

categoria de empresas nacionais por falhas na legislação acionária e de composição 

patrimonial; e (4) depois que o investimento direto ingressa no país, é comum o valor da 

operação não ser atualizado aos preços de mercado (Financial Times, abril de 1995). 

                                                 

7 Há, evidentemente, outras variáveis para se medir as operações de empresas transnacionais, como é o caso do 
desenvolvimento de novos produtos, volume de ativos no exterior, investimento conjunto em pesquisa, métodos 
cooperativos de promoção de inovações, alianças estratégicas, número de fusões e aquisições, dentre outras. 
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Essas dificuldades podem certamente indicar até que ponto a escala da globalização pode estar 

sendo subestimada e quão distante da realidade estão certas metodologias de aferição de dados 

estatísticos. De qualquer forma, é importante ter em conta que os dados relativos a 

investimentos externos diretos são imprecisos e necessitam de outras variáveis para a 

ponderação de seu impacto. 

 

3.2. O Investimento Direto das Montadoras no Mercosul 

Em que pesem as dificuldades em medir o fenômeno da globalização, ao se examinar a variável 

“Investimento Externo Direto” no contexto da regionalização do Cone Sul, é importante ter em 

conta de que forma o comércio intrabloco, especialmente aquele intrafirma, se articula às 

operações das montadoras de veículos. Esse procedimento mostra que no caso da indústria 

automobilística: (1) a integração regional aumentou os fluxos de comércio intrafirma em 

volumes superiores ao crescimento dos fluxos de comércio; (2) há relação direta entre o 

comércio intrafirma e a nova onda de investimentos externos para a região; e (3) a maior 

liberdade conferida às empresas influenciou decisivamente o marco regulatório sobre o 

comércio de partes, peças, componentes e veículos finais no comércio intra e extrabloco, 

segundo Bosco Machado e Markwald (1995). 

No caso da indústria automobilística, há maior precisão acerca dos investimentos diretos 

porque boa parte está concentrada em poucas montadoras e empresas de autopeças. No caso do 

Mercosul (Brasil e Argentina) e de outros “mercados emergentes”, há uma nova onda de 

investimentos externos diretos, anunciados e executados por parte das grandes empresas 

montadoras de veículos, que está associada a tendências de mercado e da indústria 

automobilística mundial, que indicam um deslocamento na(s) produção/venda de veículos dos 

países desenvolvidos para os países em desenvolvimento (GONÇALVES JR. & VEIGA, 1995; 

VIGEVANI, VEIGA & GONÇALVES JR., 1996) devido: (1) ao pequeno aumento da 

demanda nos países desenvolvidos, destinada basicamente à renovação da frota existente; (2) à 

valorização do iene e do marco alemão frente ao dólar, o que  obriga as montadoras japonesas e 

européias a aumentarem os investimentos na área do dólar (da qual o Mercosul faz parte); (3) 

aos incentivos ao IED nos mercados emergentes conferidos pelos Estados nacionais; (4) à 

busca de proteção frente às áreas de conflito comercial latente, como é o caso do eixo Estados 

Unidos-Japão; (5) às possibilidades de combinar estratégias de rebaixamento de custos e de 
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elevação da rentabilidade que apenas os países em desenvolvimento parecem oferecer; (6) à 

constituição de blocos econômicos regionais, seja através da constituição de uma área de livre 

comércio (Nafta), seja com a criação de uma União Aduaneira (Mercosul), que oferecem 

vantagens às empresas a partir de uma definição acerca de regras de origem, entre outros 

mecanismos de proteção intrabloco. 

No Mercosul, entre os fatores que contribuem para a atração do IED estão aqueles agrupados 

ao lado da demanda, como a expansão do mercado interno, a relação do número de 

habitantes/veículo, o crédito ao consumidor etc. Os aspectos relativos à oferta também vêm 

ganhando importância relativa: custos relativos à infra-estrutura (portos, estradas etc.), regimes 

tributário e trabalhista (impostos e encargos) e uma base sólida de fornecedores. Esses fatores 

pesam fundamentalmente para a decisão sobre a localização das novas plantas8. 

Segundo o montante de IED oficialmente anunciado apenas pelas montadoras de veículos no 

Brasil, Argentina e Uruguai, cerca de US$19 bilhões deverão ser investidos na região até o 

início do próximo milênio. Esses investimentos projetam uma capacidade de produção anual 

entre 2,5 e 3,0 milhões de veículos no Mercosul para um mercado entre 3,0 e 3,5 milhões de 

unidades comercializadas anualmente. Os investimentos anunciados para a segunda metade dos 

anos 90 representam mais da metade dos investimentos diretos realizados pelas montadoras 

entre 1980 e 1994 (SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, 1996). Pela comparação 

com outros “mercados emergentes”, não há dúvida de que o Mercosul e a China são os dois 

maiores mercados de destino dos investimentos diretos das montadoras. 

Entre as principais mudanças introduzidas por esse novo ciclo de modernização da indústria 

automobilística na região, pode-se afirmar que: (1) a América do Sul entra definitivamente na 

disputa competitiva entre as montadoras norte-americanas, européias e japonesas com o início 

da produção de automóveis anunciado pela Honda (Sumaré, SP) e Toyota (Indaiatuba, SP); (2) 

o montante de investimentos bem como a escala de produção projetada indicam um percentual 

elevado de exportações intra e extrabloco; e (3) o Brasil torna-se centro de excelência na 

inovação de sistemas de gestão e organização da produção, como acontece com a produção de 

                                                 

8 Segundo executivo da Volkswagen, os fatores que decidiram pela escolha da cidade de Resende (RJ) para a 
localização da fábrica de caminhões da marca foram a logística, a proximidade com o porto de Sepetiba e com a 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para o fornecimento de chapas de aço. 
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caminhões e ônibus em Resende (RJ), produzidos a partir do sistema de “Consórcio Modular”, 

e com o lançamento de modelos mundiais, como o Palio (Fiat). 

 

3.3. O Comércio Intrafirma 

Pesquisas realizadas na Europa confirmam a estreita relação entre o comércio intrafirma9 e a 

criação de áreas de livre comércio. Em que pesem as diferenças metodológicas, as conclusões 

para as diferentes experiências empíricas são constantes: (1) os acordos regionais tendem a 

alavancar o comércio intra-firma; (2) em muitos casos, dependendo do tipo de indústria, o 

comércio intrafirma aumenta em proporção maior do que o comércio intrabloco; (3) onde o 

comércio intrafirma cresce em proporções maiores do que os fluxos de comércio intrabloco, os 

custos de realocação dos fatores no curto prazo são tendencialmente menores10. Nesse caso, o 

comércio intrafirma não requer movimento de fatores intra-industriais, ou seja, as empresas 

podem usufruir das vantagens da queda de barreiras sem a necessidade de promoverem 

mudanças significativas na alocação dos fatores de produção (MENON & DIXON, 1996: 2). 

Um trabalho realizado no Brasil constata o peso do comércio intrafirma de peças, partes, 

componentes e veículos entre Brasil e Argentina no período recente (TRINDADE PRATES, 

1995). Trata-se de um levantamento minucioso das importações e exportações da indústria 

automobilística para a primeira fase da integração comercial e produtiva entre filiais de uma 

mesma empresa montadora nos dois países (1990-1993). Algumas conclusões importantes do 

estudo: (1) apenas a Fiat e a Autolatina (joint venture entre a Ford e a Volkswagen) 

responderam por 64,5% das exportações brasileiras totais do setor para a Argentina, 

principalmente autopeças e automóveis; (2) a Fiat lidera os volumes de importação do setor na 

Argentina, principalmente de autopeças (transmissões e motores); (3) “transmissões”, 

                                                 

9 Uma designação corrente para o Comércio Intrafirma refere-se à quantidade do fluxo de comércio entre países e 
regiões através “da troca de produtos diferenciados de uma mesma indústria, constituindo uma evidência do grau 
de aproveitamento de economias de escala atingidos pelos parceiros comerciais”. O comércio intrafirma difere 
daquele estabelecido inter-indústrias, já que neste último caso “as trocas ocorrem entre diferentes segmentos 
industriais” (BOSCO MACHADO & MARKWALD, 1995: 8). 
10 Na avaliação qualitativa dos fluxos de comércio intrabloco, o conceito de comércio intrafirma ganha grande 
importância, segundo Bosco Machado & Markwald (1995), pelas seguintes razões: (1) expectativa de elevação 
dos fluxos em razão dos ganhos de escala, exatamente como acontece com a indústria automobilística no 
Mercosul; (2) indica que “os custos sociais do ajustamento” seriam minorados pelos efeitos da especialização 
dentro de uma mesma indústria; (3) confere estabilidade aos fluxos de comércio, tornando-os menos sujeitos às 
assimetrias macroeconômicas entre os países da região. 



Cadernos Cedec n° 59 

 

42 

“motores” e “outros acessórios” respondem pela metade das importações brasileiras 

provenientes da Argentina relativas a todo o setor automotivo; (4) o aumento das importações 

brasileiras provenientes da Argentina está deslocando as importações anteriormente vindas da 

Europa (Mercedes-Benz e Autolatina); (5) só no caso da Fiat, o crescimento das importações 

brasileiras de componentes provenientes da Argentina é concomitante ao aumento das 

importações da Europa. 

 

3.4. As Operações das Montadoras no Mercosul 

O processo de integração regional tem permitido às empresas buscarem a otimização de suas 

operações, associando as características de cada mercado às estratégias regionais/globais das 

montadoras. Percebe-se, em primeiro lugar, um processo de 

especialização/racionalização/complementaridade produtiva entre o Brasil e a Argentina que 

combina a necessidade de manutenção do equilíbrio comercial com as diferentes exigências do 

mercado nos dois países:  

1) as montadoras estão transferindo a produção de modelos de menor escala para a Argentina e 

mantendo no Brasil a produção dos modelos compactos que correspondem a cerca de 56% 

da demanda do mercado de automóveis. A Volkswagen (Logus e Pointer), a GM (Kadett), a 

Ford (Escort e Verona) e a Fiat (Prêmio) transferiram a produção desses modelos para a 

Argentina e concentraram a produção no Brasil do Gol, Corsa, Fiesta e Uno/Palio, 

respectivamente; 

2) o processo de especialização produtiva está implicando a distribuição de diferentes 

plataformas entre os dois países, gerando a produção de diferentes modelos, ou os dois 

países sediam a mesma plataforma para a produção de modelos complementares; a Ford 

produz o Escort na Argentina e os modelos Fiesta e Ka (em 1997) no Brasil, a Fiat produz 

versões do Palio no Brasil e vai produzir o Palio Sedã na Argentina; 

3) a Argentina deve concentrar a produção de modelos médios e utilitários modernos (picapes, 

mid-sizes e vans), em larga medida direcionados ao mercado consumidor brasileiro11;  

                                                 

11 Esse processo já vem ocorrendo com a GM (D-20 e C-20), Ford (Ranger) e com os utilitários da Chrysler 
(Cherokee) e da Toyota (Hilux), que passam a ser montados na Argentina em 1997. 



Cadernos Cedec n° 59 

 

43 

4) vem ocorrendo a integração das operações das filiais brasileiras e argentinas também nas 

áreas de administração, marketing e compras12;  

5) no segmento de caminhões observa-se uma divisão de trabalho importante. A General 

Motors centralizou a produção de caminhões leves e componentes (habitáculos, portas e 

cabines) na Argentina (Córdoba) e está produzindo caminhões médios e pesados no Brasil; a 

Mercedes-Benz transferiu a produção de motores e caminhões para o Brasil e passou a 

produzir apenas o utilitário Sprinter na Argentina; a Volkswagen vai produzir caminhões, 

ônibus, picapes e furgões em Resende (RJ) para o mercado brasileiro e para exportação ao 

Mercosul/América Latina e à Europa, e fecha a linha de montagem de caminhões na fábrica 

de Pacheco (Grande Buenos Aires), para dar lugar à produção do Gol, do Polo e de um 

utilitário (Transporter);  

6) para todas as montadoras de automóveis a previsão é de elevação dos fluxos de peças, partes 

e componentes entre o Brasil e a Argentina13. 

As vantagens da integração produtiva no Mercosul vêm contribuindo decisivamente para um 

novo tipo de articulação entre as filiais nos dois países, aumentando a importância do mercado 

regional frente a outros mercados emergentes. Há, portanto, sinais evidentes de que a 

integração entre Brasil e Argentina significa estímulo à articulação dinâmica das filiais no 

Mercosul às estratégias globais das matrizes. Os sinais indicam que o Mercosul deve ingressar 

na cadeia global de produção/exportação de peças, partes, componentes e veículos finais. No 

entanto, as condições para a evolução desse processo lançam dúvidas sobre o perfil do setor 

nos dois países em relação: (1) ao papel futuro da indústria automobilística argentina à medida 

que o Mercosul começa a incorporar novos países na constituição de uma Área de Livre 

Comércio Sul-Americana (Chile, Bolívia, Venezuela, Colômbia etc.); (2) ao aprofundamento 

                                                 

12 A General Motors e a Fiat brasileira são responsáveis pela construção das respectivas novas fábricas na 
Argentina, inclusive com a presença de executivos brasileiros nas diretorias das empresas. A Scania centralizou 
suas operações em toda a América Latina integrando as plantas de São Bernardo do Campo (Brasil), Tucuman 
(Argentina) e San Luis de Potosi (México), onde espera produzir um total de 15 mil unidades anuais em 1997 (12 
mil no Brasil). 
13 A Volkswagen amplia a fábrica em Córdoba para a produção de eixos, caixas de câmbio, conjunto de freios e 
peças para chassi que são exportados para o Brasil; a Fiat exporta caixas de câmbio e motores de sua planta 
argentina para o Brasil, e a Ford e a GM ampliam no Brasil a produção de motores e sistemas elétricos com 
destino ao mercado argentino. 
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da própria integração produtiva entre as filiais no Brasil e na Argentina, o que pode resultar na 

desativação de linhas de produção; (3) à compatibilidade entre o marco regulatório regional e 

as exigências  multilaterais relativas a incentivos comerciais relacionados a investimentos. 

A capacidade de produção projetada para o momento em que as novas fábricas no Mercosul 

estiverem operando chegará perto dos 3 milhões de veículos/ano. Sem dúvida, as escalas 

produtivas extrapolam o Mercosul e dirigem-se a outros mercados, como os países da América 

Latina, Europa, China e até os Estados Unidos. Nesse processo, a indústria automobilística 

argentina é uma incógnita. Com grande parte de sua produção de veículos baseada em modelos 

antigos, índices de produtividade baixos e um mercado ainda estagnado, a Argentina depende 

basicamente do mercado brasileiro para absorver suas exportações. Além disso, vem retardando 

a abertura de seu mercado, postergando a negociação do protocolo automotivo com o Chile e 

dificultando o ingresso de veículos uruguaios no país. O receio é de que o Chile se torne sede 

de uma operação de montagem simplificada de veículos exportáveis para o Mercosul. 

Em relação aos custos distributivos da integração, é importante notar qual é o rumo das 

mudanças. Em primeiro lugar, há o caso da Mercedes-Benz que reestruturou completamente 

suas operações na Argentina, encerrando a produção local de caminhões em González Catán, 

província de Buenos Aires. Cerca de 1.350 funcionários correram sério risco de demissão até 

que a montadora iniciasse um intenso processo de reciclagem e formação profissional para sua 

realocação em outros setores da empresa. Nesse caso, a integração com o Brasil não poderia 

permitir duas plantas produzindo os mesmos produtos a apenas 3 mil quilômetros de distância 

uma da outra. A integração produtiva significou assim a concentração em poucos modelos, 

maior escala e a preços e qualidade internacionais. Outro aspecto importante da reestruturação 

da Mercedes-Benz é que o veículo utilitário Sprinter, produzido na Argentina, adotará um 

motor produzido por terceiros (é a primeira vez que isso ocorre na história da Mercedes-Benz), 

na fábrica da Maxion, no Rio Grande do Sul (Brasil). No Brasil, a empresa suspendeu a 

produção de carrocerias para ônibus e as operações de fundição, bem como reduziu o segmento 

de caminhões. Isso significou um corte de 1.282 trabalhadores na fábrica de São Bernardo 

(onde são produzidos caminhões) e de 1.700 na fábrica de Campinas, onde eram produzidas 

carrocerias (500 demitidos em 1995 e 1.200 em 1996). 

No caso da Ford, que havia encerrado a produção de motores em 1991, também houve novas 

demissões em 1995 — que posteriormente foram negociadas com o sindicato —, resultando no 
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fim das atividades de fundição de ferro e alumínio depois que a produção do modelo Escort foi 

transferida para a Argentina. Apesar da negociação, esse processo resultou em 550 demissões. 

A GM e a Volkswagen, sem realizar demissões em número significativo, estão adequando suas 

operações nos dois mercados de forma a enxugar custos. No caso da GM, os caminhões leves e 

as picapes serão produzidos em Córdoba, mas os caminhões médios serão fabricados no Brasil 

com componentes provenientes da Argentina. A cabine do caminhão médio virá de Córdoba, 

para pintura e montagem na planta de São José dos Campos (Brasil).  

Além disso, as montadoras com presença em apenas um dos mercados (Volvo) sofrerão perda 

de competitividade, sem falar que não poderão usufruir do comércio compensado, presente nos 

regimes automotivos no Brasil e na Argentina. 

*** 

Em conclusão, a curta história da integração da indústria automobilística no Mercosul é 

suficiente para evidenciar sua importância, tendo estimulado investimentos e produção. Ao 

mesmo tempo, as dificuldades na coordenação de políticas macroeconômicas têm como 

consequência a promoção de desequilíbrios que tendem a alimentar espirais de competição, 

sobretudo entre Argentina e Brasil. O horizonte do ano 2000 para um regime automotivo do 

Mercado Comum obrigará a uma intensificação das negociações. 
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ANEXO - GLOBALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO: AS QUESTÕES NÃO 
RESOLVIDAS*  

 

Tullo Vigevani, professor da UNESP 
e pesquisador do Cedec 

 

Este paper, no quadro do tema “Globalização e o profissional da informação”, desenvolverá 

três questões que provavelmente preocupam a todos nós neste final do século XX: 

1) A questão do domínio da tecnologia. Isto é, se será possível, indefinidamente, assegurar 

competência na área da informação sem os conhecimentos científicos e tecnológicos que 

permitem o controle dos instrumentos que viabilizam a própria informação. 

2) O papel da informação como meio de produção e como instrumento articulador na 

promoção do desenvolvimento. 

3) O tema que tanto preocupa o usuário simples: o de como utilizar a informação. 

 

A QUESTÃO DO DOMÍNIO DA TECNOLOGIA 

Um dos autores que têm discutido o papel do profissional da informação no contexto das 

mudanças tecnológicas afirma que “ao ser questionado o modelo geral de organização, a 

compartimentalização dos processos produtivos independentes perde sua base de legitimação” 

(ALBA, 1996: 2). Desta afirmação seria possível tirar duas conclusões, aparentemente 

contraditórias: a) por um lado, o papel específico do profissional da informação estaria em 

crise, pois sua especialidade espalha-se por toda a sociedade e por todos os setores produtivos; 

b) por outro, a informação e, eventualmente, o profissional a ela dedicado crescem de 

importância, pois a vida social e o sistema produtivo dependem dela cada vez mais. Aceitando-

                                                 
* Debate sobre o tema “Globalização e o Profissional da Informação” realizado no II Simpósio Internacional 
“Prof. Dr. Paulo Tarcísio Mayrink” e IV Encontro Paulista de Biblioteconomia do Centro-Oeste Paulista, 
promovidos pela UNESP/Faculdade de Filosofia e Ciências/Departamento de Biblioteconomia e Documentação, 
Marília, 4 a 6 de setembro de 1996. 
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se a sugestão de Alba, seremos levados a discutir um tema de fundo: o da relação dos 

pressupostos científicos e técnicos da informação com a sua utilização. 

Sabemos que as descobertas realizadas pela humanidade ao longo dos séculos estão 

entrelaçadas com as relações de produção existentes, com as necessidades sociais ou, no plano 

abstrato, com as preocupações culturais, com a necessidade de respostas a temas colocados em 

cada época. Neste sentido, cabe reconhecer que as tecnologias da informação, derivadas da 

revolução na microeletrônica em curso na segunda metade do século XX, corresponderam às 

novas necessidades do desenvolvimento capitalista, a uma fase nova, com características 

próprias, da internacionalização da produção, que se convencionou chamar de globalização. 

Em outras palavras, as novas tecnologias da informação constituem o pressuposto técnico das 

formas alcançadas pelo sistema produtivo: cada vez menos dependente de mercados locais e 

cada vez mais  mundializado no que tange à produção e ao consumo. 

O que se quer apontar é a funcionalidade das tecnologias em relação às necessidades 

econômicas mais gerais. Esta é uma constatação geral, válida para qualquer situação. As 

tecnologias em si  mesmas, pela razões que as originam, tendem a ser reprodutoras do sistema 

de interesses  que as produziu. Porém, como sabemos, elas contribuem para introduzir novas 

contradições sistêmicas e, sobretudo, novas questões que exigem soluções inovadoras.  

Portanto, a discussão sobre as novas tecnologias da informação deve levar não apenas à 

reflexão sobre o seu uso, mas também à compreensão da importância de seu domínio. Saber 

usar os produtos é importante, assim como, se possível, saber fabricá-los, dominar a tecnologia 

de produção. Mas o que é decisivo é o domínio daquilo que se chama tecnologia de projeto 

(FREGNI, 1984; KAPLINSKY, 1989; VIGEVANI, 1995).  

Os profissionais diretamente envolvidos com o uso da informação podem ser tentados a 

limitar-se à utilização dos instrumentos que outros ramos do conhecimento colocam à sua 

disposição. Esta é uma situação possível. Particularmente num país em vias de 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil e dos demais países da América Latina, o bom uso 

das novas tecnologias já é um passo dos mais importantes. O que queremos sugerir é que ele 

não parece suficiente. 

Ainda que a médio e a longo prazos, o profissional da informação deverá intervir ativamente na 

tecnologia de projeto, o que parcialmente já ocorre, quando há intervenção no desenvolvimento 
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de softwares adaptados às necessidades da informação. Trata-se, porém, de ter clara a 

importância do domínio da tecnologia, pois apenas através dele é possível capacitar-se para o 

desenvolvimento de produtos voltados para os grupos sociais, as regiões e os países que 

permanecem tributários de mercadorias necessárias à reprodução do capital, o que consolida 

fortes desequílibrios. Não se trata de reinventar a roda, mas de ter em conta que a efetiva 

adequação ao mundo moderno exige a difusão de conhecimentos e a participação na produção 

de bens que incorporam tecnologia, portanto de alto valor agregado. A inteligência é a 

mercadoria melhor remunerada, podendo elevar a qualidade de vida dos povos, pois em muitos 

produtos a quantidade de valor agregado deriva dos conhecimentos incorporados.  

O domínio da tecnologia não é benéfico apenas devido à possibilidade que oferece de 

diminuição dos custos implícitos na transferência de royalties ou de copyrights. A capacitação 

para a tecnologia de projeto vincula-se à perspectiva de uma melhor distribuição de direitos e 

vantagens, viabilizando a compra de produtos, já não sob a forma de “caixa preta”, mas com 

efetiva transferência de conhecimentos. Assim, poderão colocar-se os pressupostos para que o 

profissional da informação passe a atuar como formulador efetivo de políticas de informação, 

que exigem cooperação internacional e capacitação. 

 

O PAPEL DA INFORMAÇÃO COMO MEIO DE PRODUÇÃO 

Alba afirma que a relação da informação com a estratégia empresarial é tão estreita que as duas 

questões passam a ser, de fato, uma só. “A componente informação é realçada a um grau 

superlativo de importância, que pode ser resumido no conceito de que não é possível separar a 

elaboração da estratégia empresarial da estratégia de informação” (ALBA, 1996: 3). Esta 

relação não é casual e resulta da própria evolução das relações de produção. A troca, o 

escambo, a permuta de produtos, são todas formas antigas de relações entre os seres humanos, 

que remontam a muitas sociedades primitivas. Tratava-se do mercado como lugar físico de 

encontro. Já na Idade Média, ganhou importância o porto para o comércio de mercadorias 

produzidas muitas vezes em lugares distantes. A manufatura e a indústria universalizaram o 

mercado. Mais do que isso, elas tinham necessidade de criar o mercado, no caso em que este 

não existisse. Marx afirma que “com a rápida melhora de todos os instrumentos de produção, 

com as comunicações extremamente facilitadas, a burguesia arrasta à civilização todas as 

nações, inclusive as mais bárbaras. Os baixos preços de suas mercadorias são a artilharia 
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pesada com a qual derruba todas as muralhas chinesas...” (MARX e ENGELS, 1967: 105). 

Observe-se que, no século XIX, a base técnica fornecida pelo aperfeiçoamento das 

comunicações tornava-se cada vez mais um instrumento de produção. 

Não se tratava de uma simples aceleração ou dinamização de processos pré-existentes. No 

início, isto poderia ser verdadeiro. Nos últimos vinte anos a informatização ajudou nos 

controles, antes manuais, de livros e revistas. No entanto, com os CDs, CD-ROM, modem, 

scanner, Internet e os novos produtos que se acrescentam todos os dias, é fácil imaginar que o 

acesso a livros e bibliotecas poderá ser feito, logo nos primeiros anos do século XXI e como já 

acontece nos Estados Unidos, a partir do computador que cada um tem em casa ou na mesa de 

sua sala. Alba retoma alguns autores e sinaliza a necessidade de compreender-se a informação 

na perspectiva dos processos produtivos. Talvez mais do que considerar a informação um setor 

produtivo, trata-se de compreendê-la como parte da produção. 

Conceituar a informação como parte constitutiva da produção de bens, de serviços e de cultura 

vincula-se diretamente ao tema da globalização, que por sua vez implica uma nova forma de 

organização da produção. A globalização traduz-se em melhoria da qualidade dos produtos, 

rebaixamento dos seus custos e, ao mesmo tempo, sua rápida obsolescência. A reprodução do 

capital exige prazos cada vez menores, o que torna a informação instantânea um requisito 

básico da produção e da circulação de valor. 

É neste contexto que vem ganhando importância a informação como instrumento direto da 

produção. Cada vez mais, ela se torna insumo decisivo, não apenas para os setores dinâmicos e 

modernos da economia, mas para todos, inclusive para os setores atrasados ou marginais. Se 

estes ignorarem-na, ou não puderem levá-la em conta, aumentarão mais sua própria 

marginalidade. Isto é, este meio de produção torna-se imprescindível para os mais diferentes 

setores sociais ou nacionais.  

A IX Conferência da UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), 

realizada na África do Sul em 1996, considerou o tema da informação prioritário e merecedor 

de tratamente específico, se se quiser, em nível internacional, enfrentar com instrumentos 

adequados o subdesenvolvimento. 

A globalização acarretou inúmeras modificações no sistema internacional. Uma delas tem a ver 

com a aceleração da crise do Estado de Bem-Estar: antes que econômica, uma crise de valores 
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(OFFE, 1989). Nas décadas de sessenta e setenta, a retórica dos organismos internacionais 

relativamente ao subdesenvolvimento, às diferenças Norte-Sul, concentrou-se nas políticas de 

ajuda e nas tentativas de valorização dos produtos oriundos das regiões pobres. A globalização, 

nas décadas de oitenta e noventa, valorizou a competitividade, corolário lógico da prevalência 

de valores liberais. 

Consequentemente, na medida em que haja preocupação pelos temas da pobreza e do atraso — 

nacional, regional e social — surge a questão de como oferecer oportunidades que coloquem os 

atores — Estados, empresários, trabalhadores — em condições razoáveis de competição. 

Outro pressuposto da globalização é o de que apenas os economicamente mais capazes poderão 

sobreviver. Ser economicamente capaz significa produzir a custos menores, oferecer produtos 

de melhor qualidade e possuir alta capacidade de inovação e de especialização, condições estas 

necessárias para o objetivo de ocupar nichos de mercado, buscando fazê-lo em escala mundial. 

A eficiência implica diferentes pressupostos. Na análise da UNCTAD, um deles, considerado 

de alta relevância, é o que buscaria prover infra-estrutura global de informação (GII - Global 

Information Infrastructure) para os atores fracos do mercado mundial. 

O conceito de GII se inspira no modelo norte-americano de infra-estrutura nacional de 

informação (NII - National Information Infrastructure). De acordo com seus formuladores, por 

ser a informação um meio de produção fundamental, é preciso rebaixar seus custos. Este 

objetivo só seria alcançável com a desregulamentação geral do sistema. Em diversos fóruns 

internacionais foi tratada essa questão, inclusive em 1994, em Buenos Aires, na Conferência da 

ITU (International Telecommunications Union) especificamente dedicada ao tema de 

telecomunicações e desenvolvimento. Diferentes órgãos internacionais sugeriram formas de 

vincular a dimensão desenvolvimento ao tema da informação. 

A emergência da GII afeta todas as áreas do comércio internacional, seja diretamente, como no 

caso dos serviços, seja indiretamente, por meio de mudanças na agregação de valor ao longo da 

cadeia de transações comerciais. Assim, as atividades informação-intensivas, particularmente 

quando baseadas em redes, estariam se tornando cada vez mais importantes. De acordo com a 

UNCTAD, “a falta de acesso a métodos relevantes de comércio e de informações atualizadas, 

por outro lado produzidas e existentes, está se tornando a maior fonte de marginalização para 

inúmeros países em desenvolvimento, particularmente os menos desenvolvidos; num número 
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crescente de casos, as formas de informação ultrapassadas estão sendo marginalizadas no 

contexto das redes modernas de transportes, de seguros e bancárias” (UNCTAD, 1996: 44). 

De acordo com esta linha de análise, a tendência à diminuição dos custos da informação traria 

benefícios aos países pobres, na medida em que estes pudessem investir na compra de 

tecnologias, ao mesmo tempo de última geração e mais baratas, com a vantagem suplementar 

de poderem escolher entre diferentes alternativas. 

Apesar disso, lembram funcionários internacionais, a capacidade desses países de vincular-se à 

GII é diretamente dependente da sua possibilidade de identificar e gerar uma massa crítica local 

de usuários, o que poderia ser alcançado pela criação de “nós” de informação. Apenas desta 

forma haveria a capacitação e, ao mesmo tempo, o retorno dos investimentos necessários. De 

acordo com a UNCTAD, seriam três os resultados principais: 1) a criação de uma massa crítica, 

com consolidação da demanda e consequentes benefícios econômicos; 2) a constituição de 

centros de informação cujos benefícios poderiam ser testados no tocante a pequenas empresas e 

a comunidades rurais, com o treinamento no uso das novas tecnologias; 3) o “nó” poderia ter 

consequências benéficas para as instituições voltadas para a educação, a saúde, o meio 

ambiente etc. 

Já existe, a partir de 1992, uma rede mundial de informações comerciais. O relatório da 

UNCTAD afirma que “a consolidação e a expansão desta iniciativa podem ser um elemento-

chave para uma estratégia de informação que busque colocar o mundo em desenvolvimento e 

os países industrializados num patamar de maior igualdade no que se refere ao comércio 

eletrônico e aos fluxos de informação” (UNCTAD, 1996: 45).  

Retomamos esta discussão não pela concordância com a análise deste órgão das Nações Unidas 

— por sinal, bastante otimista sobre o papel que poderia ter a informação —, mas para ressaltar 

a significativa importância atribuída à informação como instrumento hoje insubstituível para os 

processos produtivos em escala macro e microeconômica. Ela pode ser pensada como um 

paradigma novo, que deve ser incorporado à vida social. É uma demonstração do patamar 

alcançado pelo debate em curso. 

Para alguns, os paradigmas do final do século XX ou do início do XXI parecem distanciar-se 

daqueles vigentes em décadas anteriores. De fato, há valores que hoje parecem reminiscências 

românticas do passado: pátria, nação, classes, solidariedade. Atualmente, seriam outros os 
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valores importantes: competência, competitividade, eficiência, globalismo. Provavelmente, no 

futuro, um olhar retrospectivo poderá perceber traços de continuidade entre os valores do 

passado e os atuais.  

Desde os anos vinte, a idéia de planejamento foi defendida por muitos, ainda que como 

bandeira desfraldada por forças políticas muito diferentes. O planejamento foi apresentado 

como o instrumento capaz de equacionar, se não todos, quase todos os problemas do mundo. 

Planos quinquenais na URSS, estatismo militarista nos regimes fascistas, keynesianismo 

socialdemocrata ou liberal nas democracias ocidentais, ministérios do planejamento em países 

do Terceiro Mundo, entre outros o Brasil.  

Mesmo identificando elementos de continuidade nos paradigmas, deve-se reconhecer que os 

valores que articulam os interesses e a vontade política vão se modificando, ainda que alguns 

anseios sejam permanentes para a humanidade, entre estes a busca da liberdade, do conforto, da 

segurança, do viver com decência. Entre os paradigmas, entendidos como referências básicas, 

que vão emergindo como significativamente novos, podemos apontar o meio ambiente e a 

informação. Não que estes inexistissem anteriormente: existiam e eram importantes, mas vão 

ganhando nova centralidade. As notícias, a tecnologia, os preços, os sentimentos, tudo 

caminhava a passo de homem, de camelo, de caravela, de trem, de telégrafo. Hoje tudo se torna 

instantâneo. Daí as novas centralidades. Provavelmente, valores do passado permanecem, 

mantendo o seu significado instrumentos como o planejamento, mas eles devem articular-se 

aos novos paradigmas. O atendimento aos anseios dos seres humanos sinaliza a necessidade da 

incorporação destes paradigmas, o que nos leva à terceira questão, de interesse mais direto para 

todos os usuários: a de como usar a informação. 

 

A UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

A terceira questão, ou dúvida, importante para o usuário simples refere-se à possibilidade de 

uso da informação. Vimos a relação entre a produção e o uso da tecnologia, bem como o estado 

do debate relativo ao papel da informação como meio de produção, temas esses que podem 

interessar aos especialistas da área. 

Também para os usuários colocam-se questões novas, resultantes das novas tecnologias da 

informação. As possibilidades oferecidas aumentam em escala geométrica. Cada nova “janela” 
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abre conhecimentos escritos, visuais, acústicos antes inacessíveis. As novas tecnologias 

poderão “humanizar” o uso da microeletrônica. Passar-se-á do uso dos dedos, necessários para 

acionar o teclado, ao uso da voz, que será reconhecida e processada pelas máquinas. 

É pertinente, porém, uma dúvida, provavelmente essencial: como utilizar a informação de 

modo a enriquecer o ser humano, ajudando-o na aquisição dos conhecimentos? 

Os educadores vêm discutindo o tema e parece formar-se uma corrente que considera o 

aprendizado das informações a questão menos relevante. Em outras palavras, já que o número 

de informações ao alcance é tão grande, a tarefa principal consiste em formar um cidadão que 

saiba, a partir de seus conhecimentos tecnológicos básicos e do seu raciocínio, mover-se para a 

busca da informação necessária. 

Observe-se que esta questão é tão importante que está no centro de grandes debates em curso 

em diferentes países, como Estados Unidos, alguns da Europa e outros. Trata-se de equacionar 

como as pessoas, os pesquisadores, os profissionais, os trabalhadores de formação básica e 

média, podem adaptar-se ao ritmo vertiginoso das mudanças tecnológicas resultantes dos novos 

conhecimentos. Reich, intelectual de Harvard e ministro do Trabalho do presidente Clinton em 

seu primeiro mandato, considera o sistema norte-americano insuficientemente adequado na 

preparação para as novas formas do conhecimento. “Nossas melhores escolas e universidades 

contribuem pouco para que o jovem americano tenha uma excelente formação básica nas 

técnicas essenciais para análise simbólica” (REICH, 1992: 233). Segundo ele, a adequação ao 

mundo competitivo exige crescente preparação para selecionar as informações, objetivo que 

somente se alcança por meio de uma capacidade analítica básica. 

Aqui apresenta-se outra questão relevante para os profissionais da informação, que 

provavelmente não serão mais os sistematizadores e o canal de acesso à informação. Terão que 

participar ativamente de seu processo de seleção, de forma a contribuírem intelectual e 

tecnicamente na aquisição dos conhecimentos necessários ao enriquecimento do ser humano. 

Os jovens, para ter acesso à modernidade, terão que se capacitar para a análise simbólica. 

Deverão desenvolver capacidades que os habilitem à busca das informações necessárias. O 

papel do profissional da informação pode ser relevante na medida em que saiba ser instrumento 

competente no ambiente em construção. 
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CONCLUSÕES 

A primeira refere-se ao problema do domínio da tecnologia. A experiência histórica e a teoria 

relativa ao papel da ciência e da tecnologia sugerem que o desenvolvimento equilibrado e 

socialmente significativo deve dar-se quando se alia o uso dos conhecimentos à sua capacidade 

de produção. Por isso observou-se que o uso de tecnologias, ainda que útil, é limitador. Deve-

se aprender a abrir as “caixas pretas”, sob pena de não poder formular projetos adequados. 

A segunda trata do papel da informação como meio de produção. Ao apresentar alguns 

aspectos do estado do debate a este respeito, sugeriu-se que a integração da informação ao 

sistema produtivo é crescentemente importante, inclusive na perspectiva de políticas de 

desenvolvimento. 

A terceira busca discutir um ponto de interesse do usuário comum. Como utilizar a informação 

num contexto em que esta é excessivamente abundante, por isto mesmo de difícil manuseio. 

Viu-se que o problema só poderá ser equacionado no contexto do debate sobre a adequação do 

sistema educacional a uma sociedade em que adquirir conhecimentos deixou de ser o objetivo. 

Ter capacidade analítica e uma preparação tecnológica básica tornam-se questões essenciais. 

Tantas dúvidas sugerem a necessidade de profissionais da informação preparados para esses 

desafios, inclusive os que se originam das mudanças conceituais e da base tecnológica de 

apoio.   
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