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Resumo 

 

A tese explora como a gestão pública influenciou a competitividade nos países 

da América Latina ao longo de século XX. Uma revisão histórica do desenvolvimento 

no período moderno leva a um modelo envolvendo seis variáveis principais: gestão 

pública, inovação, custos de transação, eficiência militar, produtividade e 

competitividade. Uma análise histórica e geográfica da América latina é utilizada como 

base para entender como o desenvolvimento se desdobrou na região tendo em vista o 

modelo. Diversas análises, quantitativas e qualitativas, são feitas envolvendo as 

variáveis. Se chega a conclusão de que a influencia da gestão pública na região pode ser 

explicada através do modelo, e se deu em dois grandes movimentos, um na década de 

1930 e outro na década de 1990. A análise revela que a ação da gestão pública foi uma 

reação a eventos externos à região e se deu de forma adaptativa. Conclui-se ainda que 

tais ações fazem sentido quando analisadas à luz da teoria dos jogos, e que a gestão 

pública sempre tentou estimular o desenvolvimento regional através da coopetição. 
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Abstract 

 

The thesis explores how the public management influenced the competitivity in 

the countries of Latin America along the XXth century. A historical review of the 

development in the modern period leads to a model involving six main variables: public 

management, innovation, transaction costs, military efficiency, productivity and 

competitivity. A historical and geographical analysis of the Latin America is used as 

basis to understand how the development unfolded in the region in light of the model. 

Several analyses, both quantitative and qualitative, are made involving the variables. It’s 

concluded that the influence of public management in the region can be explained 

through the model, and it was done in two great movements, one in the 1930’s decade 

and another one in the 1990’s decade. The analysis reveals that the action of public 

management was a reaction to external events and it was done in an adaptive manner. It 

is also concluded that these actions make sense when seen in light of the Game theory, 

and that public management always tried to stimulate regional development through 

coopetition. 
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CAPÍTULO 1 - O Problema 

 

Neste capítulo irá se introduzir o problema, delimitá-lo, mostrar sua relevância 

e determinar os objetivos. Em essência, o problema é o de analisar a questão de como a 

gestão pública influencia a sociedade de forma a estimular ou inibir a competitividade 

nacional, e estudar este tema sob a evidência apresentada por uma amostra de países 

latino-americanos. 

 

1.1 – Introdução 

 

O fim da Guerra fria no começo da década de 1990 alterou a forma de 

competição entre as nações em todo o mundo. Onde antes uma estrutura bipolar, de 

certa forma, inibia os conflitos delimitando dois campos bem definidos, hoje não 

existem blocos ideológicos que agreguem as nações, de forma que o conflito é mais 

transparente. 

Arrighi et al. (2001) percebem o período atual como sendo análogo a dois 

períodos passados, o da transição da hegemonia holandesa para a Britânica no século 

XVIII e o da transição da hegemonia Britânica para a Americana no final do século XIX 

e começo do século XX (p.13). No modelo proposto por estes autores estaríamos agora 

na crise hegemônica onde ocorre o acirramento das rivalidades das grandes potências e 

o surgimento de novos loci de poder (p.75). 

Vários autores, tais como Arrighi, Blaut, Castells, Frank, Kennedy, Landes, 

North, Thomas e Wallerstein, entre outros, estudaram a problemática na qual este 

trabalho se insere agora, a de por que razões, certas nações aumentam seu poder e outras 

perdem.  

Kennedy (1989) observou a íntima relação entre poder militar e poder 

econômico nos últimos quinhentos anos, ambos relacionados com o poder de barganha 

nas duas principais formas de interação entre nações, isto é, o comércio e a guerra. Este 

autor chama a atenção de que no século XV a Europa absolutista era uma candidata 

improvável ao poder de proporções mundiais que veio a atingir nos séculos que se 

seguiram. 
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Frank (1998) afirma que a preponderância do ocidente sobre o oriente, e mais 

especificamente sobre a China só se deu no século XIX, quando a industrialização da 

Europa e as Guerras do ópio finalmente permitiram a Europa completar sua dominação. 

North e Thomas (1993) reputam a ascensão do ocidente, e de certas nações em 

específico, tais como a Holanda e o Reino Unido, a sistemas de organização 

econômicos mais eficientes que permitiam arranjos institucionais e direitos de 

propriedade que reduziam os custos de transação e estimulavam o desenvolvimento da 

sociedade. 

Castells (2000) atribui o sucesso do ocidente a uma gestão pública mais 

eficiente, capaz de estimular o avanço da sociedade e permitir que inovações possam 

aumentar a produtividade econômica e a “eficiência militar” gerando assim uma maior 

competitividade para a sociedade. O que Castells denomina de gestão pública pode ser 

entendida como sendo uma noção mais ampla que englobe as duas questões chaves 

levantadas por North e Thomas (1993). A gestão pública de Castells (p. 14) é quase 

confundida com o Estado, conforme a definição colocada por este autor, aonde uma 

sociedade pode ser caracterizada por dois eixos chamados de modo de desenvolvimento 

e modos de produção. 

É importante, entretanto, estabelecer a diferença. O Estado é classicamente 

composto de um governo, uma população e um território. A Gestão Pública representa 

uma parte do governo, mais especificamente um sistema composto de equipamentos, 

processos e pessoas. Os processos englobam não só procedimentos, mas também 

políticas e princípios administrativos. As pessoas envolvem tanto os governantes (ou 

decisores), quanto pessoal da administração sejam eles burocratas de carreira ou 

indicados por questões partidárias, políticas ou oligárquicas.  

Podemos ainda encaixar nesta teia de relações Weber (1950), que estabelece a 

forte relação de influência do Ethos de uma sociedade na sua forma de organização 

econômica. O Ethos aqui é entendido como um “sistema de valores e crenças” 

compartilhado pelos indivíduos de uma sociedade que permite que um indivíduo possa 

predizer como os outros se comportarão em determinadas situações. Isto gera um 

“Estado mental” ou um “Espírito”. 

Assim sendo, o Ethos determinaria a forma de organização econômica que por 

sua vez determinaria o tipo de Estado e de gestão pública de onde emanariam as 

políticas públicas visando o aumento de produtividade e do poderio militar ou 
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enfatizando o controle e evitando os riscos sociais das rupturas causadas pelas 

inovações tecnológicas. 

O modelo completo de análise será desenvolvido nos capítulos 2 e 3. No 

Capítulo 2 será feita uma revisão bibliográfica e histórica, isto será uma preparação para 

que no capítulo 3 seja constituído um modelo de influência estabelecendo as relações 

entre as varáveis. Seis variáveis e suas relações serão estudadas em maior detalhe neste 

trabalho: gestão pública, inovação, custos de transação, eficiência militar, produtividade 

e competitividade. 

Entretanto, a preocupação deste trabalho é a de analisar não só como se 

comporta esta teia relacional no nível mundial e histórico, uma vez que isto já foi 

analisado pelos autores anteriormente citados, bem como outros que aparecerão ao 

longo do texto, mas sim de como esta teia tem se comportado nos países da América 

latina nos últimos 100 anos. 

Sabe-se que o continente tem passado por grandes mudanças nas últimas 

décadas, e que seus países somente ao longo do século XX se tornaram relevantes no 

cenário geopolítico mundial como algo além de fornecedores de matéria prima e metais 

preciosos.  

Tal aumento na importância relativa do continente se deveu pelas mesmas 

razões as quais os autores identificam o aumento de competitividade nas nações da 

Europa, Ásia e América do Norte? Existem fatores diferentes a serem levados em conta, 

ou descartados nos processos Latino-Americanos?  

Aqui se passa da problemática, isto é, do conjunto de problemas, para 

estabelecer um problema específico sobre o qual se debruçará. O problema principal 

enunciado na forma de pergunta é então: 

 

Como a Gestão Pública estimulou a competitividade nacional na América 

latina ao longo do século XX? 

 

Sabe-se que a América Latina conseguiu sua independência na primeira 

metade do século XIX e que recebeu um grande fluxo de imigrantes, e uma classe 

média enxertada na segunda metade do século XIX. Assim sendo, ela entrou no século 

XX como uma região em transição, ainda em formação. O Brasil mal havia deixado de 

ser um Império, e vários países ainda se recuperavam de guerras como a da Tríplice 
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Aliança e do Pacífico. No cenário internacional, o continente não era mais do que um 

fornecedor de commodities fossem elas carne, café, cacau ou petróleo. 

Ao final do século XX o continente tem uma importância relativa muito maior. 

Ainda não se encontra entre as nações mais poderosas do mundo nenhuma das nações 

do continente, mas, pelo menos México e Brasil são de certa relevância no cenário 

mundial, estando entre as quinze maiores economias do mundo. No entanto, a Argentina 

e a Venezuela, embora com economias menores também têm algum grau de 

importância. A Venezuela pelas reservas de petróleo, e a Argentina pela importância 

histórica, cultural e geográfica.  

Existe a possibilidade de que se forme um bloco comum na região do cone sul 

e talvez um bloco ainda maior envolvendo o pacto andino. O crescimento em 

importância nas últimas décadas de blocos econômicos e políticos tais como a União 

Européia (UE), o NAFTA e o ASEAN, entre outros, gera uma tendência de longo prazo 

para que o mesmo ocorra na América do Sul, ou talvez na América como um todo 

através da ALCA (ou FTAA). Isto permitiria uma melhor inserção comercial dos países 

da região na economia mundial ao aumentar seu poder de barganha através da ação em 

bloco. 

Houve um salto em importância mundial do continente? Ou foi apenas o 

mundo que cresceu e a América Latina cresceu junto? Como os governos do continente 

estimularam ou inibiram tais crescimentos? Isto se deu da mesma forma que nos outros 

continentes? Como as nações Latino-Americanas e seus governos e povos perceberam 

as mudanças na sociedade mundial que ocorreram e continuam a ocorrer até hoje? O 

crescimento da América Latina se deveu por fatores internos ou se deveu a fatores 

externos sendo controlada pelos ciclos econômicos e políticos mundiais? 

Muitas destas perguntas estão ligadas direta ou indiretamente ao problema 

central, e serão abordadas em maior ou menor profundidade ao longo deste estudo.  

 

1.2 – Objetivos 

 

1.2.1 – Objetivo Geral 

 

Analisar como se deu o processo de estímulo à competitividade nacional na 

América latina ao longo do século XX a partir da gestão pública. 
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1.2.2 – Objetivos Intermediários 

 

• Identificar como Gestão pública estimulou a inovação, e influenciou os 

custos de transação na amostra selecionada.  

• Identificar os efeitos da inovação na “eficiência militar” e na 

produtividade na amostra selecionada. 

• Identificar as relações entre custos de transação, “eficiência militar” e 

produtividade na amostra selecionada. 

• Identificar os efeitos da produtividade e da “eficiência militar” na 

competitividade nacional na amostra selecionada. 

• Estabelecer as causas das diferenças porventura encontradas entre o 

modelo de análise identificado e na amostra. 

 

1.3 – Escopo do Estudo 

 

O escopo do estudo é limitado espacialmente e temporalmente, limitando-se a 

América Latina ao longo do século XX.  

Uma revisão histórica será feita como parte do levantamento do referencial 

teórico, mas nações fora do continente serão analisadas apenas como referência teórica. 

O escopo temporal deste estudo é como o período 1900-2003, que se confunde 

em grande parte como século XX. Análises de períodos anteriores serão colocadas com 

o propósito de ilustração teórica e contextualização. 

 

1.4 – Relevância 

 

1.4.1 – Relevância Acadêmica 

 

A relevância acadêmica deste estudo se dá pela adição ao modelo geral 

identificado na literatura, e que será detalhado no Capítulo 3, dos pormenores advindos 

do estudo específico da região e tempo definidos no escopo, isto é, a América Latina no 

século XX. 
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O estudo pode vir a simplesmente corroborar o modelo geral ou adicionar 

detalhes não percebidos até então. Um escopo menor permitirá que o estudo vá mais 

profundamente em detalhes que modelos mais gerais não podem buscar. 

O modelo de análise identificado pode vir a servir como base para 

investigações futuras sobre as inter-relações das variáveis analisadas. 

 

1.4.2 – Relevância Gerencial 

 

A relevância gerencial se dá ao analisar o que foi feito e o que ainda pode ser 

feito para melhorar a competitividade das nações da região, e tentar entender 

particularidades no estilo gerencial e prioridades dos gestores públicos. O estudo pode 

vir a se tornar um subsídio para planejamentos futuros das nações isoladamente ou de 

planos conjuntos na região.  

Como o ambiente internacional está ficando mais competitivo tanto em termos 

econômicos quanto militares, o estudo pode revelar lacunas e miopias nos planos 

estratégicos atuais e identificar sinergias possíveis entre nações do continente 

permitindo uma melhor capacidade de planejar o desenvolvimento no século XXI, não 

só evitando os erros do passado, mas também aprendendo com eles. 
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CAPÍTULO 2 – Uma Visão Histórica 

 

O presente trabalho busca alcançar uma compreensão de como a Gestão 

pública influencia a competitividade nacional, em específico como isto se deu na 

América latina ao longo do século XX. Neste capítulo será traçada uma revisão 

bibliográfica para dar embasamento a constituição do modelo de análise, o que será 

feito no capítulo seguinte. A sustentação teórica desta revisão se dará através da 

seguinte análise: a ascensão do ocidente, a estagnação do oriente, ciclos de hegemonia, 

o efeito da tecnologia e a América Latina no século XX. 

 

2.1 – A Ascensão do Ocidente 

 

Kennedy (1989) levanta a questão de que observando o mapa mundi no século 

XV, mostrado na figura 1, seria improvável que se acreditasse que a Europa absolutista, 

um conjunto de nações fragmentadas e com poucos recursos pudesse vir a se tornar a 

dominante no cenário mundial apenas cinco séculos mais tarde (p.3). 

 

 Figura 1 – O mundo no século XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kennedy (1989, p.6) 

 

Abu-Lughod (apud Frank, 1998) e Braudel (1993) mostraram que um sistema 

de comércio existia no Oceano Índico desde o século IX entre as sociedades Chinesas, 

Indianas e do Oriente Médio enquanto a Europa estava no seu período feudal. O locus 
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principal da atividade econômica era o Índico e não o Atlântico. Tanto que todo o 

esforço que viria a ser feito pelo ocidente de circunavegação da África tinha por 

objetivo negociar com a China e a Índia estabelecendo entrepostos comerciais nestes 

locais. 

Quando os ocidentais começaram a interagir com os muçulmanos durante as 

cruzadas, começaram a absorver tecnologias novas que lhes permitiram a revolução 

urbana do século XIII e assim começaram os longos ciclos de hegemonia de Gênova, 

Holanda, Reino Unido e EUA que levaram o Ocidente até a posição de dominância no 

século XX e início do século XXI. 

North e Thomas (1993, p.1) chamam a atenção que a afluência do ocidente, 

atingida nos últimos séculos, é um fenômeno único que permitiu a sociedade ocidental 

escapar da miséria e pobreza. A Holanda foi neste sentido à primeira área a escapar da 

pressão Malthusiana (p.132) e aumentar sua produtividade per capita, sentido no qual 

estes autores entendem o crescimento econômico. Arrighi et al. (2001, p.49) indicam 

que foi justamente neste mesmo período que a Holanda atingiu a hegemonia no 

Ocidente, isto é, logo a após a Guerra dos Trinta anos (1618-1648). 

North e Thomas (1993) mostram que várias possibilidades foram oferecidas 

para tentar explicar como o Ocidente se tornou o centro de poder mundial a partir de 

uma posição aparentemente inferior tanto em recursos materiais, territórios e população. 

Castells (2000) mostra que não só isto mas, também muitas tecnologias que vieram a 

frutificar no ocidente foram originalmente inventadas no Oriente, muitas delas na China 

tais como o papel e a pólvora. Certamente não havia no ocidente uma vantagem em 

criatividade ou inteligência que pudesse explicar tal crescimento.  

A explicação de North e Thomas (1993) se encontra com a de Castells (2000) 

e ambas podem ser arranjadas num modelo único com a explicação de Weber (1950). 

Para isso é necessário supor que “arranjos institucionais” e “direitos de propriedade” são 

parte de uma variável maior denominada de “Gestão Pública”, a qual engloba estas duas 

e várias outras. 

Weber (1950) propõe que o Ethos de uma sociedade é um dos principais 

determinantes de sua organização econômica. Os valores e crenças de cada indivíduo 

afetam todas as suas decisões. Assim sendo, honestidade, pontualidade, perseverança e 

frugalidade afetam suas decisões e comunicam aos demais indivíduos da sociedade 

como ele deverá se comportar no futuro. Tais valores e crenças afetam ainda suas 
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prioridades, aversão ao risco, emprego de seu tempo e esforço e motivação para a 

cooperação e competição com outros membros de uma sociedade. 

Se estes valores são demonstrados, percebidos e partilhados por vários 

indivíduos de uma sociedade eles serão capazes de predizer o comportamento futuro uns 

dos outros, ou, pelo menos, eles podem pensar que podem predizê-los. Este “sistema de 

crenças” coletivo forma um “Estado mental” ou um “Espírito” como diz Weber (1950), 

e forma a base da organização econômica. 

North e Thomas (1993) afirmam que a organização econômica determina o 

crescimento econômico através de arranjos institucionais e direitos de propriedade, que 

por sua vez reduzem os chamados custos de transação e estimulam os indivíduos a 

buscar ganhos de escala, inovações, educação e acumulação de capital. Isto leva a um 

aumento na produtividade geral da sociedade, entendida pelos autores como sendo a 

produtividade per capita. Desta forma, o crescimento da economia deve ser maior do 

que o crescimento da população. 

Castells (2000) tem um ponto de vista muito similar. Ao falar do papel da 

inovação tecnológica, ele afirma que o que parece ser crucial é o papel do Estado e 

mudança de orientação da política Estatal (p.9). Tal afirmação é compatível com a de 

North e Thomas (1993), isto é, são as políticas determinadas pelo Estado que permitem 

o avanço das tecnologias serem incorporadas na produtividade econômica reduzindo os 

custos de transação na forma de tecnologias mais eficientes de transporte de bens, 

pessoas, mercadorias e informação. 

O Estado estimula a inovação e reduz os custos de transação, e estes dois se 

estimulam mutuamente num ciclo auto-alimentado que por um lado aumenta a 

produtividade e por outro a eficiência militar. 

Refazendo a ligação com Weber (1950), que indica que a organização 

econômica é determinada pelo ethos de uma sociedade, vê-se assim, que o Ethos 

também determinaria, indiretamente, o crescimento econômico. Pode-se entender então 

que o avanço mais rápido da sociedade ocidental se deu porquê os indivíduos desta 

sociedade valorizavam o desenvolvimento e se organizaram para tal, enquanto outras 

sociedades preferiam a estabilidade econômica e social ainda que isto levasse a uma 

relativa estagnação. 

Mokyr (apud CASTELLS, 2000) afirma que acredita que o fator determinante 

para o conservadorismo tecnológico seja o medo dos impactos potencialmente 

perturbadores da mudança tecnológica na estabilidade social (p.9). Isto se encaixa no 
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que Weber entenderia por Ethos. Uma vez que no ocidente, e em particular pela 

primeira vez na Holanda Mercantil, surgiu um Estado cujo objetivo principal era o 

comércio naval e a sua proteção de pirataria, isto disparou um ciclo auto-alimentado de 

inovação e redução de custos de transação. 

O Estado, e indiretamente o Ethos dos governantes determina a regulação ou 

estímulo deste ciclo auto-alimentado. Este parece ter sido o mecanismo chave para 

permitir que nações sem população ou territórios significativos, tais como Holanda e 

Reino Unido pudessem se tornar hegemônicas. Arrighi et al. (2001) mostram que 

território e mais importante ainda população, foram fatores e limitantes para estas 

nações em sua competição entre si, mas não com as nações do Oriente. 

Mokyr (2000) explica em parte como se dá este ciclo auto-alimentado através 

do que ele denomina de “custo de acesso”, isto é, na medida em que inovações tais 

como círculos científicos, publicações científicas, padronização, metrologia, estatística e 

cálculo e aumento da alfabetização reduzem o “custo de acesso” ao conhecimento 

científico, as inovações se tornam mais freqüentes. Exemplos de inovações que 

diminuíram o “custo de acesso” são: a criação das Universidades (Século XIII), a 

invenção da imprensa (Século XV) e a difusão dos jornais científicos (Século XIX), e 

mais recentemente a Internet. 

Mokyr (2000) cita explicitamente o efeito da tecnologia da informação no final 

do século XX, como um redutor de custos que permite uma maior difusão do 

conhecimento científico, que por sua vez facilita a geração de novas inovações. 

Percebe-se que existe um ciclo auto-alimentado. Mokyr (2000) vai além, e explica como 

o surgimento de uma “cultura científica” facilitou o processo de inovação a partir da 

segunda metade do século XIX. Pode-se interpretar esta “cultura científica” como sendo 

uma mudança no ethos de boa parte das sociedades em todo o mundo, o que reforçaria o 

modelo. 

Um outro aspecto importante na “Ascenção do Ocidente” foi o fato de que 

todas as quatro potências hegemônicas, isto é, Gênova, Holanda, Reino Unido e EUA, 

foram potências Navais. Mesmo aquelas denominadas por North e Thomas (1993) como 

“Fortes competidoras” (“also-rans” no original, p.120), mas que nunca se tornaram 

hegemônicas tais como Espanha e França, também foram potências Navais. Nesta lista 

pode-se incluir ainda Portugal e Veneza, que em momentos distintos, foram potências 

navais, embora não sejam consideradas hegemônicas. 
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Mahan (1987) vê o mar como um “meio de troca”, por onde a resistência física 

ao movimento é menor e, portanto, se pode mais facilmente interagir por meios 

comerciais e militares. Desta forma o mar “une” e não “separa” as nações. Na idade 

moderna o velho adágio de Themistocles (Século V a.C.) continuou válido, isto é, 

“Aquele que controla o mar controla tudo”. Apenas no século XX um novo “meio de 

troca” se tornou relevante com a invenção do avião. Rapidamente o poderio naval das 

potências se tornou aeronaval, O surgimento do Porta-Aviões (ou Navio-Aeródromo) e 

sua predominância no século XX é um símbolo da mistura do poder naval com o Aéreo 

na batalha pela supremacia nos “meios de troca”.  

 

2.2 – A Estagnação do Oriente 

 

Qualquer modelo que venha a ser proposto precisa, entretanto, ser capaz de 

explicar não só a ascensão do Ocidente, mas como nos lembra Frank (1998), ser capaz 

de explicar a causa da estagnação do oriente. Assim sendo passa-se a fazer um estudo 

em contraste, observando a China, o Japão e o Oriente Médio do século VIII até o 

presente. 

 

2.2.1 – China 

 

Kennedy (1989) aponta para o fato de que na China no final do século XI a 

produção de aço era superior a do Reino Unido até o começo da primeira revolução 

industrial (p.5). No começo do século XV seus navios, juncos de mais de 1.500 

toneladas, eram capazes de negociar com a África, Coréia, Japão e Sudeste da Ásia. De 

acordo com Braudel (1993), entre 1405 e 1431-2, o Almirante Cheng-Ho (ou Zheng-

He) montou pelo menos sete expedições navais partindo de Nanking e restabeleceu o 

protetorado nas ilhas Sunda, deixou uma guarnição no Ceilão e foi até o mar Vermelho, 

o Golfo Pérsico e a Costa da África. Braudel (1993) imagina um cenário no qual ele 

poderia ter cruzado o Cabo da Boa Esperança e chegado a Europa muito antes dos 

portugueses começarem sua exploração da Costa africana. 

Kennedy (1989) afirma que a frota da dinastia Ming, em 1420, contava com 

1.350 Navios de combate, incluindo 400 grandes fortalezas flutuantes e 250 navios 

projetados para navegação de longa distância. Braudel (1993) conta de uma expedição 

com 62 grandes navios de junco e com 17.800 homens abordo, e que eles foram até a 
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costa africana e de lá voltaram com Girafas. Segundo Levathes (1996), as Girafas eram 

confundidas com Ki-rins, animais mitológicos Chineses com poderes mágicos. 

Para efeito de comparação a expedição Portuguesa de Dias em 1488 que 

cruzou o Cabo da Boa Esperança tinha duas caravelas de 50 toneladas e uma nau de 

suprimento. A expedição de Da Gama em 1497 que atingiu a Índia tinha quatro navios e 

150 homens (BUENO, 1998). 

A Figura 2 ilustra, para efeito de comparação, as dimensões das naus 

capitânias de Cristóvão Colombo, o Santa Maria com cerca de 29 metros de 

comprimento (85 pés), e de Cheng-Ho, com cerca de 133 metros de comprimento (400 

pés). A imagem foi digitalizada a partir de Levathes, (1996, p. 21). 

 

 Figura 2 – Naus Capitânias do Século XV 

 

 

Fonte: Levathes, 1996   

 

Toda esta mudança e inovação foram abortadas quando a dinastia Ming decidiu 

abandonar a exploração naval. Percebendo que esta classe mercantil eventualmente iria 

obter poder o suficiente para destronar a monarquia, eles desmontaram a frota mercante, 

espalharam os sábios pelo país e impediram o avanço tecnológico e seus impactos 

sociais.  

Os mandarins estavam mais preocupados com o controle social do que com a 

inovação e o desenvolvimento da sociedade. Mokyr (apud CASTELLS, 2000) acredita 
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que o fator determinante para o conservadorismo tecnológico é o medo dos impactos 

potencialmente desestabilizadores da inovação na estabilidade social. As dinastias Ming 

e Qing perderam o interesse na inovação tecnológica por que de sua dedicação para o 

Estado era focada nas artes, ciências humanas e autopromoção dentro da burocracia 

imperial. Para Braudel (1993) os mandarins mantinham sob observação qualquer 

capitalista emergente, mercador, banqueiro e Noveau riche. Estes eram restritos pelo 

prestígio e vigilância dos Mandarins, sendo eventualmente tentados a uma vida nas 

letras e pelas atrações do poder que só podiam ser obtidas ao entrar na burocracia. 

Castells (2000) afirma que o papel do Estado é crucial, uma vez que ele pode 

promover ou restringir a adoção de novas tecnologias. Isto foi particularmente 

verdadeiro no caso da China, aonde foram desenvolvidas diversas tecnologias as quais 

só viriam a frutificar completamente, no Ocidente, anos ou séculos depois tais como o 

papel, pólvora, bússola e papel moeda. 

Castells (2000) recorda ainda, que em pouco mais de cinqüenta anos após a 

mudança de direcionamento governamental a China foi capaz de fabricar armas 

nucleares, mísseis, equipamento eletrônico e lançar satélites. Recentemente os chineses 

fizeram o primeiro vôo tripulado sub-orbital se unindo a um clube onde até hoje apenas 

a Rússia e os EUA pertenciam.  

Needham (apud CASTELLS, 2000) propôs que, a cultura chinesa, ao acreditar 

numa “relação harmoniosa” do Homem com a natureza, impediu a exploração de 

recursos naturais tais como as praticadas pelos Ocidentais nas Américas. Extração de 

madeira, mineração, caça, e plantações de larga escala foram um primeiro passo para a 

colonização das Américas e também uma forma de propelir a industrialização da 

Europa, tais práticas seriam inaceitáveis sob o ponto de vista cultural Chinês. 

Frank (1998) entende que a China era o centro da economia global até o 

começo da revolução industrial, e teria continuado a ser se as nações européias não 

tivessem tido acesso às riquezas da América para poderem se desenvolver (p.294). O 

colonialismo foi de certa forma “uma inovação” no sentido usado por Schumpeter 

(1961), isto é, uma “nova fonte de matéria prima”, “um novo mercado”, e também 

continha “novos bens” tais como tabaco, batata, tomate e cana de açúcar, que permitiu 

aos ocidentais crescerem para além de suas limitações de território e população 

utilizando nativos e recursos naturais das colônias para auxiliar o desenvolvimento. Os 

chineses poderiam ter tido o mesmo sucesso se tivessem inclinação para tal. 
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A tabela 1, retirada de Kennedy (1989), mostra que, apesar do impulso do 

colonialismo, foi só recentemente que a China perdeu seu papel preponderante no 

cenário mundial apesar das restrições a inovação tecnológica e do fechamento dos 

portos. A superação da China pela Europa, em termos industriais, só se deu após 1830, 

provavelmente graças às guerras do ópio iniciadas em 1842. Isto é, não foi só o 

Colonialismo que permitiu a superação da China pelo Ocidente, mas também foi 

necessário o Neocolonialismo para tal. 

 

Tabela 1 – Percentagem da Produção manufatureira mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos assim explicar a estagnação Chinesa no período moderno como 

vinda de seu ethos, ao mesmo tempo conservador e fechado em si mesmo, e buscando 

uma harmonia com a natureza, que gerou uma gestão pública baseada nos mandarins e 

no Império, extremamente avessa ao risco e a inovação, o que limitou o avanço 

tecnológico e sua aplicação para o aumento de produtividade e de eficiência militar. 

Jones (apud CASTELLS, 2000) diz que “a China chegou a um fio de cabelo de se 

industrializar no século XIV”, e Castells (2000) conclui que “por não tê-lo feito mudou 

a história do mundo” (p.8).  

 

2.2.2 – Japão 

 

O Japão teve um caminho similar ao da China, embora nunca tenha tido os 

mesmos recursos nem o mesmo grau de inovação tecnológica. No Japão do século XVI, 

a guerra civil já havia permitido que as armas de fogo tivessem sido introduzidas por 

1750 1800 1830 1860 1880 1900
Reino Unido 1.9 4.3 9.5 19.9 22.9 18.5
Império Austro Húngaro 2.9 3.2 3.2 4.2 4.4 4.7
França 4.0 4.2 5.2 7.9 7.8 6.8
Estados alemães/Alemanha 2.9 3.5 3.5 4.9 8.5 13.2
Estados italianos/Itália 2.4 2.5 2.3 2.5 2.5 2.5
Rússia 5.0 5.6 5.6 7.0 7.6 8.8
Total Europeu 19.1 20.3 29.3 46.4 53.7 44.5
Estados Unidos 0.1 0.8 2.4 7.2 14.7 23.6
Japão 3.8 3.5 2.8 2.6 2.4 2.4
China 32.8 33.3 29.8 19.7 12.5 6.2
Índia/Paquistão 24.5 19.7 17.6 8.6 2.8 1.7
Total Asiático 61.1 56.5 50.2 30.9 17.7 10.3

Fonte: Kennedy (1989)
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portugueses e holandeses, e iniciar no Japão, o mesmo processo de descastelização e 

fim do feudalismo que já vinha ocorrendo na Europa. Keegan (1994) analisa que antes 

apenas quem detinha o poder econômico poderia treinar um cavaleiro e assim manter o 

poder militar, devido ao enorme custo em termos de equipamento (armadura e cavalo) e 

treinamento (anos de treinamento com espadas e cavalos), agora bastava um mosquete e 

meia hora de treino para um aldeão ser capaz de matar um cavaleiro. Na Europa isto 

representou o fim dos cavaleiros montados e do código da cavalaria bem como o 

feudalismo. 

Keggan (1994) também expõe que quando os Tokugawa consolidaram o poder 

em 1615, iniciando o período Edo, eles já tinham percebido que esta mudança 

representaria o fim dos Samurais, do código do Bushido e do Feudalismo. A produção 

de armas de fogo foi controlada pelo Estado e limitada. Além disto, foi fechado o 

comércio com o estrangeiro para que fossem salvas suas instituições, estagnando a 

mudança social e política.  

Braudel (1993) aponta o fato de que numerosas conversões ao cristianismo 

estavam ocorrendo, o que junto com um aumento do poder de fogo dos camponeses, era 

particularmente ameaçador ao sistema Feudal. Os Tokugawa estavam ansiosos para 

imobilizar uma sociedade instável, e uma população desejosa de liberdade. 

Esta estagnação durou mais de dois séculos, e foi apenas quando o almirante 

Perry bombardeou Tóquio em 1853, que os japoneses acordaram que era impossível 

manter o isolamento, e em 1868 houve a restauração Meiji que iniciou a fase atual do 

Japão. 

Castells (2000) mostra que após a restauração Meiji o Japão se desenvolveu 

numa velocidade realmente impressionante. Sendo capaz de derrotar a Rússia na guerra 

de 1905 e chocando o mundo na batalha de Tsushima aonde pela primeira vez uma 

potência européia havida sido derrotada por uma nação asiática. Quando o Japão 

destruiu os encouraçados da frota americana em Pearl Harbor e ganhou a superioridade 

naval no maior oceano do mundo, ficou claro que o Japão não era mais uma potência de 

segunda ordem.  

Se todas as potências hegemônicas de Arrighi (1996) foram navais, então os 

japoneses estavam prontos a se tornarem a nova potência hegemônica mundial se não 

tivessem sido impedidos pelos EUA. As batalhas aeronavais do Pacífico foram muito 

maiores dos que as do Atlântico. A peça central de todas as operações militares no 

Pacífico foi sempre o Porta-Aviões (ou Navio-Aeródromo), combinando desta forma os 
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dois principais meios de projeção de força, nos dois principais “meios de troca”. Mahan 

(1987, p .25) coloca os mares como sendo a “grande rodovia” ou “meio de troca” que 

une os continentes, mas a introdução do avião no século XX expande este “meio de 

troca” para o ambiente aeronaval. 

Mesmo após a derrota do Japão, este continuou a crescer e a inovar, a despeito 

de sua falta de recursos naturais. A economia Japonesa foi capaz de uma adaptação no 

cenário do pós-guerra e de se reconstruir rapidamente. Após adotar uma estratégia 

inicial de engenharia reversa, as companhias japonesas conseguiram atingir a paridade 

com as ocidentais em termos de tecnologia no final do século XX. No final da década 

de 1980, muitos previam que em breve o Japão se tornaria a maior potência do mundo, 

embora não tivesse uma força militar capaz de projetar força fora de suas fronteiras.  

Arrighi et al. (2001) mostram, entretanto, que durante a Guerra do Golfo em 

1990, ficou claro que sem o poder militar os japoneses eram ainda meros coadjuvantes. 

O petróleo Saudita era um recurso crítico para a economia Japonesa, uma situação 

similar a que levou os japoneses a guerra em 1941 por causa do petróleo das Índias 

Orientais. Mas se em 1941 o Japão tinha a opção de intervir militarmente, em 1990 esta 

opção não existia, sendo necessário que alguém interviesse por ele. Poderio militar e 

poderio econômico ainda andam juntos. A limitação de projeção de força do Japão é 

hoje política, e se livrado destas limitações o Japão poderá e provavelmente irá 

constituir uma força capaz de projetar força em qualquer local do mundo num espaço de 

poucos anos. 

O caso Japonês do final do século XX reforça que é necessário ter uma força 

militar apta a “impor a vontade pelos meios de violência” como colocado por 

Clausewitz (1968). Uma nação que depende de recursos naturais precisa ser capaz de 

projetar sua força aonde estes recursos se encontram, de maneira a garantir sua 

exploração mesmo em face de problemas políticos locais. Isto pode ser visto como 

sendo uma garantira de direitos de propriedade ou pelo menos de direitos de acesso. 

O caso do Japão reforça ainda mais o modelo identificado, mostrando como um 

governo feudal retardou o desenvolvimento japonês e como quando este foi substituído 

por um modelo de gestão mais agressivo e desenvolvimentista o país rapidamente se 

tornou um dos protagonistas mundiais, mesmo sem grandes recursos naturais e 

territórios.  

O Ethos japonês teve um papel importante (Castells, 2000). Enquanto a cultura 

japonesa foi mantida num isolamento (p. 10), isto não permitiu que a sociedade se 
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desenvolvesse. Quando, entretanto, elas foram inseridas num contexto global, o Estado 

nacional pode se aproveitar destas e criar um ambiente nos quais a cultura japonesa se 

encaixava. A noção de harmonia e construção de consenso moldou as instituições 

japonesas (p. 195). 

 

2.2.3 – Oriente Médio 

 

A região do Oriente Médio era bastante desenvolvida antes da Idade Moderna, 

tendo um a posição central no comércio mundial. Ela passou por um grande 

florescimento nos século IX a XI. Braudel (1993) mostra como o capitalismo já havia se 

desenvolvido no Oriente médio no século XI, apontando para que no Cairo durante o 

tempo da primeira Cruzada, já existiam todos os tipos de crédito e pagamento e todas as 

formas de associações comerciais. Abu-Lughod (apud Arrighi et al., 2001 e apud Frank, 

1998) mostra que um sistema de comércio mundial centrado no Oriente Médio já existia 

nos séculos XIII e XIV.  

Braudel (1993) afirma que a posição central ocupada geograficamente pelo 

Oriente Médio como um intermediário entre a Índia e o Ocidente permitiu o 

desenvolvimento do comércio ao longo de muitas rotas comerciais marítimas ligando a 

China e Índia com a Europa e a África. Estas longas rotas navais precisavam ser ligadas 

por curtas rotas terrestres que estavam em seu poder. Enquanto a África não pudesse ser 

circunavegada ou pelos Europeus ou pelos Chineses esta situação se manteria. 

Importantes desenvolvimentos científicos surgiram lá, como a Álgebra 

(palavra de origem árabe), trigonometria, e o astrolábio. Em particular a Álgebra foi 

desenvolvida até o ponto em que só haveria alguma nova inovação significativa no 

século XVIII com a introdução do cálculo diferencial. O sistema numérico Indo-

Arábico sendo muito mais propício para operações comercias tais como multiplicações, 

divisões e contas de juros do que o sistema Romano acabou por substituir este último. 

O banco de Bagdá tinha filial na China, e lidava com locais distantes como o 

Sul da Espanha, Zanzibar na África, e os Vikings ao longo do Volga. Este comércio 

espalhou a Álgebra. Se a matemática pode ser considerada uma linguagem, então a 

álgebra Indo-Arábica pode ser considerada como a mais espalhada e unificadora das 

linguagens humanas. 

Em termos militares os Árabes ameaçaram dominar o Ocidente desde a batalha 

de Tours em 732. Neste campo também eles dominavam certas tecnologias chaves, tais 
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como fabricação de Canhões, criação de cavalos, e uma organização tática superior 

como os Janíssaros. Tas capacidades permitiram ao Islã conquistar desde o a Espanha 

até a Indonésia, incluindo a Cidade de Constantinopla então rebatizada de Istambul. Seu 

poder naval era forte no Mediterrâneo, Mar Negro e Oceano Índico. Seu poder foi 

reduzido no Mediterrâneo pelas cruzadas, mas ao final do século XV já competia 

novamente com as cidades-estado italianas, somente sendo contido na batalha de 

Lepanto em 1570. 

A partir das cruzadas, o Oriente médio, até por sua posição central, foi atacado 

pelos europeus no século XI e XII, pelos mongóis no século XIII e finalmente sucumbiu 

para os Turcos Otomanos no século XIV. Braudel (1993) mostra que uma vez 

centralizada, a região estagnou cientifica e economicamente só vindo a se libertar do 

controle Turco após a primeira guerra mundial.  

Mokyr (1990, p.26) afirma que os muçulmanos não tinham a vontade de 

continuar melhorando as tecnologias imperfeitas e perderam momento após 1150. O 

ocidente, inicialmente muito atrás, nunca perdeu sua capacidade de continuar a 

melhorar e refinar as idéias do outros. Por volta de 1500, o ocidente atingiu paridade 

com os Muçulmanos (p.34). 

Kennedy (1989) compara o Império Otomano à Dinastia Ming pelo fato de 

ambos sofrerem dos mesmos defeitos de ser centralizadores, despóticos e extremamente 

conservadores nas suas atitudes para iniciativa, dissensão e comércio. Ele também 

acredita que as forças armadas tinham uma rejeição particularmente forte por inovações 

depois da unificação Otomana, rejeitando tecnologias mesmo depois delas terem sido 

provadas em batalha ao derrotar os próprios Otomanos. Como exemplo ele usa a 

Batalha de Lepanto, após a qual os Otomanos se recusaram a adotar o tipo de navio 

Europeu que era maior. 

O domínio Muçulmano foi quebrado pela Primeira Guerra mundial e em 

menos de um século as nações árabes foram capazes de obter avanços significativos, 

embora não tão grandes quanto os da China e do Japão. Apesar de suas economias 

serem ainda baseadas num monopólio da indústria petrolífera, estas são capazes de 

influenciar eventos no mundo inteiro. O Irã é capaz de desenvolvimentos de alta 

tecnologia e o Iraque já foi capaz de desenvolver mísseis. Até mesmo a Turquia 

avançou mais rápido depois de perder seu controle sobre a região por ter diminuído seus 

gastos com a manutenção da ocupação e também permitindo um governo menos 

centralizado. 



31 

Observando sob a ótica do modelo aqui levantado, percebe-se que o Ethos e a 

Gestão pública estão relacionados. A própria natureza da competição entre os vários 

califados, obrigava-os a buscarem novas formas de competitividade, fosse ela nos 

campos econômicos ou militares, entretanto quando a competição cessou por causa da 

dominação turca o que prevaleceu foi uma política pública que priorizava o controle e 

não o desenvolvimento. Até hoje o desenvolvimento da região ainda é limitado por 

governos que precisam priorizar o controle social ao invés do desenvolvimento devido a 

minorias Sunitas estarem controlando o poder de nações com maiorias Xiitas. Em Israel 

aonde este tipo de dicotomia não acontece o governo é mais liberal e o desenvolvimento 

foi mais rápido nos últimos cinqüenta anos. 

Outro ponto importante é o fato de que a expansão e domínio comerciais só 

puderam ser mantidos enquanto os mares eram controlados. Quando os ocidentais 

passaram a dominar os mares, este passaram a controlar também o comércio. Mahan 

(1987) considera a batalha de Lepanto como uma das mais importantes da história. 

 

2.3 – Ciclos de hegemonia 

 

Este trabalho agora se volta para o Ocidente como fonte de estudo, mas antes 

convém lembrar de que Frank (1998) coloca, Braudel, Marx, Weber, Smith, 

Wallerstein, Landes, North, Thomas e Polanyi como sendo “euro-cêntricos” e os critica 

de analisarem o mundo social baseados apenas nos acontecimentos dos últimos 

quinhentos anos de forma centrada na Europa, ao invés de verem um quadro maior tanto 

do ponto de vista histórico quanto geográfico. Esta é uma tendência relativamente 

recente de tentar contar uma história Global, percebendo que não há mais a 

possibilidade de se manter a “grande narrativa”. Embora aceitando a crítica de Frank, 

percebe-se que a maioria dos autores se centra ainda no Ocidente como protagonista da 

história a partir de 1500, pelo simples fato de que foi o Ocidente, e não o Oriente, que 

ditou o passo da mudança e o ritmo da história nos últimos quinhentos anos. Além disto, 

existem dados mais confiáveis para se fazer análises nos últimos duzentos anos, o que 

complica certas estimativas feitas no passado, impossibilitando-se de verificar se um 

fato era isolado, ou representativo de uma realidade mais ampla. 

Arrighi (1996) mostra quatro “séculos longos”, cada um dominado por uma 

potência hegemônica, sendo todas potências navais: Gênova, Holanda, Reino Unido e 

EUA. Estas potências ocidentais jamais conseguiram unificar seu espaço geográfico e 
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exercer a dominação completa, sempre estando sob a pressão competitiva. Kennedy 

(1989) acredita que a competição entre os estados na Europa absolutista tenha sido um 

dos fatores preponderantes para que esta jamais tenha se estagnado como um todo. 

O conceito de hegemonia de Arrighi (1996, p. 27) refere-se especificamente à 

capacidade de um Estado exercer as funções de liderança e governo sobre um sistema 

de nações soberanas. Este conceito é algo maior e diferente de dominação pura e 

simples. 

Neste sentido, o que ocorreu no mundo ocidental foi um híbrido de competição 

e cooperação conhecido na Teoria dos jogos pelo neologismo “coopetição”, isto é, 

embora os jogadores estejam competindo entre si, eles cooperam para aumentar o poder 

relativo do grupo. Desta forma, coopetição leva a co-evolução. 

Este fenômeno é por vezes chamado de “Efeito da dama de copas” (“Red 

Queen Effect”, “Red Queen Behavior”, “Red Queen Principle” ou “Red Queen 

Hypothesis”), tal termo foi cunhado por Leigh Van Valen em 1973, e foi originalmente 

desenvolvido na biologia para explicar a co-evolução. Dois organismos evoluem em 

conjunto tentando superar um ao outro, e a evolução de um, força a evolução do outro. 

O resultado é que ambos continuam em patamares de competitividade iguais embora 

tenham evoluído. Organismos isolados deste ciclo que venham a entrar em contato com 

estes organismos que co-evoluiram estarão menos aptos a sobreviver e tem uma maior 

probabilidade de serem extintos, e se não o forem terão de co-evoluir se adaptando a 

presença dos outros organismos (KAUFFMAN, 1995, p. 221). 

Mokyr (1992, p. 277) propõe um paradigma no qual a tecnologia é um análogo 

das espécies biológicas, mas lembra (p. 279) que a analogia entre a evolução Darwinista 

e a mudança tecnológica não deve ser forçada demais, pois o progresso tecnológico é 

não-darwinista em sua natureza. 

O sistema proposto por Arrighi et al. (2001) mostra como o sucesso relativo de 

uma potência era imitado pelos demais concorrentes e assim sua “vantagem 

competitiva” acabava erodida com o tempo. Entretanto, isto só pode acontecer se não 

houver uma dominação completa da região geográfica envolvida. Arrighi et al. (2001) 

também colocam que os novos centros de poder (loci) surgem nas margens do raio de 

ação do Estado hegemônico em declínio. Desta forma, percebemos que as afirmações de 

Arrighi et al. (2001) e Kennedy (1989) convergem quando colocadas sob a ótica de um 

sistema em expansão devido ao avanço da tecnologia, e sob o efeito de mecanismos 

similares aos descritos na teoria dos jogos. 



33 

 

2.4 – O Efeito da tecnologia 

 

O avanço da tecnologia nos últimos quinhentos anos fez com que velocidade 

de transporte crescesse, tanto no que tange a bens e pessoas, quanto a informação. 

Arrighi et al. (2001) mostram como a velocidade aumentou ao longo dos 

últimos séculos de cerca de 16 km/h em 1500 (caravelas e carroças), para acima de 

1.000 km/h nas décadas finais do século XX (aviões comerciais). Entretanto, maior 

avanço ainda ocorreu no que tange a velocidade da informação. Com a invenção do 

telégrafo em 1835, não mais se precisava ir fisicamente até um local para enviar uma 

mensagem, a informação atingiu a velocidade da luz. 

A figura 3 mostra o desenvolvimento das tecnologias de telecomunicação a 

partir da introdução do telégrafo. 

 

Figura 3- Desenvolvimento das telecomunicações 

 

 

Fonte: Grahan e Marvin, 1996 
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Com o aumento da velocidade, o tempo de resposta a um estímulo ocorrido na 

periferia de um Estado se reduziu e este pode aumentar de tamanho mantendo o tempo 

de resposta. Assim sendo, pode-se observar que nos quatro Estados hegemônicos 

listados por Arrighi (1996) houve um gradual aumento da região de influência e redução 

dos tempos de respostas tanto para estímulos de comércio e oportunidades de negócio, 

quanto para estímulos de ordem militar.  

Enquanto Gênova controlava o Mediterrâneo e a costa atlântica da Europa, a 

Holanda teve um controle do comércio no nível mundial, mas seu controle sempre foi 

mais comercial do que militar. A hegemonia Britânica foi de fato a primeira no sentido 

mundial com colônias e possessões em todo o mundo, e na atual hegemonia dos EUA, 

seu poderio militar se faz presente em todo o mundo não através das colônias, mas de 

seu poderio naval e espacial, bem como possessões estratégicas ao redor do mundo. Os 

EUA são a primeira nação a dominar o espaço circunvizinho da terra ocupando tanto a 

órbita baixa quanto as órbitas geo-síncronas. O fato de que até hoje os EUA são ainda, o 

único país a ter realizado missões tripuladas que pousaram na Lua é um sinal de sua 

hegemonia.  

Na medida em que as zonas de influência cresciam por força do avanço 

tecnológico, novas nações surgiam na periferia ameaçando no longo prazo a hegemonia 

vigente. Este processo entretanto pode ter atingido seu limite uma vez que as 

tecnologias permitem que o mundo seja totalmente integrado. Não há mais espaços para 

“periferias”. Enquanto os Britânicos levavam meses para responder a uma ameaça nos 

limites de seu Império, hoje os EUA podem responder em minutos. Este espaço 

geográfico tão pequeno era de certa forma mais evidente durante o impasse nuclear da 

Guerra fria. Porém, com o fim da URSS, mesmo pequenas nações estão tendo acesso a 

armamentos nucleares e seus vetores de lançamento. O mundo está ficando pequeno, 

como um dia ficou pequeno o espaço feudal na Europa. 

Neste contexto deve-se recordar o “apelo” a unificação italiana de Machiavelli 

(1980). Assim como na Itália renascentista, pode não haver mais espaço no mundo atual 

para guerras fraticidas entre poderes locais, tais guerras podem resultar num impasse 

similar ao que ocorreu na Itália impedindo que esta se desenvolvesse até de sua 

unificação três séculos depois. 

Até o momento este trabalho analisou como o Ocidente se transformou em 

hegemônico nos últimos cinco séculos a partir de uma posição menos favorável 

inicialmente. A análise mostrou a importância da gestão pública no desenvolvimento da 
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sociedade. Esta gestão pública entretanto é influenciada pelo Ethos das sociedades e 

pela competição entre sociedades ou nações. Observou-se ainda que se formaram ciclos 

de hegemonia a partir de potências navais e que estes sistemas hegemônicos foram se 

expandindo em tamanho devido ao efeito da tecnologia. 

 

2.5 – A América Latina antes do século XX 

 

O interesse específico deste trabalho é tentar entender como esta teia de 

relações ocorreu na América Latina do século XX. Como a Gestão pública estimulou o 

desenvolvimento econômico e o poderio militar através da inovação e da redução dos 

custos de transação, e como estes poderios aumentaram a competitividade e o poder de 

barganha nacionais. Isto será analisado no Capítulo 5 a luz do modelo que será proposto 

no Capítulo 3. Por hora, este trabalho se debruçará em entender os antecedentes da 

América Latina antes deste período, isto é, quais as condições de contorno do período e 

local a serem analisados no escopo do trabalho. 

Par uma melhor contextualização a análise histórica se dará sob a ótica dos 

ciclos de hegemonia de Arrighi (1996). Isto se deve ao fato de que, como se verá, até o 

início do século XX a América Latina esteve como parte de um sistema global inserido 

na rede de relações mundiais. Os três eventos mais marcantes da História da América 

Latina antes do século XX, isto é, os descobrimentos, a Guerra do Trinta anos e o 

período de independência, coincidem com as mudanças nos ciclos hegemônicos de 

Arrighi (1996), desta forma se prefere neste trabalho utilizar tais ciclos para analisar o 

processo histórico da região. 

Antes porém é preciso analisar um dos fatores mais determinantes da história 

regional, sua geografia particular que determinou diversos aspectos históricos. 

 

2.5.1  - A geografia do continente Sul - Americano 

 

Um fator determinante no desenvolvimento da América Latina e em especial 

na América do Sul ao longo do século XX foi a sua geografia, que implicou num 

relativo isolamento dos conflitos mundiais e também criou uma dificuldade de 

penetração por conta de sua geografia movimentada. Para melhor analisar isto é preciso 

recorrer a mapas e a teorias geopolíticas. 
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Mackinder (apud BROBST, 2004) analisou no começo do século que o avanço 

das tecnologias de ferrovias e rodovias permitiriam o desenvolvimento das grandes 

regiões continentais do interior, e com isto nações com vastos interiores poderiam 

desenvolvê-los. Isto implicaria na substituição das potências navais por potências 

terrestres tais como a Alemanha, Austrália, Brasil, China, EUA, Índia e Rússia, com 

vastos interiores ainda por desenvolver. Mackinder analisou ainda que neste novo 

contexto a dominação dos mares seria secundária e a dominação da Eurásia se tornaria 

essencial.  

Observando um mapa com a projeção de Fuller (BFI, 2005), ilustrado na 

figura 4, e desenvolvido a partir de 1927, pode-se perceber que a América do Sul fica no 

extremo oposto deste centro de poder. Isto demonstra o relativo isolamento do 

continente e a baixa importância dada pelos pensadores geopolíticos que seguiram a 

linha de Mackinder e sua “Teoria da Heartland”. 

Como contraponto da Teoria de Mackinder, Brobst (2004) aponta o 

surgimento da teoria aérea a partir do desenvolvimento de bombardeiros de longo 

alcance, primeiro com dirigíveis na primeira Guerra e depois com aviões bimotores e 

quadrimotores na segunda guerra levando ao desenvolvimento de mísseis 

intercontinentais (Inter Continental Ballistic Missile - ICBM) e lançados por 

submarinos (Submarine Launched Ballistic Missile - SLBM). Alexander Seversky 

(apud BROBST, 2004) desenvolveu um novo mapa aonde demonstrava o alcance do 

poder aéreo criando novas zonas de influência para as duas potências da guerra fria, o 

qual é reproduzido na figura 5. Tal mapa é chamado de “icariano” em referência ao mito 

de Ícaro. 

Note que ambas as projeções tem uma visão polar do mundo e que por 

conseqüência a América Latina, e em especial a do sul, ficam for da zona de conflito 

principal.  

Entretanto, tal análise não estaria completa sem observar o mundo sob a ótica 

do modal naval. Mahan (1987) coloca a importância dos mares como meio de troca 

devido ao fato que é mais fácil se deslocar pelo mar do que pela terra pois o meio 

oferece menos atrito e resistência ao movimento. Desde Themistocles se acredita que o 

controle dos mares é essencial para uma sociedade e isto é reforçado pelo fato de que a 

dominância do Ocidente se deu a partir das navegações oceânicas e da eliminação dos 

concorrentes árabes na batalha de Lepanto, e que todas as potências hegemônicas do 

ocidente foram potências navais tais como Gênova, Holanda, Reino Unido e os EUA. 
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Para entender o mundo sob uma ótica naval a figura 6 mostra o mapa mundi 

com uma projeção Mercator, porém com duas modificações importantes para ressaltar o 

aspecto naval, a primeira é que no centro do mapa fica o Pacífico e não o Atlântico e a 

segunda é q inversão do mapa no sentido vertical para forçar o leitor a perder suas 

perspectivas tradicionais e repensar as posições relativas dos “objetos”. O mapa original 

tem como fonte Theodora (2005). 

Percebe-se que o mapa é dominado por uma grande massa de água no centro 

do mapa que corresponde a bacia do Indo-Pacífico e que mais uma vez a América do sul 

fica num canto do mapa. A ligação da Europa com este corpo central de água se dá 

através do contorno da África ou da América do sul, mas após a criação dos canais de 

Suez (1869) e do Panamá (1914), tais regiões perdem ainda mais sua importância. 

Mesmo sem estas imagens que ilustram os pensamentos geopolíticos 

dominantes é possível mostrar imagens da terra que ilustram e reforçam o isolamento do 

continente. Utilizando o programa Earth Explorer 3.0 (2004) foram geradas as figuras 7 

e 8. A figura 7 tem como centro a cidade de Bagdá e é coberta quase que inteiramente 

por terra e inclui as principais massas de terra do planeta, isto é a Eurásia e a África. Em 

contraste a figura 8 tem como centro a cidade de Cuiabá, centro geográfico da América 

do Sul, e lembra mais uma ilha do que a figura anterior, apenas nos cantos da imagem, 

aparece a África, América do norte e Antártida. Isto permite que se entenda o relativo 

isolamento da América do Sul independente da projeção geográfica. 

Além do isolamento relativo do continente Sul-americano, em especial depois 

da construção dos canais de Suez e do Panamá, há um segundo ponto importante a ser 

analisado, a dificuldade de penetração do continente Sul- Americano. Tal fato é 

considerado por Braudel (1993) e Robock (1975) como muito relevante para o 

desenvolvimento da região. 

A figura 8 mostra que o Continente é dominado ao oeste pela cadeia do Andes 

e ao leste por uma barreira que é formada pelo escudo Brasileiro, e ao norte pela cadeia 

das Guianas e pela Selva Amazônica que domina a principal via de aceso ao interior, a 

Bacia amazônica. A segunda principal via de acesso ao interior é a Bacia do Paraná que 

fica ao sul, porém esta região leva a terrenos pantanosos. A dificuldade de penetração é 

evidente, o que levou o continente a se desenvolver na região litorânea pela maior parte 

de sua história. 
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Figura 4 – Mapa mundi com a projeção de Fuller 

 

 

Fonte: BFI, 2005 
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Figura 5 – Mapa mundi “icariano” de Seversky 

 

Fonte: Seversky (apud BROBST, 2004)   
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Figura 6 – Mapa mundi com projeção mercator, centrado no pacífico e invertido verticalmente 

  

Fonte: Theodora (2005)  
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Figura 7 – Mapa mundi  centrado em Bagdá 

 

Fonte: Earth Explorer 3.0 ( 2004) 
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Figura 8 – Mapa mundi centrado em Cuiabá 

 

Fonte: Earth Explorer 3.0 ( 2004) 

 



43 

Após esta breve análise da geografia continental este estudo volta ao foco histórico 

aonde as particularidades geográficas do continente serão importantes no desenrolar da 

análise. 

 

2.5.2  - Ciclo Hegemônico Genovês (1492-1618) 

 

Segundo Arrighi (1996) a primeira potência hegemônica da Idade moderna foi 

Gênova que se manteve assim até o a guerra dos trinta anos (1618-48), quando segundo 

Wallerstein (apud Arrighi et al, 2001) ocorreu à primeira guerra de transição hegemônica. 

Durante este primeiro ciclo a América Latina é o foco das atenções dos Europeus sendo a 

América do Norte relegada a um segundo plano. 

A América Latina foi descoberta e colonizada no período moderno, assim sendo as 

estruturas políticas pré-existentes foram substituídas pelas européias, isto é, as civilizações 

pré-colombianas e as tribos indígenas do neolítico que ocupavam o território foram 

destruídas ou forçadas a ceder lugar para os colonos europeus.  

Cristobál (2002), Dietz (1992) e Hofman (2000), analisam que o resultado desta 

ocupação foi uma estrutura de dois grupos dissociados, um que descende de europeus e que 

domina o Estado, e outra descendente de indígenas, e no caso brasileiro também escravos 

africanos, que tem um reduzido acesso ao poder. Este fenômeno é denominado por estes 

autores como um “Estado capturado”. Braudel (1993) compara a América do Sul com a 

Rússia feudal devido justamente a esta estrutura 

Pode-se fazer uma analogia aqui com a situação do Império Otomano cujo Estado 

pretendia controlar uma base árabe para uma elite turca, e também com a China da dinastia 

Ming aonde a elite dos Mandarins desejava controlar a população em geral se segregando 

desta. Nos três casos existe um Estado que reflete o Ethos de uma minoria e não da grande 

maioria.  

Boxer (2002, p332) descreve como os comerciantes tinham em Portugal uma baixa 

reputação que foi de certa forma transplantada para a América Portuguesa e só viria a ser 

contestada após as imigrações estrangeiras da segunda metade do século XIX. Braudel 

(1993) lembra que esta imigração não ocorreu de uniformemente em toda a América Latina, 

e que ela agiu como um bombardeio social destruindo a ordem social anterior. Para Braudel 

(1993) estes imigrantes criaram o Brasil, a Argentina e o Chile modernos, fazendo muito 

pela ocupação de novas terras e pela industrialização inicial. Entretanto ele lembra que 
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apesar da dicotomia e do problema racial, foi à fraternidade das três raças que permitiu a 

construção dos países Latino-Americanos.  

É importante notar que apesar de hoje a América do Norte ter uma maior 

importância no cenário Mundial, esta maior importância se deu apenas no século XX. 

Braudel (1993) aponta para o fato de que nos estágios iniciais da colonização foi a América 

do sul, e em especial o Brasil que atraiu a maior parte da atenção dos colonizadores por suas 

imensas riquezas. Boxer (2002) mostra que a guerra dos Trinta anos (1618-1648) teve como 

um de seus principais teatros de operação o nordeste Brasileiro, conflito comumente 

conhecido no Brasil por “as invasões holandesas”. Apenas após a destruição da economia 

açucareira é que o Brasil se tornou menos importante do que os EUA. Antes deste conflito 

de porte global entre Holandeses e Portugueses a cidade de Recife era a mais importante 

metrópole das Américas em termos comerciais. Após a guerra ela foi superada por Nova 

Amsterdã que viria a ser rebatizada de Nova Iorque. 

 

Tabela 2 – Rede Urbana Colonial 

 

 Fins do Século XVI Fins do Século XVII Fins do Século XVIII 

Nº Cidades 3 7 10 

Nº Vilas 14 51 60 

Salvador 15.000 30.000 40.000 

Recife 5.000 20.000 25.000 

Rio de Janeiro 1.000 4.000 43.000 

São Paulo 1.500 3.000 15.000 

Ouro Preto   30.000 

São Luís   20.000 

Total 60.000 300.000 3.000.000 

Fonte : Ribeiro, 1995 

 

A tabela 2 mostra as estimativas de população segundo Ribeiro (1995) 

James (1996) descreve que, apesar da fracassada tentativa de colonização em 1580 

de Roanoke, foi só em 1607 que a primeira ocupação permanente da América do Norte 

ocorreu pelos ingleses em Jamestown (p. 5-6). Esta foi seguida por Quebec, fundada pelos 

franceses, em 1608, Plymouth em 1620 e Nova Amsterdã, fundada pelos Holandeses, em 
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1624. Em comparação a ocupação da América do sul estava muito mais avançada neste 

momento com São Vicente tendo sido fundada em 1532, Buenos Aires em 1536, Recife em 

1537, Assunção em 1537, Santiago do Chile em 1541, Salvador em 1549, Concepcion em 

1550 e Rio de Janeiro em 1565. Assim sendo, no começo da Guerra dos Trinta anos a 

América do Sul estava bem mais desenvolvida do que a América do Norte. 

Boxer (2002) informa que a competição entre Holandeses e Portugueses começou 

em 1580 quando a coroa Portuguesa se uniu à coroa Espanhola, e assim ficaria por sessenta 

anos até 1640. Para os holandeses, que estavam em guerra com os Espanhóis desde 1568, era 

mais fácil invadir as colônias dos portugueses do que as Espanholas e assim começou a 

substituição de uma potência por outra. O conflito veio a atingir a América do Sul a partir de 

1624, já durante a Guerra dos Trinta anos, que Wallerstein (apud Arrighi et al., 2001, p. 33) 

chama de “Guerra de mundial”, e acredita ser a consolidação da hegemonia holandesa 

através da força das armas “ampliando a vantagem econômica do vencedor”.  

Em 1640 as coroas Portuguesa e Espanhola foram separadas, e Portugal teve de 

aceitar um tratado com os Holandeses aceitando a partilha da Brasil com os Holandeses, e 

debilitado não podia fazer uma guerra direta, mas apenas incitar a rebelião.  

Furtado (2002, p.25) afirma que devido à pressão exercida pela resistência no 

nordeste brasileiro, os holandeses se empenharam a criar nas Antilhas um importante núcleo 

produtor de açúcar. A situação encontrada nas Antilhas era tão favorável que eles preferiram 

cooperar com os colonos ingleses e franceses do que ocupar as novas terras. Dessa forma os 

Holandeses se prepararam para retirar-se do Brasil caso fosse necessário e menos de dez 

anos depois da retirada a indústria operava com equipamentos totalmente novos e com uma 

posição geográfica mais favorável devido a menor distância da Europa. 

A dominação Holandesa do mar garantiu a sua presença até 1654, depois do fim da 

Guerra dos trinta anos. É irônico que parte da comunidade de Judeus do Recife tenha ido se 

instalar, em Nova Iorque sendo alguns dos primeiros judeus da América do Norte. 

Enquanto a guerra dos trinta anos havia destruído boa parte da economia 

monopolista brasileira havia ocorrido uma forma de compensação, na forma da penetração 

das entradas e bandeiras para além da linha do tratado de Tordesilhas, permitindo aos 

portugueses ocuparem localizações estratégicas que formariam o contorno do Brasil.  

Durante este conflito de grande duração os espanhóis ficaram sob pressão a maior 

parte do tempo, não só dos holandeses, mas também com a ocupação da América do norte 

por parte dos ingleses e franceses. Desta forma os espanhóis preferiram se concentrar na 

exploração do ouro das civilizações pré-colombianas, e no desenvolvimento das colônias 
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mais próximas do Caribe, tendo o Chile e a Argentina sido relegados a um segundo plano e 

se desenvolvido pouco. Estes países acabaram se transformado em países com economias 

pastoris e algumas atividades de mineração. 

Braudel (1993) chama de “ciclo do ouro” e “ciclo da prata” os períodos de 

interesse espanhol pelo metal da América central. Enquanto o “ciclo do ouro” terminou na 

metade do século XVI, o “ciclo da prata” terminou em 1630-40. Como o metal foi 

transportado para a Espanha para outros usos as colônias nada ganharam a não ser a 

exploração dos indígenas locais. 

Lewis (apud Hofman, 2000, p. 9) afirma que a Espanha não estava interessada na 

agricultura durante o período colonial, e utilizou seu esforço em obter Ouro e prata, o que 

ocorreu em três estágios. O primeiro foi o da captura do ouro pertencente aos nativos das 

civilizações pré-colombianas, o segundo foi o de mineração de aluvião, e o terceiro foi o da 

introdução de processos de amálgama de mercúrio. 

Cardoso e Helwege (apud Hofmann, 2000, p 9) afirmam que Portugal exerceu um 

controle menos rígido sobre suas colônias do que a Espanha. Hofman (2000, p. 10) afirma 

ainda que a Espanha seguiu uma política de conquista e modelou as colônias na estrutura 

institucional da Espanha destruindo as instituições e culturas indígenas locais bem como sua 

arquitetura e religião. Outras potências coloniais tinham políticas de tolerância e 

coexistência com as instituições indígenas. 

 

2.5.3  - Ciclo Hegemônico Holandês (1618-1805) 

 

Segundo Wallerstein (apud Arrighi et al, 2001) a Guerra dos trinta anos marca a 

transição hegemônica de Gênova para a Holanda, que se manteve nesta condição até as 

guerras napoleônicas quando então o Reino Unido se tornou Hegemônico. Se no Período da 

hegemonia genovesa a América do Sul foi mais relevante do que a do Norte, a situação se 

inverteu durante a guerra de transição e se manteve assim daí em diante. 

Ao longo da segunda metade do século XVII a América do sul teve um 

desenvolvimento retardado devido ao resultado da guerra e da falta de uma economia 

organizada, enquanto a América do norte não só pode prosperar a partir do tabaco da 

Virgínia, açúcar do Caribe, peixes, e no último quarto do século, peles canadenses para 

confecção de chapéus. Além disto também sofreu um influxo de imigrantes europeus que 

serviu como um propulsor do desenvolvimento. James (1996, p.27) estima que entre 1630 e 
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1700 meio milhão de colonos emigraram para as Américas e que dois terços foram para 

América do norte. 

Tal influxo de imigrantes só ocorreria na América do sul no século XIX. Se a 

primeira onda de imigração foi mais rápida na América do Sul, a segunda onda de 

imigrantes, foi mais rápida na América do Norte, de certa forma pode se afirmar que as 

vagas de imigração sempre procuraram os locais mais propícios para se instalar. 

Um outro fator importante a ser considerado no mais rápido desenvolvimento da 

América do Norte em relação a América do Sul é a geografia. Aqui, volta-se ao tema 

explorado no final do item 2.5.1, aonde a dificuldade de penetração do continente teve um 

papel importante no seu desenvolvimento. Segundo Robock (1975), a presença do Escudo 

Brasileiro, que é essencialmente um planalto levemente inclinado com a borda mais alta 

próxima ao oceano atlântico e que declina gradualmente em direção ao interior, e que se 

estende desde a Bahia até o Rio grande do sul, é a característica mais marcante do território 

brasileiro. 

A inclinação do escudo faz, com que os rios corram não em direção à costa, mas 

para o interior, se tornando afluentes de duas grandes bacias, a do Amazonas e a do Paraná. 

Estas bacias por sua vez tinham seus próprios problemas.  

A Bacia amazônica era dominada por uma selva que impedia o desenvolvimento. A 

bacia do Paraná que seria o eixo natural de penetração do território Sul Americano, tinha sua 

foz disputada com os espanhóis. A única bacia hidrográfica de penetração era a do São 

Francisco. Isto criou grandes dificuldades para a penetração do interior. A Figura 9 mostra 

em forma de diagrama a situação adversa à colonização do território brasileiro.  

A Argentina e o Uruguai eram os territórios que tinham as melhores chances de 

penetração, embora dominado por charcos aonde o gado, introduzido na década de 1550, 

acabou por se desenvolver em manadas selvagens e sendo caçado por sua carne e couro. O 

Chile por sua vez é composto de uma barreira natural ainda mais formidável que a serra do 

mar e o escudo brasileiro, os Andes, que limitavam severamente seu desenvolvimento e a 

penetração do território.  

Em comparação, o território Norte americano apresentava rios perpendiculares à 

costa penetrando até as montanhas Apalaches e dois corredores formados pelos grandes 

lagos ao norte e pela bacia do Missisipi-Missouri ao sul. Ao contrário da Mata atlântica a do 

serrado que dominam o planalto do escudo Brasileiro o meio oeste americano é composto de 

uma vasta planície de mais fácil penetração durante o período pré-industrial e ainda mais 

vantajoso para a construção de ferrovias que dominariam o início do período industrial. É 
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importante lembrar que a serra do mar era chamada de ”A muralha” pelos Portugueses 

devido à impressão que ela causa quando vista do mar, e que o nome “mata” se deve pelo 

fato de que é isso que este tipo de vegetação faz com os exploradores, isto é, ela os mata. 

 

Figura 9 – Diagrama esquemático da dificuldade de penetração do território Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A descoberta de ouro no interior do Escudo central Brasileiro no final do século 

XVII fez mudar o quadro geral apesar das dificuldades de penetração do interior. Braudel 

(1993) afirma que este ciclo durou de 1680 a 1730 aproximadamente. Cardoso e Helwege 

(apud Hofman, 2000, p.9) afirmam que em 1729 foram descobertos também diamantes na 

região estendendo o ciclo até a segunda metade do século XVIII. 

Isto deslocou o centro de desenvolvimento Brasileiro do nordeste para o sudeste, 

mas de forma similar aos “ciclos do ouro” e “da prata” pelos quais passaram os espanhóis 

anteriormente, pouco ficou para a colônia. Minas Gerais perdeu rapidamente sua 

importância após o ciclo do ouro. Talvez a influência mais duradoura deste ciclo tenha sido a 

mudança da capital para a cidade do Rio de Janeiro. 

A mão de obra utilizada neste ciclo no Brasil foram escravos africanos ao invés de 

indígenas nativos como fizeram os Espanhóis. O ouro e diamantes por sua vez foram 

utilizados para comprar mercadorias importadas da Inglaterra (BOXER, 2002) 

No século XVIII houve uma série de conflitos pela Bacia do Paraná, sendo o 

Uruguai e o Rio Grande do sul palco de vários destes conflitos. Enquanto as coroas 

portuguesa e espanhola brigavam pelo que viria a ser o Uruguai, os jesuítas começaram a 
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criar reduções indígenas e criar o embrião de uma nação indígena. Em 1750 foi assinado o 

tratado de Madri, substituindo o Tratado das Tordesilhas (1494), e regularizando as 

fronteiras e dando a terra ocupada a oeste do tratado de Tordesilhas para Portugal, como 

compensação pela Amazônia e o centro oeste, foi dada a Espanha o arquipélago da Filipinas. 

Na foz da bacia do Paraná Portugal ficou com as terras a leste do Rio da prata incluindo o 

Uruguai, ou colônia de sacramento, e o Rio Grande do Sul. Segundo a ótica geopolítica das 

potências navais da época, pode-se perceber pela figura 6 que as Filipinas eram muito mais 

relevantes como entreposto comercial do que o interior da América do Sul. 

Logo após este acordo ser firmado, em 1754, Portugal e Espanha iniciaram 

operações militares contra a “nação Guarani” ainda não formalmente estabelecida. Tais 

operações só seriam concluídas na Batalha de Caboiaté três anos depois.  

Antes disso, porém, a Guerra dos sete anos (1756-1763) se iniciara. Prússia e 

Inglaterra lutaram contra uma coalizão de França, Rússia e Áustria. Rapidamente a Guerra 

se tornou de proporções mundiais devida à intensa rivalidade Anglo-Francesa. Devido aos 

laços de família dos Bourbon a Espanha acabou do lado dos franceses e Portugal que tinha 

estreitos laços comerciais com a Inglaterra acabou do lado oposto. Mais uma vez, em 1762, 

as operações militares foram iniciadas na “fronteira do vai-e-vém”, como eram chamados o 

Uruguai e o Rio grande do sul na época. As operações só terminaram com o Tratado de Paris 

em 1763. Isto não traria a paz para a Região que voltaria a ver conflitos até 1777 quando o 

Tratado de São Ildefonso redefiniu as fronteiras do sul novamente, substituindo o Tratado de 

Madri. 

Todos estes conflitos juntos impediram o desenvolvido local e prepararam a 

população local para a independência, a partir da qual não teriam de se envolver em conflitos 

nas colônias por causa de guerras no continente Europeu. As Guerras de independência dos 

EUA (1775-1783), juntamente com a revolução francesa, inspiraram movimentos de 

independência na América do Sul, mas foi só com a Invasão de Napoleão Bonaparte da 

Península Ibérica em 1807 que as Américas começaram a se independer de fato. Durante a 

Guerra Peninsular (1808-1814) o movimento de independência da América do sul ganhou 

muito impulso. 

 

2.5.4  - Ciclo Hegemônico Britânico (1805-1939) 

 

As Guerras Napoleônicas marcaram a segunda transição hegemônica segundo 

Wallerstein (apud Arrighi et al, 2001), e marcaram a América latina que saiu do controle de 



50 

suas metrópoles para a independência, mas sob forte influência do Reino Unido. O regime 

mercantilista Ibérico que impedia o desenvolvimento do capitalismo terminou, segundo 

Hofman (2000) o período “proto-capitalista” se encerrou em 1820 na América Latina. Sob a 

influência Britânica a América iniciou uma longa e lenta marcha para o desenvolvimento 

capitalista, com seus regimes centralizadores herdados dos Espanhóis e Portugueses 

tentando manter o controle mesmo que para isso fosse necessário retardar o 

desenvolvimento. 

Em 1809 a Família real portuguesa se transferiu para o Brasil fugindo da ocupação 

Francesa e iniciando um processo irreversível que levaria a independência do Brasil em 

1822. A Argentina já ensaiava movimentos de independência desde 1807, e em 1810 

depuseram o vice-rei, oficialmente ele se tornou independente em 1816. No Chile o 

movimento de independência se iniciou em 1810, e que foi oficialmente proclamada em 

1818. O Paraguai obteve sua independência em 1811 e o Uruguai, devido à guerra com o 

Brasil só teve sua independência reconhecida em 1828.  

Parte deste movimento se deu ao enfraquecimento da Espanha ao ter sua frota 

quase que totalmente destruída na Batalha de Trafalgar (1805) e seu território ocupado pelos 

Franceses entre 1807 e 1814. Para uma nação com tantas colônias ultramarinas a perda da 

superioridade naval foi quase fatal, de forma similar ao que ocorreu com a França na Guerra 

dos sete anos, quando ao perder o controle naval viu suas colônias serem tomadas pela 

Inglaterra.  

A Espanha não perdeu suas colônias para outra potência, mas elas conseguiram sua 

independência graças a um poder metropolitano que era incapaz de exercer o controle. 

Entretanto, vários dos governos nacionais nascentes herdaram dos espanhóis a tendência 

para o controle da sociedade e foram na maior parte ditaduras, ou no caso Brasileiro um 

Império cujo governante era o filho do monarca português.  

É importante notar que a Argentina quase se fragmentou ainda mais. Havia uma 

facção que apoiava um Estado Unitário controlada a partir de Buenos Aires e outra facção 

que apoiava um Estado federalista. Isto trouxe grande instabilidade para a Argentina por 

quase todo o século XIX sendo em parte responsável pelo início da Guerra da Tríplice 

Aliança (1865-1870). A unidade do Vice-reino do Prata não pôde ser mantida e assim 

acabaram por obter a independência de Buenos Aires, o Uruguai, o Paraguai e o Chile. 

O Brasil por sua vez teve de debelar vários movimentos de insurreição ao longo do 

século XIX nas mais variadas partes do país, incluindo a revolta farroupilha no sul (1835-

45), que foi o mais longo destes movimentos.  
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O mais importante conflito na região foi a Guerra da Tríplice Aliança (1865-70) 

que envolveu o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. O terreno de difícil 

travessia fazia com que o a superioridade naval fluvial fosse decisiva para a campanha, e o 

Paraguai havia se preparado para uma guerra terrestre ao longo das vias fluviais, mas na 

batalha de Riachuelo a marinha Paraguaia foi destruída. A Guerra não pôde ser terminada 

rapidamente, pois as fortalezas paraguaias ao longo das principais vias fluviais impediam a 

Aliança de utilizar sua superioridade naval para levar o conflito a uma conclusão rápida. 

Uma invasão terrestre do Paraguai teve de ser montada e executada, mas o terreno 

pantanoso e as fortalezas paraguaias impediam um avanço rápido somente sendo possível 

terminar o conflito após anos de operações militares. 

No lado do Pacífico, a Guerra de 1879-1883 também deixou Peru, Chile e Bolívia 

em dificuldades financeiras. O México, por sua vez, continuava com problemas desde a 

Guerra de 1846-48 com os EUA e tinham uma ditadura desde 1876.  

Se no século XVIII Portugueses e Espanhóis combateram pelas fronteiras Sul-

Americanas, no Século XIX as jovens nações brigaram umas com as outras e sufocaram 

rebeliões para manterem sua integridade. Embora a Argentina tenha falhado em manter a 

integridade total seu território continuou vasto. O Brasil manteve sua integridade, mas ao 

libertar uma grande quantidade de escravos para lutarem na Guerra da Tríplice Aliança criou 

uma situação insustentável para a economia local, o que levou a imigração de europeus na 

segunda metade do século XIX enxertando uma classe média na sociedade. Em poucos anos 

a monarquia se tornou insustentável e a República foi proclamada. Ribeiro (1995) estima a 

população destas ondas de imigrantes na tabela 3. 

Robock (1975) afirma que a força principal por trás da industrialização inicial foi o 

ciclo do café baseado na força de trabalho imigrante livre. Esta população imigrante 

empregada na plantação do café, e do setor cafeeiro, criou um mercado considerável para 

bens de consumo baratos. Muitos dos imigrantes trouxeram consigo habilidades comerciais e 

manufatureiras. 

Putnam (1996) introduz o conceito de “Capital Social”, e sob este conceito é como 

se uma nova quantidade de capital tivesse sido introduzida na América Latina e em especial 

no Brasil a partir do final do século XIX. 

Para Robock (1975) o fato do ciclo do café ter ocorrido no sudeste, fez com que o 

impacto da industrialização se fizesse mais marcante nesta região. Investimentos em 

ferrovias, estações de força e outros tipos de infra-estrutura, e financiadas pelos plantadores 
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de café e capital estrangeiro para servir o mercado cafeeiro criaram uma demanda por itens 

industrializados. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos contingentes imigratórios por períodos de entrada (em 

milhares de imigrantes) 

 

Período Portugueses Italianos Espanhóis Japoneses Alemães Totais 

1851/1885 237 128 17 - 59 441 

1886/1900 278 911 187 - 23 1398 

1901/1915 462 323 258 14 39 1096 

1916/1930 365 128 118 85 81 777 

1931/1945 105 19 10 88 25 247 

1946/1960 285 110 104 42 23 564 

Totais 1732 1619 694 229 250 4523 

Fonte – Ribeiro, 1995 

 

Braudel (1993) mostra que a partir de 1880 a Argentina se tornou um grande 

exportador de Trigo e Carne para o mercado Europeu. Para Díaz-Alejandro (apud Hofman, 

2000, p.14) entre 1860 e 1930 a Argentina cresceu numa taxa que têm poucos paralelos na 

história econômica. 

É importante notar que além de governos autoritários herdados dos regimes 

coloniais, a América Latina herdou também economias baseadas em monoculturas e 

voltadas para exportação. Hofman (2000) afirma que tal situação perdurou até o começo do 

século XX. 

Segundo Wallerstein (apud Arrighi et al, 2001) a próxima transição hegemônica 

ocorreu apenas no século XX no período 1914-1945, também conhecido como as guerras 

mundiais, ou “Guerras Eurasianas” como chama Wallerstein. Assim sendo, o período de 

estudo deste trabalho se inicia antes desta transição hegemônica e a inclui no contexto de 

análise. Passa-se agora então a fazer uma análise da situação inicial da América Latina no 

começo do século XX, ou seja, da condição de contorno das nações analisadas ao entrarem 

no escopo temporal do trabalho. 
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2.5.5  - Situação Inicial no século XX 

 

Pode-se agora traçar um perfil do estado no qual a América do Sul entrou no século 

XX. Podem-se eleger três pontos principais que definem este estado inicial: riqueza natural, 

instituições e capital humano.  

A riqueza natural da região embora tenha atraído a colonização acabou por gerar 

ciclos econômicos baseados em monopólios, que impediram o avanço da economia e da 

sociedade. Economias monopolistas são muito vulneráveis a variações no mercado, e isto é 

ainda mais grave no caso de commodities como foi a maior parte dos casos na América do 

Sul. Tais riquezas atraíram também muitas guerras em particular a Guerra dos Trinta anos 

que causou grande destruição. Isto gerou quase três séculos de guerras ininterruptas. O efeito 

final foi que ao entrar no século XX a industrialização da região era incipiente apesar de 

terem existido grandes movimentos econômicos no passado. Existiam ainda grandes porções 

de terra a serem ocupadas e as economias ainda eram baseadas em commodities tais como 

café, gado, petróleo e minérios. 

As instituições Nacionais foram quase que herdadas das potências coloniais e 

sempre foram muito preocupadas com o controle social de uma população indígena ou negra 

com a qual não se identificava. As guerras do século XIX para a manutenção da integridade 

nacional aumentaram a tendência centralizadora destas instituições. Hofman (2000) afirma 

que a política mercantil de Portugal e Espanha proibia a manufatura nas Américas, o que 

impedia a formação de uma classe média. Apenas a partir da segunda metade do século XIX, 

é que a industrialização começou a ganhar força, segundo Robock (1975) isto se deveu em 

grande parte aos imigrantes europeus.  

Tais instituições perpetuaram na América o Ethos de seus colonizadores e geraram 

e mantiveram boa parte da desigualdade sócio-econômica na qual a América se encontrava 

ao entrar no século XX. Para North (1990, p. 113-115) esta é a principal diferença entre as 

colonizações da Espanha e da Inglaterra nas Américas. Enquanto a preocupação do controle 

social sempre dominou as instituições Espanholas e Portuguesas, uma lógica menos 

controladora e mais liberal permitiu o desenvolvimento dos EUA. 

Tal explicação, entretanto, não leva em conta os fatores militar e logístico-

geográfico. Antes da guerra dos trinta anos arrasar a economia sul americana esta era mais 

desenvolvida do que à norte americana. Além disto, o território norte americano apresentava 

menores barreiras ao movimento e, por conseguinte, ao desenvolvimento sócio-econômico. 
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Segundo Hofman (2000, p.13), outro problema gerado por tais instituições foi 

sempre a irresponsabilidade fiscal que sistematicamente gerou crises nos finais dos ciclos de 

Kondratieff, isto é, nas décadas de 1820, 1870, 1930 e 1980, seguidas de limitações de 

crédito estrangeiro por duas ou três décadas. A fraqueza da economia monopolista 

exportadora junto com a irresponsabilidade fiscal sempre deixou a América latina a mercê 

dos movimentos mundiais, sendo influenciada por fatores externos por falta de resistência 

interna a tais movimentos cíclicos. 

Finalmente, o fator do capital humano deve ser destacado. A América do Sul 

herdou uma mistura racial única que apesar das desigualdades tem uma fraternidade única 

como coloca Gilberto Freyre (apud Braudel 1993). A isto deve ser somado a imigração 

estrangeira da segunda metade do século XIX que enxertou um capital intelectual novo na 

região dando-lhe um capital social e humano capaz de iniciar o desenvolvimento da região 

que viria no século XX a eliminar a característica monopolista das economias da região. A 

libertação dos escravos no Brasil não gerou uma massa de trabalhadores ou pequenos 

empresários, pois lhes faltavam às condições para tal. O avanço mais rápido dos imigrantes 

em relação aos negros pode ser colocado como sendo devido a um maior capital social no 

sentido descrito por Putnam (1996). Isto explica também, em parte, como, no Brasil, o 

Sudeste se tornou mais importante do que o Nordeste nos últimos 150 anos, a partir de uma 

posição inferior. 

Combinados estes três fatores explicam boa parte da herança Latino-americana e 

mostram uma região ainda em transição entre um período colonial que Hofman (2000) 

chama de “Proto-capitalista” e um regime capitalista que só veio a se configurar na segunda 

metade do século XX. Esta região também está em transição com relação a suas instituições 

que saem de ditaduras e guerras de consolidação, para buscar regimes menos autoritários, 

mas que ainda durante todo o século XX ainda serão recorrentes os regimes autoritários. A 

população também está em transição e o capital humano se transformando numa nova matriz 

fruto da mistura não mais das três raças originais, mas de toda uma mistura global.  

Resumindo analisou-se a América latina sob um ponto de vista geográfico e 

histórico antes de sua entrada no século XX. O relativo isolamento geográfico e a 

dificuldade de penetração do território marcaram o seu desenvolvimento histórico. Os ciclos 

de hegemonia dos séculos XV a XIX coincidem com os grandes movimentos históricos da 

região, sendo que no período da hegemonia genovesa a região esteve na vanguarda do 

desenvolvimento do continente, perdendo esta posição a partir da guerra dos trinta anos, 

quando se iniciou a hegemonia holandesa. A transição para a hegemonia Inglesa durante as 



55 

guerras napoleônicas permitiu a independência da região e iniciou um ciclo de imigrações 

que deu novo fôlego desenvolvimentista aos novos países.  

Assim sendo, a região entrou no século XX como uma região em plena 

transformação com economias baseadas em commodities, instituições herdadas das 

metrópoles e um novo capital humano que iniciava a transformação desta região. 

 

2.5.6  - Análise sob a ótica do modelo proposto. 

 

Passa-se aqui a uma análise preliminar, similar a feita para as demais regiões do 

mundo, que preparará a introdução do modelo de análise de competitividade, o que será feito 

no capítulo seguinte. 

No caso da América latina antes do século XX as políticas governamentais foram 

dominadas em grande parte pela necessidade de controle das potências coloniais e depois 

das elites dominantes descendentes dos europeus que se viam de frente com o desafio de 

controlar uma massa de descendentes de indígenas e negros.  

Desta forma os interesses dos governantes estavam desalinhados com os interesses 

da população em geral. Isto gerou uma tendência de controle social ao invés de uma lógica 

de desenvolvimento. Que restringiu sempre a inovação e impediu a redução dos custos de 

transação. Assim sendo, Portugal e Espanha estabeleceram um complexo sistema judiciário 

colonial para sempre privilegiar aos membros das elites metropolitanas impedindo o avanço 

social.  

O resultado é que a América do sul foi sempre um satélite da economia mundial. 

Ela prosperou durante o ciclo genovês como fornecedora de commodities, mas quando a 

Holanda passou para a posição hegemônica, a América Latina, por não estar sob a esfera de 

influência da nação hegemônica estagnou. A mudança da hegemonia para a Inglaterra e a 

posição da região sob a esfera de influência Inglesa permitiu o desenvolvimento sob o 

modelo capitalista. A transição hegemônica para os EUA teve um impacto positivo 

acelerando o ritmo do desenvolvimento, que conforme se retornará a analisar mais tarde. 

Também os ciclos de Kondratieff tiveram uma influência grande na região 

determinando, em parte, as oscilações financeiras da região e suas crises de crédito. As 

grandes crises de crédito ocorreram na região em 1820, 1870, 1930 e 1980 precisamente no 

final de cada um dos ciclos de Kondratieff como mostra a tabela 4. Isto é um sinal claro da 

influência do contexto mundial na região. 
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A Figura 10 mostra os dois tipos de ciclo lado a lado numa escala de tempo que 

inicia no começo da idade moderna e vai até o futuro próximo. E, portanto, a parte final é 

mais uma projeção dos ciclos caso este continuem num futuro de cerca de 50 anos. Caso isto 

venha a se confirmar o ciclo de Kondratieff atual entraria na sua fase “B” por volta de 2005 

e terminaria em 2030, e a transição hegemônica dos EUA para outra nação se daria por volta 

da segunda metade do século XXI, durante um sexto ciclo de Kondratieff. A continuação de 

tais ciclos, entretanto, é mera especulação. 

O que estes ciclos demonstram é a forte influência externa nos eventos da História 

Sul-Americana. É importante notar que a posição periférica geográfica demonstrada no item 

2.5.1 se refletiu de tal forma que ao longo da história a região também teve um papel 

periférico no sistema global de comércio. 

A introdução dos imigrantes e o início de uma industrialização ao final do século 

XIX permitiram a mudança do contexto Sul-Americano no longo prazo, e a região entrou no 

século XX com a possibilidade de se desenvolver mais rapidamente passando de uma 

posição mais passiva no cenário mundial para uma atitude mais pró-ativa. Enfim o século 

XX começou com novas possibilidades apesar de uma posição desvantajosa inicial. 

 

Figura 10 – Ciclos Hegemônicos e de Kondratieff 
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De forma similar ao ocorrido no Japão e na China no final do século XIX e começo 

do século XX uma mudança de orientação governamental poderia ter alterado a situação. 

Até que ponto isto ocorreu na América Latina do século XX, e como este processo se deu 

são dois dos temas centrais deste estudo. 

 

Tabela 4 – Ciclos de Kondratieff 

Ciclo Descrição Início Término 

1º Mecanização inicial 1770 1830 

2º Vapor e Ferrovias 1830 1880 

3º Eletricidade e engenharia pesada 1880 1930 

4º Produção em massa e Fordismo. 1930 1980 

5º Telemática 1980 2030? 

Fonte: Adaptado de Freeman e Perez, 1988 

 

Segundo a ótica de Putnam (1996) pode-se dizer que um novo “Capital Social” foi 

injetado na região permitindo mudanças que já começaram a frutificar no final do século XX 

com o ciclo cafeeiro no Brasil e do gado na Argentina e Uruguai. No Brasil os imigrantes e a 

industrialização nascentes foram parcialmente responsáveis pela proclamação da República, 

permitindo assim como coloca Castells (2000, p.9), “uma mudança de orientação da política 

Estatal”. 

Até o momento se fez uma revisão histórica para permitir a montagem formal do 

modelo o que ocorrerá em seguida no capítulo 3. O detalhamento da metodologia será 

realizada no Capítulo 4, antes de retomar o estudo da América Latina no século XX 

(Capítulo 5), tendo como ponto de partida uma região em plena transição, cheia de 

contradições, ameaças e oportunidades. 
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CAPÍTULO 3 – Modelo de Análise de Competitividade 

 

Neste capítulo, tomando por base a revisão feita no capítulo anterior se construirá o 

modelo de análise deste trabalho. Tal modelo relacionará as influências de cada variável nas 

demais. Além da estruturação do modelo, se fará uma análise da relação do modelo com a 

gestão pública, se conceituará as variáveis, se conduzirá uma análise das aplicações 

possíveis do modelo, e se fará uma crítica ao modelo. 

 

3.1  – Estruturação do modelo 

 

Busca-se agora construir um modelo de Análise que permita entender como se dá o 

aumento de competitividade das nações, a partir das comparações históricas feitas no 

capítulo anterior. O modelo será descrito aos poucos, bem como serão discutidas as 

interações e influências entre as diversas variáveis. As figuras 11, 12 e 13 mostram os 

estágios de explicação do modelo, e a figura 14 mostra o modelo completo. 

A figura 11 mostra as elucidações de Weber (1950) que coloca a organização 

econômica como decorrência do Ethos de uma sociedade, e o modelo de North e Thomas 

(1993) que nos mostram como a organização econômica implica em arranjos institucionais e 

direitos de propriedade.  

 

Figura 11 – Modelo de análise de competitividade (primeiro passo) 
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Weber (1950) supõe que os valores e crenças compartilhados pelos indivíduos 

afetam suas decisões ao longo de sua vida. Assim sendo, honestidade, pontualidade, 

perseverança e frugalidade afetam suas decisões e comunicam aos demais indivíduos da 

sociedade como ele deverá se comportar no futuro. Tais valores e crenças afetam ainda suas 

prioridades, aversão ao risco, emprego de seu tempo e esforço e motivação para a 

cooperação e competição com outros membros de uma sociedade. 

Se estes valores são demonstrados, percebidos e partilhados por vários indivíduos 

de uma sociedade eles serão capazes de predizer o comportamento futuro uns dos outros, ou, 

pelo menos, eles podem pensar que podem predizê-los. Este “sistema de crenças” coletivo 

forma um “Estado mental” ou um “Espírito” como diz Weber (1950), e forma a base da 

organização econômica. 

North e Thomas (1993) afirmam que a organização econômica determina o 

crescimento econômico através de arranjos institucionais e direitos de propriedade, que por 

sua vez reduzem os chamados custos de transação e estimulam os indivíduos a buscar 

ganhos de escala, inovações, educação e acumulação de capital (p. 2). Isto leva a um 

aumento na produtividade geral da sociedade, entendida pelos autores como sendo a 

produtividade per capita. Desta forma, o crescimento da economia deve ser maior do que o 

crescimento da população.  

Mokyr (1992, p. 4) indica quatro tipos de crescimento: investimento (Solowiano), 

expansão comercial (Smithiano), ganhos de escala e progresso tecnológico 

(Schumpeteriano). Todas estas quatro formas de crescimento são direta ou indiretamente 

afetadas pelas variáveis de North e Thomas (1990). Apenas a garantia de direitos de 

propriedade pode levar um indivíduo a perseguir um objetivo de longo prazo quando 

fazendo um investimento, seja em bens de capital, expansão comercial, ganho de escala, 

progresso tecnológico (através de educação ou pesquisa e desenvolvimento). 

Isto se dá pelo fato de que se o indivíduo acredita que os outros membros da 

sociedade têm valores comuns que suportam os direitos de propriedade, ele pode acreditar 

que o seu tempo, dinheiro e esforço investido para adquirir uma das quatro formas de 

crescimento destacadas por Mokyr (1992) não serão jogados fora ao serem confiscados por 

outro indivíduo ou pelo Estado quando eles vierem a frutificar. Tais direitos de propriedade 

só podem ser garantidos se existe uma maioria da população da sociedade que pensa de 

forma similar e suporta tais direitos através de arranjos institucionais que impedem a coerção 

por parte de certos indivíduos com grande poder de tomar pela força armada ou econômica 

os bens ou propriedades de outros indivíduos. 
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Tal tarefa cabe ao Estado como lembra Smith (1991, p 468-488), que coloca como 

sendo três as funções do Estado: a defesa, a justiça e investimento. Sendo investimento 

subdividido em instituições comerciais e educação. Se a defesa busca defender a sociedade 

de outras sociedades, a justiça busca defender os membros da sociedade de outros membros 

da sociedade.  

Pode-se ver desta forma que os arranjos institucionais que garantem os direitos de 

propriedade são parte de uma instituição maior: o Estado. North (1990, p.6) afirma que 

“pode-se ver o governo como uma organização que provê proteção e justiça em troca de 

receita. Isto é, nós pagamos o governo para estabelecer e garantir direitos de propriedade”.  

Assim sendo, neste trabalho se irá supor, que estas duas variáveis, isto é, arranjos 

institucionais e direitos de propriedade, são partes de uma variável maior, denominada 

Gestão pública, e que envolve outras questões. Isto será necessário para o desenvolvimento 

posterior do modelo.  

O governo é composto, entretanto, de indivíduos que tem seu próprio Ethos. Se o 

governo é um representante legítimo do povo este refletirá o Ethos da sociedade. Se esta 

sociedade estiver disposta e experimentar e inovar tolerando os problemas sociais 

decorrentes da mudança, isto será refletido por este governo. Se, entretanto, a sociedade não 

estiver disposta a experimentar, ela irá inibir a inovação e fechar-se em si mesma 

promovendo a manutenção do status quo.  

Este último caso pode ocorrer numa sociedade que está em risco de perder sua 

posição de primazia (ou hegemonia), mas também pode ocorrer por conta de um governo 

dominado por uma elite que pretende se manter no poder, controlando a população e 

evitando o conflito social. Esta segunda situação pode ser o resultado de uma oligarquia 

instalada através de uma invasão (por exemplo, Império Otomano e América Espanhola) ou 

de uma elite que pretende se segregar do resto da população (por exemplo, Dinastia Ming e 

América Portuguesa).  

Um segundo passo seria o de entender que a gestão pública estimula tanto a 

Inovação, como afirma Castells (2000) quanto reduz os custos de transação como entendem 

North e Thomas (1993). Por sua vez existem alimentações positivas de parte a parte como 

sugerem os textos destes mesmos autores. Esta auto-alimentação positiva (feedback positivo) 

é central para o entendimento do fenômeno como já explicado.  

Obtem-se assim o modelo da figura 12. Mokyr (2000) afirma também que a 

Inovação reduz os “custos de acesso”, estimulando a inovação, o que pode ser entendido 

como um dos processos através do qual se dá esta auto-alimentação.  
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Figura 12 – Modelo de análise de competitividade (segundo passo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyr (2000) explica em parte como se dá este ciclo auto-alimentado através do 

que ele denomina de “custo de acesso”, isto é, na medida em que novas inovações tais como 

círculos científicos, publicações científicas, padronização, metrologia, estatística e cálculo e 

aumento da alfabetização reduzem o “custo de acesso” ao conhecimento científico, as 

inovações se tornam mais freqüentes. Exemplos de inovações que diminuíram o “custo de 

acesso” são: a criação das Universidades (Século XIII), a invenção da imprensa (Século XV) 

e a difusão dos jornais científicos (Século XIX), e mais recentemente a Internet. 

Mokyr (2000) cita explicitamente o efeito da tecnologia da informação no final do 

século XX, como um redutor de custos que permite uma maior difusão do conhecimento 

científico, que por sua vez facilita a geração de novas inovações. Mokyr (2000) vai além, e 

explica como o surgimento de uma “cultura científica” facilitou o processo de inovação a 

partir da segunda metade do século XIX. Pode-se interpretar esta “cultura científica” como 

sendo uma mudança no ethos de boa parte das sociedades em todo o mundo, o que reforçaria 

o modelo. 

Estes “custos de acesso”, reduzidos pela introdução de inovações, estimulam novos 

desenvolvimentos criando uma alimentação positiva para a inovação, que reduz ainda mais, 

não só os “custos de acesso” mas também outros custos de transação, uma vez que novas 

formas de transporte, comunicação e combate reduzem os custos de uma sociedade interagir 

com outras nos campos político, militar e econômico. Esta alimentação positiva é 
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potencialmente explosiva como pode ser visto pelo relativamente rápido desenvolvimento de 

algumas sociedades. Desta forma o Estado é o regulador desta interação sendo capaz de agir 

como um catalisador ou inibidor. A afirmação de Castells (2000) que a função do Estado é 

crucial se torna clara. Quando o controle social é mais importante do que o desenvolvimento 

o Estado se torna uma barreira ao desenvolvimento da sociedade. 

Mokyr (1992, p. 207) lembra a Lei de Cardwell que afirma que “nenhuma nação 

foi tecnologicamente criativa por mais do que um período histórico curto”. Embora tal “lei” 

seja mais uma regularidade empírica do que uma “lei” propriamente dita, e os termos 

“criativo” e “curto” sejam ambíguos, isto é um indicador forte de que o Estado catalisador 

tem vida curta, e o Estado inibidor seja mais comum. 

A razão desta perda de ímpeto pode estar associada ao Ethos do governo. Uma 

sociedade menos desenvolvida ainda ansiosa por obter uma posição melhor pode estar 

disposta a inovar mais do que uma sociedade já melhor estabelecida e, portanto, mais avessa 

ao risco. Assim pode-se imaginar que na medida em que a sociedade se desenvolva ela perca 

seu ímpeto inovador daí resultando a Lei de Cardwell.  

Pode-se ainda imaginar que uma sociedade dominada por uma autocracia seja mais 

rápida em perder o ímpeto inovador do que uma poliarquia, como definida por Dahl (1997, 

p. 29-31), isto é, um sistema que seja tanto inclusivo quanto liberalizado. Isto resultaria 

numa maior eficiência de regimes poliárquicos no longo prazo, e explicaria em parte porque 

as nações hegemônicas de Arrighi (1996) foram todas sociedades na vanguarda dos avanços 

nos sistemas políticos em seus respectivos tempos, estando sempre relativamente mais 

próximos ao ideal democrático do que suas rivais contemporâneas. Uma poliarquia, tem 

intrínseco no seu sistema a capacidade de manter a autocrítica e com isso o ímpeto de 

inovação perdura mais no tempo. 

Olson (1989) sugere um mecanismo que pode ser usado para explicar esta perda de 

ímpeto. Na medida em que passa o tempo sociedades com fronteiras estáveis aumentam o 

número de organizações para ações coletivas (implicação 2, p. 41), e estas organizações 

reduzem a eficiência e fazem a vida política mais complexa (implicação 4, p. 47), além de 

reduzirem a capacidade de adotar novas tecnologias e assim reduzem a taxa de crescimento 

econômico (implicação 7, p 65). De acordo com o modelo proposto por Olson, na medida 

em que estas organizações passam a aumentar seu número numa sociedade elas conseguem 

alterar a condução da Gestão Pública de maneira a reduzir as inovações e aumentar os custos 

de transação, o que se encaixa no modelo proposto. 
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O terceiro passo é obtido ao entender que a inovação e custos de transação afetam 

as duas principais ferramentas de poder do Estado conforme coloca Tilly (1992), isto é o 

“Capital” e a “Coerção” aqui representadas por Produtividade e eficiência militar 

respectivamente. A inovação aumenta a produtividade, tal como colocado por Schumpeter 

(1961), mas também essencial para os meios militares e em especial, para as tecnologias 

navais como explicitado por Mahan (1987). Uma vez que todas as quatro potências 

hegemônicas da era moderna foram potências navais como mostra Arrighi (1996), isto é 

central para o aumento da eficiência militar. Por sua vez os custos de transação influenciam 

tanto a produtividade, como afirmam North e Thomas (1993) quanto à eficiência militar 

como deixado claro por Kennedy (1989).  

Desta forma obtêm-se o modelo da figura 13. 

 

Figura 13 – Modelo de análise de competitividade (terceiro passo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtividade e eficiência militar foram preferidas a poderio militar e produção para 

deixar, propositadamente, de fora as variáveis de território e população. Arrighi et al. (2001) 

mostram que as potências hegemônicas não tinham nem grande território nem população. 

Gênova, Holanda, Reino Unido e EUA nunca tiveram tantos territórios ou população quanto 

seus opositores fossem eles Veneza, Espanha, França ou URSS respectivamente. A 
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evidência parece sugerir que a eficiência é mais relevante do que o poderio total. Mesmo 

Estados não-hegemônicos tais como Portugal do século XVI e o Japão do século XX 

conseguiram locais de destaque em termos de poder apesar de terem poucos recursos 

naturais, população e forças armadas relativamente pequenas. A evidência suporta que a 

eficiência é mais importante do que o tamanho em si. 

Mais recentemente na década de 1980 o Reino Unido foi capaz de cruzar o Atlântico 

no sentido Norte-Sul e derrotar a Argentina no conflito das ilhas Falkland/Malvinas como 

uma força relativamente pequena, ao passo que a China ainda se encontra incapaz de impor 

sua vontade pela força sobre Taiwan, que é consideravelmente mais próxima. As forças 

armadas chinesas não só são mais numerosas do que as Britânicas, mas também as 

comparações de forças entrem a China em relação a Taiwan é maior do que a relação entre 

as forças Britânicas e as Argentinas em 1982. O fator chave neste caso é a capacidade de 

projetar força através do mar, o que retorna ao ponto que “quem controla o mar controla 

tudo” como dizia Themistocles. 

Mahan (1987) entende que o avanço tecnológico é central para o desenvolvimento da 

capacidade militar naval, mas isso pode ser ampliado no sentido de inovações de 

Schumpeter (1961), por exemplo, novas formas de organização, tais como melhores 

doutrinas e táticas, podem também aumentar a eficiência. Keegan (1994) indica que 

inovações militares têm afetado o balanço de poder e a maneira pela qual a guerra é 

conduzida por toda a idade moderna. Na verdade, desde a introdução da pólvora uma 

“corrida armamentista” tem ocorrido através do fenômeno da co-evolução, entre forças em 

conflito. Tal fenômeno é descrito pela teoria dos jogos como “Efeito da damas de copas”, e 

resulta numa coopetição, que resulta numa co-evolução, isto é, os dois organismos evoluem 

juntos aumentando a barreira de entrada para novos competidores. Isto foi bem claro durante 

a Guerra fria (1945-1991), mas existiu desde o começo da era moderna. Desta forma é 

possível entender que exista uma alimentação positiva entre eficiência militar e inovação, 

desde que a sociedade esteja inserida num contexto competitivo. Uma vez que o governo 

pode se isolar deste ambiente competitivo como ocorreu no passado com a China, Japão e 

Império Otomano, pode-se compreender que esta alimentação positiva só ocorre se houver a 

anuência da Gestão pública e, assim sendo, pode-se compreender como já estando embutida 

no modelo sem esta alimentação. É como se ao permitir, ou não, esta alimentação o estado 

decidisse se estimula, ou não, a inovação. 

Schumpeter (1961), entretanto, desenvolveu sua teoria para a esfera econômica e não 

militar. Inovações melhoram a produtividade e todos os cinco arquétipos de inovação (novos 
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bens, mercados, métodos de produção, fontes de matéria prima e formas de organização) 

aumentam a produtividade. Aqui também pode-se ver uma “corrida evolutiva”, na medida 

em que inovações são adotadas por empresas e organizações em geral, elas forçam as demais 

concorrentes a acompanharem as inovações ou ficarem para trás, perdendo em 

competitividade. Se isto ocorre dentro de um Estado Nacional tais empresas cooperam para 

desenvolver a economia e a sociedade local ajudando assim no desenvolvimento, quando 

isto se dá entre organizações internacionais o sistema no qual tais empresas estão inseridas é 

beneficiado.  

Desta forma pode-se compreender também que exista uma alimentação positiva entre 

produtividade e inovação por conta da coopetição. Porém, tal efeito só ocorrerá se houver 

um ambiente competitivo, o que é propiciado através de políticas estabelecidas pela Gestão 

pública. Uma sociedade cuja economia seja fechada terá menos pressão competitiva e, 

portanto, dificilmente irá evoluir na mesma velocidade de uma sociedade com uma 

economia aberta. Similarmente, uma sociedade cuja economia seja dominada por 

monopólios terá uma menor pressão evolutiva do que uma na qual predominam sistemas 

competitivos, e desta forma terá uma menor propensão a se desenvolver. Como se pode ver, 

as políticas governamentais são decisivas para que ocorra esta alimentação positiva, e assim, 

também pode-se supor que esta alimentação existe, ou não, em função da vontade da Gestão 

Pública,e portanto é a mesma coisa que o governo incentivar, ou inibir a inovação. 

Inovação é assim, um importante fator no desenvolvimento tanto de “Capital” quanto 

de “Coerção”. Alimentações positivas podem ocorrer vindo da produtividade e da eficiência 

militar, mas elas dependem de políticas públicas adequadas para manter a pressão sobre as 

organizações públicas e privadas da sociedade. Esta regulação cabe ao Estado e, portanto, o 

modelo como descrito na figura 7 mostra o modelo que equivale ao Estado permitir, ou não, 

tais alimentações positivas. 

Custos de transação por sua vez também influenciam ambas as esferas. North e 

Thomas (1993) têm como hipótese central que a produtividade cresce com a redução dos 

custos de transação, o que inclui tanto os custo de mercado quanto os custos de informação. 

Custos de mercado estão relacionados com transportes, comunicação, setor público de 

transação, eficiência dos sistemas legislativos e judiciários, enquanto os custos de 

informação lidam com infra-estrutura científica, educação, transparência governamental, e 

confiabilidade de dados estatísticos (DOLLERY e LEONG, 1998; IMD, 2003; NORTH, 

1990). O setor público de transação é definido por Dollery e Leong (1998) como incluindo a 

administração pública, segurança, defesa e serviços postais.  
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Todos estes custos estão direta ou indiretamente ligados a gestão pública e 

influenciam diretamente a viabilidade econômica de negócios ao reduzir tanto os custos de 

operação, como os riscos associados, fazendo assim negócios menos lucrativos também 

atrativos, isto permite que uma maior diversidade de negócios se desenvolva numa economia 

evitando a armadilha de uma economia monopolista, tão vulnerável a flutuações de mercado, 

e criando uma economia balanceada. Isto estabiliza a sociedade sob o ponto de vista 

econômico e social. Com indicadores sócio-econômicos mais estáveis é possível reduzir 

ainda mais os custos de transação através de investimentos mais regulares vindos de 

taxações de impostos mais previsíveis. Isto pode ser feito através de investimentos em infra-

estrutura viária, de comunicações, ciência, educação, defesa, segurança, institutos 

estatísticos ou melhoria dos processos legislativos e judiciais. Isto indica uma alimentação 

positiva entre a produtividade e os custos de transação, mas que, mais uma vez, depende de 

uma Gestão pública adequada e disposta para tal. 

Estados nacionais envolvidos em ambientes competitivos internacionais terão 

vantagens em reduzir seus custos de transação para serem mais atrativos a investimentos de 

organizações operando no nível transnacional, e desta forma haverá uma competição entre 

Estados para a redução dos seus custos de transação. Tal competição pode ocorrer também 

no nível intra-nacional entre estados federados ou municípios (ou condados), pelos mesmos 

motivos. Se há liberdade de movimentação para indivíduos, estes podem se transferir, isto é, 

imigrar, para locais aonde seu capital intelectual seja mais bem remunerado ou aonde exista 

uma maior liberdade de pensamento (como religião, por exemplo), ou ainda aonde os custos 

de transação sejam menores, isto é, aonde haja maior segurança, educação, infra-estrutura, 

transparência governamental e eficiência dos sistemas judiciário e legislativo. Desta forma, 

Estados inseridos em contextos competitivos disputam não só a presença de pessoas 

jurídicas, mas também de pessoas físicas, o que força o desenvolvimento de melhores 

práticas públicas reduzindo custos de transação através do mecanismo de coopetição 

conforme previsto pela Teoria dos jogos. Entretanto, isto depende de uma gestão pública que 

esteja disposta a estar inserida neste contexto competitivo, novamente, a alimentação 

positiva depende da Gestão Pública. 

Aqui também o efeito da inovação sobre os custos de transação se faz sentir. Na 

medida em que as tecnologias de transporte e informação reduzem os custos de transação 

fica cada vez mais fácil para uma empresa, organização ou indivíduo alterar sua base de 

operações ou residência. Como conseqüência, mais importante para os Estados é terem 

sistemas que permitam reduzir seus custos de transação se tornando interessantes para atrair 
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imigrantes e novos investimentos. Pode-se perceber que no passado este foi um dos motivos 

que atraiu imigrantes europeus para as Américas, e junto com eles investimentos. Na medida 

em que a tecnologia avançou nos últimos quinhentos anos o fluxo de pessoas e capitais se 

intensificou. Embora as multinacionais, ou transnacionais tenham ganhado mais evidência 

na segunda metade do século XX, formas primitivas destas existem desde o século XVI. A 

intensidade com que estas organizações têm atuado demonstra claramente o efeito da 

redução dos custos de transação em especial a redução dos custos de transporte e 

comunicação. Tal efeito coloca uma especial pressão sobre os Estados no sentido de 

buscarem uma maior eficiência interna para se manterem atrativos para indivíduos e 

organizações, sob a pena de perderam seu melhores indivíduos através de emigração. 

Pelo lado da “Coerção” os custos de transação ao serem reduzidos diminuem o tempo 

e o custo de intervir a distância garantindo os direitos dos cidadãos e desta forma garantem 

os diretos de propriedade das pessoas jurídicas e físicas, bem como os arranjos institucionais 

da sociedade. Isto novamente só ocorrerá se o Estado estiver disposto a fazê-lo.  

Um aspecto importante da redução dos custos de transação ao longo dos últimos 

quinhentos anos é o fato de que a área de influência geográfica das potências hegemônicas 

tem aumentado, isto as forçou a encontrar novas potências que as ameaçassem, ou novos 

“loci” de poder como colocam Arrighi et al (2001) nas suas fronteiras. Desta forma a 

redução dos custos de transação leva uma maior competição e obriga os estados a pensarem 

em como podem reduzir ainda mais seu tempo de reação nestas fronteiras de modo a 

permitir impor sua vontade e garantir direitos de propriedade de seus cidadãos e suas 

empresas nestes locais. Pode-se assim ver uma alimentação positiva entre a eficiência militar 

e os custos de transação, na medida em que a busca pela eficiência obriga a uma 

reestruturação para reduzir os tempos e os custos de operação, isto é, uma redução dos 

custos de transação. Isto, entretanto, só ocorrerá, novamente, se houver uma disposição do 

Estado através da Gestão Pública para tentar impor sua vontade nesta fronteira, assim sendo 

esta alimentação positiva pode ser considerada como parte do efeito da Gestão Pública sobre 

os custos de transação. 

Desta forma pode-se ver que os custos de transação, assim como a Inovação são um 

fator importante para o desenvolvimento tanto de “Capital” quanto de “Coerção”. Da mesma 

forma que ocorre com a inovação, alimentações positivas podem ocorrer a partir de 

produtividade e eficiência militar, mas elas dependem de políticas públicas adequadas para 

manter a pressão sobre as organizações públicas e privadas da sociedade. A função do 

Estado é central para que estas quatro variáveis, isto é, inovação, custos de transação, 
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produtividade e eficiência militar se desenvolvam. O Estado tem um papel regulador que é 

chave podendo ser um catalisador ou um inibidor das mudanças. 

O passo final para completar o modelo é dado por Arrighi et al. (2001), Kennedy 

(1989) e Tilly (1992) que evidenciam que não só no passado as grandes potências tinham 

poder militar e econômico associados, mas isto ocorre ainda hoje. Como conseqüência da 

competitividade, as nações têm poder de barganha os quais usam em suas interações, sejam 

militares ou econômicas. Nos termos de Tilly (1992) “Capital” e “Coerção” são as 

ferramentas dos Estados.  

Elas representam a capacidade de uma nação de impor sua vontade sobre a outra 

através de guerra ou através de ferramentas econômicas. Clausewitz (1968) define a guerra 

como “o ato de violência com a intenção de compelir o oponente a fazer nossa vontade”, 

mas isto pode ser obtido pela utilização de bloqueios comerciais, tarifas diferenciadas, cotas 

de comércio, operações de empresas multinacionais. É possível impor a vontade puramente 

pela força econômica, puramente pela força ou mais comumente por uma combinação de 

ambas. A guerra pode ser entendida com um meio de destruir o poder de barganha do 

adversário, mas esta é uma visão limitada do conflito entre duas sociedades, que não só é 

multidimensional como compreende desde a competição econômica pura até a guerra aberta. 

Mesmo na Guerra existem vários níveis de beligerância, indo desde um conflito de baixa 

intensidade, passando por guerra limitada, e guerras convencionais e indo até guerras com 

armas não convencionais, ou termonucleares.  

O modelo completo é mostrado na figura 14. 

A teoria dos jogos, entretanto, lembra que a competição pura é rara. O mais comum 

de ocorrer entre duas partes é a coopetição, um híbrido de cooperação e competição na qual 

as duas partes embora estejam em competição forçam um ao outro a evoluírem o que resulta 

numa coopetição e numa co-evolução. Isto é também chamado de “Efeito da dama de copas” 

(“Red queen effect”) 

Enquanto governos isolados provavelmente preferirão o controle social ao invés da 

inovação, aqueles em contato com outros competidores acabarão por aceitar a inovação e a 

mudança social como única forma de sobreviver num ambiente competitivo. Enquanto no 

isolamento o controle pode ser a melhor forma de uma oligarquia se manter no poder, 

quando sob a pressão militar ou econômica, a ameaça de curto prazo pode ser suficiente para 

obrigar a inovação e mudança como meios de sobrevivência ainda que isto custe o poder no 

longo prazo. 
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Figura 14 – Modelo de análise de competitividade (passo final) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como exemplos deste tipo de aceitação pode-se citar, a restauração Meiji no Japão 

do século XIX, o uso de mão de obra feminina nas fábricas durante as Guerras Mundiais, 

que acabou levando a emancipação feminina no ocidente através da qualificação de mão de 

obra feminina, e o uso de escravos negros brasileiros na Guerra da Tríplice Aliança, que 

acabou resultando numa massa de negros livres que inviabilizou a escravidão como forma de 

dominação e obrigou a busca de imigrantes estrangeiros para manter a produtividade do 

sistema agrário, que por sua vez, levou a uma industrialização inicial. Nestes três casos, 

mudanças sociais, políticas e econômicas foram necessárias para enfrentar ameaças externas 

de curto prazo que antes eram impensáveis. Isto é, a lógica de manutenção de poder do longo 

prazo precisa ser substituída por uma lógica competitiva de curto prazo.  
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O período de relativa estabilidade diplomática que ocorreu ao longo do século XX, 

com sistemas de alianças relativamente duradouros resultou na falsa impressão de que a 

competitividade nacional e seu poder de barganha fossem predominantemente econômicos. 

Isto é uma percepção distorcida da realidade. 

Pode-se ver que dois sistemas de alianças dominaram o século XX, um durante a 

hegemonia Britânica e outro sob a hegemonia dos EUA. Enquanto a hegemonia britânica 

teve como principal ameaça a Alemanha, e dois sistemas de aliança surgiram e acabaram 

lutando duas guerras mundiais em torno deste confronto, a hegemonia dos EUA teve como 

principal inimigo a URSS e sistemas de alianças centrados em cada um dos protagonistas 

surgiram e lutaram uma “Guerra fria” que durou várias décadas. Apesar do estado de 

conflito permanente estes sistemas de aliança foram todos relativamente estáveis ao 

contrário de outros sistemas que existiram nos séculos XVIII e XIX quando a cada novo 

conflito as alianças mudavam fortemente tais como nas Guerras dos Sete Anos (1756-63), 

Guerras Napoleônicas (1805-1815), Guerra da Criméia (1853-54) e, Guerras de unificação 

alemã (1864-71). A despeito das várias guerras do século XIX envolvendo as potências 

européias, Polanyi (2000) considera o século XIX um século de paz na Europa indo de 1815 

a 1914. Tal sistema de alianças instáveis, ou “fluidas”, impediu uma guerra mais geral e 

devastadora, como ocorreu no século XX quando sistemas de alianças estáveis, ou “rígidos”, 

levaram a duas guerras mundiais. Uma terceira Guerra envolvendo os EUA e a URSS só não 

ocorreu por medo do uso de armas não-convencionais, isto é, armas químicas, biológicas e 

nucleares. Um sistema “rígido” de alianças é uma relativa novidade que pode, ou não, 

perdurar. Num sistema “fluido” de alianças o poderio militar de cada nação é importante, 

enquanto num sistema “rígido” o poderio da aliança como um todo é mais relevante. Em 

ambos os sistemas, tanto “rígido” quanto “fluido” o poderio econômico é relevante. 

Isto leva a uma reflexão sobre modelos de competitividade baseados fortemente em 

capacidades econômicas tais como o modelo de “diamante” de Porter (1989) ou do 

International Institute for Management Development (IMD, 2003). Giddens (1991) lembra 

que um dos erros mais comuns nas análises sociais é o de só levar em conta uma ou duas 

dimensões da sociedade, o que mostra como um modelo multivariado não só é importante, 

mas também necessário. Giddens (1991) aponta para quatro dimensões para que haja o 

completo entendimento de uma sociedade: militar, econômica, tecnológica e administrativa. 

Tais dimensões são representadas no modelo da figura 8 pela cor diferente (verde), nas 

variáveis de Gestão pública, inovação, eficiência militar e produtividade. Assim sendo, 
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segundo o argumento de Giddens os modelos desenvolvidos por Porter (1989) e pelo IMD 

(2003) não são errados, mas apenas incompletos.  

O Modelo do IMD (2003) é fortemente relacionado com as variáveis de custos de 

transação e gestão pública, enquanto o modelo de Porter é mais relacionado com as variáveis 

de custos de transação e produtividade. Tais modelos são boas ferramentas de análise, se não 

for necessário levar em conta a variável militar da competição, isto é, seu pressuposto básico 

é que a interação militar não ocorrerá com as nações sendo analisadas, num horizonte de 

tempo analisado. Este pressuposto é razoável num período de relativa paz como a segunda 

metade do século XX, mas não é razoável para a primeira metade do século XXI aonde não 

se pode garantir que tal tipo de interação irá ocorrer, ou não. 

É importante lembrar que hoje boa parte do poder de barganha da Rússia não é dada 

pelo seu PIB, mas sim pelas suas armas nucleares. O PIB da China também não é 

proporcional ao seu poder de barganha no cenário mundial, e vem crescendo tanto em 

função do crescimento econômico quanto em função do avanço de sua tecnologia espacial 

que já é capaz projetar artefatos nucleares em qualquer local do planeta através de mísseis 

intercontinentais (ICBM). 

Por sua vez o Japão e a Alemanha com economias extremamente poderosas tem 

um poder de barganha relativamente moderado devido às limitações de armamento impostas 

desde o fim da segunda guerra mundial. Na guerra do Golfo como lembra Arrighi et al. 

(2001) o Japão mostrou sua vulnerabilidade política apesar de sua força econômica. 

Ainda de acordo com Arrighi et al. (2001), o período atual é de uma nova transição 

hegemônica, o que resulta numa maior importância dos modelos envolvendo a dimensão 

militar, e expõe a fragilidade dos modelos baseados puramente em variáveis econômicas. 

Em períodos similares como a guerra dos trinta anos (1618-48), guerras napoleônicas (1785-

1815) e nas guerras mundiais (1914-1945), o poderio econômico e o poderio militar foram 

ambos importantes. As décadas futuras podem ter dinâmicas de competição similares aos 

destes períodos aonde um conflito multilateral se deu com duas nações hegemônicas como 

protagonistas e sistemas de alianças girando em torno destas. Neste ambiente será necessário 

observar tanto o aspecto econômico quanto militar de uma sociedade, ou segundo Giddens 

(1991) todas as quatro dimensões destas sociedades. Modelos de análise competitiva tais 

como o de Porter (1989) e do IMD (2003) não serão capazes de avaliar toda a complexidade 

da situação. 
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3.2  – Gestão Pública, coopetição e co-evolução 

 

Conforme se pode ver, a função da gestão pública é fundamental no sistema como 

reguladora da auto-alimentação entre inovação e custos de transação. Parte desta importância 

se deve ao fato de que ela decide se ocorrerão, ou não, as quatro alimentações positivas 

possíveis entre: 

 

a) Eficiência militar auto-alimentando inovação. 

b) Produtividade auto-alimentando inovação. 

c) Eficiência militar auto-alimentando a redução dos custos de transação. 

d) Produtividade auto-alimentando a redução dos custos de transação. 

 

Figura 15 – Modelo completo com auto-alimentações possíveis 
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Para que tais alimentações ocorram é necessário que a Gestão pública se insira num 

ambiente competitivo e garanta um ambiente competitivo interno para suas organizações de 

maneira a forçar a coopetição e com isto gerar uma co-evolução. Conforme mostra a figura 

15 tais auto-alimentações dependem das decisões tomadas pela Gestão Pública, que decide 

em que nível elas ocorrem, ou não. 

Embora o termo co-evolução tenha surgido na Biologia, a forma pela qual os 

biólogos a estudam deriva da Teoria dos jogos ou da Teoria da complexidade 

(KAUFFMAN, 1995, p. 217 -224). O princípio da co-evolução pode ser explicado pelo 

Dilema do prisioneiro (ou jogo do prisioneiro) (KAUFFMAN, 1995, p. 217) no qual dois 

organismos têm como equilíbrio de Nash a combinação de duas estratégias dominantes 

(ORDESHOOK, 1986), o que as força a evoluírem juntas para manter a o equilíbrio no 

sistema. Surge assim uma espécie de “corrida armamentista”. 

O dilema do prisioneiro consiste num jogo estratégico no qual dois jogadores 

devem decidir se confessam um crime, ou não, e cujos “retornos” (Payoffs) são 

exemplificados na figura 16. A estratégia da confissão é dominante para ambos o que resulta 

em ambos confessarem. Se o jogo for repetido por várias vezes pode surgir a cooperação 

entre as partes enquanto elas acreditem que o jogo pode continuar (ORDESHOOK, 1986, 

p.206). 

Uma versão do jogo do prisioneiro é a do jogo da inovação no qual duas empresas 

(ou organizações) têm de decidir se fazem um investimento em inovação, ou não. Os 

retornos são os mesmos exemplificados na figura 16 e representam uma receita anual (ou 

verbas). Novamente a estratégia dominante é a da inovação para ambos. 

Ordeshook (1986, p.221-225) relaciona ainda o dilema do prisioneiro a temas como 

corrida armamentista, grupos de interesse e participação política. Todos estes três temas tem 

relação com partes do modelo proposto. Olson (1989) é citado por Ordeshook (1986) 

mostrando como o dilema do prisioneiro indica o mecanismo de formação de oligarquias e 

outros grupos de interesse tais como industriais e sindicatos. 

Pela Figura 16 se vê que o equilíbrio de Nash, isto é, o resultado no qual um 

jogador não pode melhorar seu retorno (Payoff) sem depender do outro jogador, força as 

empresas (ou organizações) a evoluírem quando colocados num ambiente competitivo, mas 

na medida em que ambas evoluem, elas permanecem numa igualdade de condições. Elas não 

evoluem sozinhas, elas co-evoluem juntas. 

A co-evolução em sistemas tecnológicos foi proposta por Mokyr (1992, p. 277) e 

embora seja uma analogia imperfeita, ela pode ser refinada pela teoria da complexidade 
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como afirma Kauffamn (1995, p.279), que propõe que tal mecanismo pode ainda ser usado 

para explicar o crescimento econômico (p. 289). 

 

Figura 16 – O jogo do “dilema do prisioneiro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ordeshook (1986)   

 

Tirole (1994, p. 394) coloca que, a pesquisa e desenvolvimento (P&D) dentro das 

firmas são como se fosse uma corrida por uma patente num ambiente competitivo e pode ser 

estimulada através da concessão de patentes por agências reguladoras. North (1990, p. 47-

48) concorda, afirmando que as leis de patente incentivam a inovação, aumentando os custos 

de comportamento de cópia (ou pirataria) . 

Mas mesmo sem este incentivo empresas inseridas num contexto competitivo 

podem ser tentadas a investir em inovação quando a cópia da inovação for difícil, imperfeita 

e demorada. Nestes casos se cai na mesma situação do dilema do prisioneiro, isto é no jogo 

da inovação. 

Tirole (1994, p. 258-261) mostra como o Dilema do prisioneiro pode ser utilizado 

para a modelagem de preços forçando a uma estabilização dos mesmos num ambiente 

competitivo, bem como, explica que, sob uma perspectiva evolucionista, no longo prazo, 

apenas os atores como “regras robustas” permanecerão no ambiente, aqueles com “regras 

mais frágeis” serão eliminados ou terão de experimentar novas regras. Aqueles que forem 

mais bem sucedidos serão imitados pelas novas gerações. 

North (1990, p.13) afirma que a partir da teoria dos jogos e mais especificamente a 

partir do dilema do prisioneiro, se pode ver como a cooperação entre as partes pode ocorrer 

se existe um jogo repetido (ou extensivo). Se existe apenas um jogo simples (ou estratégico) 

não existe incentivo para a cooperação. 
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Central a tudo isto é a definição das regras nas quais a sociedade se encontra, isto é 

a Gestão Pública. O governo tem o poder de estabelecer as “funções de utilidade” ou 

“retornos” (“Payoffs”) das interações dentro da sociedade e com outras sociedades, isto é, a 

Gestão pública determina que “tipo de jogo” (ou as “regras do jogo”) os indivíduos e as 

empresas estarão jogando. 

Pode-se usar o arcabouço da teoria dos jogos para avaliar os efeitos da gestão 

pública nas quatro possíveis auto-alimentações anteriormente citadas.  

O efeito de auto-alimentação da eficiência militar na inovação (a) irá ocorrer se a 

sociedade estiver inserida num ambiente competitivo internacional, isto é, se estiver 

competindo militarmente com outras, isto implica que ambas estão inseridas num contexto 

co-evolutivo que se assemelha ao dilema do prisioneiro, aonde a “confissão” equivale a um 

investimento em inovação por parte dos governos. A corrida espacial da década de 60 e a 

corrida armamentista desde a introdução da pólvora são bons exemplos disto. 

O efeito da auto-alimentação da produtividade na inovação (b) depende de uma 

economia aberta que permita competição das organizações nacionais com outras 

internacionais e de uma regulação por parte do Estado para evitar monopólios e competição 

exagerada.  

Aqui o dilema do prisioneiro é particularmente útil ao mostrar que a teoria de 

Smith (1991) aonde a competição pura leva ao melhor resultado para o grupo é incorreta, 

pois no dilema do prisioneiro, o equilíbrio de Nash, decorrente das duas estratégias 

dominantes, leva ao resultado que minimiza a soma dos resultados individuais. O dilema 

mostra ainda que a menos que seja garantida uma continuidade do jogo não existe motivo 

para a cooperação, pois ela não é um resultado “estável”. 

Por outro lado empresas que não tem competição não tem motivo para fazer 

investimento; e empresas com competição, mas sem uma garantia de patente, não tem 

interesse em fazer tal investimento antes das demais.  

A função da Gestão Pública é central tanto dentro quanto fora do Estado. Ela deve 

regular as interações das empresas e organizações umas com as outras dentro e fora do 

Estado evitando uma competição exagerada e por outro lado impedindo monopólios. Isto é o 

Estado ocupa uma função reguladora, mas não interventora na economia. A melhor solução 

parece ser a de manter uma economia aberta e competitiva, mas com arranjos institucionais e 

garantia dos direitos de propriedade que permitam estimular a inovação. O dilema do 

prisioneiro sob a forma do jogo da inovação mostra que um Estado Liberal como o 

defendido por Smith (1991) é tão prejudicial quanto um Estado interventor quanto o 
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preconizado por Keynes (1997). Um Estado Regulador que permite uma competição 

regulada é a melhor alternativa no longo prazo. 

O efeito da auto-alimentação da eficiência militar na produtividade (c) depende da 

vontade da gestão pública de estar disposta a defender os direitos propriedade de seus 

indivíduos e organizações nas fronteiras de sua influência. Isto implica numa sociedade que 

está voltada para o exterior e que continua disposta a investir nas fronteiras e com isto 

reduzir o custo de transação para uma intervenção econômica ou militar nela. Fischer (1996) 

lembra que historicamente as fronteiras (Colônias) sempre foram mais lucrativas do que as 

regiões já desenvolvidas e que isto foi um estímulo ao desenvolvimento e a colonização.  

Uma sociedade disposta a se desenvolver terá um maior estímulo a investir em 

reduzir os custos de transação para interagir econômica e militarmente com as fronteiras, 

mas fatalmente irá encontrar nelas outras sociedades dispostas também a fazê-lo de modo 

que o conflito ainda que não direto ocorrerá. Tais sociedades entrarão num binário 

coopetitivo, e novamente surgirá uma co-evolução que pode ser explicada pela teoria dos 

jogos. 

O modelo de expansão em ciclos de Arrighi et al (2001) mostra como tal 

competição entre as nações européias levou a se confrontarem com novos loci de poder em 

suas fronteiras e com isto permanecerem em constante competição. 

Aqui também se vê a importância do Estado e de políticas expansionistas e 

desenvolvimentistas. O desenvolvimento de uma economia aberta e internacional requer a 

capacidade de intervenção e projeção de força, e com isto implica no desenvolvimento de 

capacidades militares de longo alcance. 

O efeito da auto alimentação da produtividade nos custos de transação (d) está 

relacionada à capacidade de atrair novos indivíduos e organizações e seus investimentos 

tanto de capital financeiro e físico, quanto intelectual e social. Desta forma volta-se a um 

ambiente competitivo explicável pela teoria dos jogos. Uma sociedade aberta a imigração e 

emigração tem o maior interesse em reduzir os seus custos de transação para evitar a evasão 

de capital humano, e ao contrário, atraí-lo. 

Investimentos que garantam maior segurança, defesa, transparência governamental, 

confiabilidade de dados estatísticos, e eficiência dos sistemas judiciário e legislativo, e 

melhor educação, estrutura científica, infra-estrutura de transportes e comunicação, bem 

como maior liberdade de pensamento, através da liberdade de imprensa e religião. 

Aqui a Gestão Pública se faz sentir de forma ainda mais clara mesmo que não se 

esteja inserido num contexto competitivo. 



77 

 

3.2.1  – Gestão Pública como reguladora 

 

Neste contexto podemos ver que a Gestão Pública define a inserção do Estado no 

ambiente internacional e regula a competição interna entre indivíduos e organizações, e que 

estas duas decisões juntamente com o tipo e nível de investimento para reduzir os custos de 

transação definem no longo prazo o nível de auto-alimentação das diversas variáveis 

aumentando a competitividade nacional. 

Sob esta ótica a Gestão pública não deve cair nem na tentação de isolar o Estado de 

outros, nem no extremo oposto de permitir uma completa integração, onde eventualmente os 

dois estados acabariam se tornando um só. Neste sentido uma federação é uma situação 

curiosamente confortável, pois permite as unidades se auto-governarem mantendo suas 

particularidades, sem permitir um isolamento das mesmas. Uma federação combina as 

vantagens de proteger as particularidades de cada unidade em particular, mantendo-as em 

competição limitada umas com as outras, e também obtendo ganhos de escala para lidar com 

problemas de porte Nacional, tais como defesa, e diplomacia. Num nível menos integrado, 

um sistema de alianças entre Estados nacionais permite algo similar, e menos articulado. 

Surge uma lógica de uma Gestão Pública que não é nem liberal pura, permitindo 

interações e competição sem limites, nem interventora e centralizadora impedindo a 

competição interna e tendendo ao isolamento externo. Um ponto intermediário parece ser o 

melhor caso, isto é, uma Gestão Pública reguladora. 

Para melhor clarificar e analisar algumas das decisões tomadas pelos Governos 

Latino-Americanos ao longo do século XX, será necessário neste trabalho esclarecer alguns 

tópicos relacionados à regulação e investimento público. 

A Figura 17 mostra de forma esquemática e simplificada a “pirâmide Econômica”, 

na qual se ilustra a alguns dos tipos ideais de organizações. Na base da pirâmide se 

encontram as que produzem matérias primas e provêm infra-estrutura, e estas servem de 

fornecedoras daquelas que produzem bens industriais, que por sua vez fornecem insumos 

para as que manufaturam bens duráveis, que também por sua vez servem de base para as que 

fabricam bens de consumo, que finalmente suprem as que prestam serviços. 

Tal figura contém tipos ideais e algumas organizações não se encaixam puramente 

num deles sendo cabível ser classificada em mais de um tipo. Um bom exemplo disto são as 

organizações de telecomunicações que tem características tanto de infra-estrutura quanto de 

serviços. 
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De uma maneira geral, quanto mais próximo da base da pirâmide maior é o aporte 

de capital necessário para se iniciar as atividades, enquanto quanto mais para cima dela 

maior é a lucratividade em termos percentuais. Desta forma, a ponta superior da pirâmide é 

mais atrativa aos capitais privados. Porém, a ponta da pirâmide não poderá se desenvolver 

sem a existência de uma base.  

 

Figura 17 – “Pirâmide” Econômica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor   

 

A racionalização de Smith (1991) é a de que o Governo tem três deveres 

fundamentais, o de fazer investimentos em defesa (p. 468), na justiça (p. 471) e 

investimentos em obras públicas e instituições (p. 473). O interesse deste trabalho neste 

momento recairá sobre este último item.  

Smith explicita que o governo deve investir em obras e instituições que, “embora 

do maior grau de vantagem para a sociedade, são de uma natureza tal que seu lucro nunca 

poderá repor os gastos de um indivíduo ou pequeno grupo de indivíduos, e que assim não se 

pode esperar que qualquer indivíduo ou pequeno grupo de indivíduos deverá erigir e manter” 

(Smith, 1991, p.473-474). Ele divide em dois subtipos tais investimentos, aqueles que 

facilitam o comércio e os que promovem a educação da população. Ele cita explicitamente o 

desenvolvimento infra-estruturas viárias (p. 474) tais como estradas, pontes, canais e portos.  

É preciso levar em conta que Smith escreveu tal arcabouço teórico no começo do 

primeiro Kondratieff e que o desenvolvimento tecnológico fez surgir novas tecnologias que 

requeriam grandes investimentos que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderia 

arcar e nem obter lucros razoáveis, mas que eram necessários para a sociedade.  
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Desta forma o investimento do Estado através de empresas Estatais se fez 

necessário num primeiro momento, especialmente logo após a crise da década de 1930. 

Keynes (1997) escrever em 1936 que “a vontade comum, representada pelas políticas do 

Estado, deve ser direcionada a aumentar e suplementar a indução ao investimento” (p. 377). 

O objetivo geral de Keynes era que o Estado investisse de maneira a atingir um estado de 

pleno-emprego e redução das taxas de juros, o que para Keynes só seria possível através da 

ação do Estado. 

Observando a Figura 17 é possível entender a formação de empresas estatais para 

explorar novas possibilidades tecnológicas em economias ainda pouco desenvolvidas 

concentrando os investimentos do Estado na base da pirâmide e deixando a atividade privada 

se beneficiar das melhores taxas de rentabilidade do topo. Entretanto, uma vez que a 

economia se desenvolve e as empresas estatais começam a serem capazes de sobreviver 

sozinhas sem investimentos estatais e se tornam lucrativas o suficiente para atrair 

investimentos privados, elas devem ser privatizadas liberando os investimentos do Estado 

para outras áreas. Isto geralmente ocorre quando novas possibilidades tecnológicas surgem 

necessitando a atenção e o investimento do Estado, desta forma também faz sentido após 

cerca de um ciclo de Kondratieff privatizar tais empresas estatais para liberar investimento 

em outras. 

Uma segunda forma de avaliar a necessidade de investimentos e atenção do Estado 

para os diversos setores, é a lógica das barreiras de entrada e saída. A figura 18 mostra 

quatro possibilidades distintas, também sob um formato de tipos ideais, isto é, de forma 

simplificada só existem barreiras de entrada e saída altas ou baixas, enquanto no mundo real 

poderia se classificar utilizando variáveis contínuas ou mesmo classificando se a barreira é 

de tempo ou volume de capital. 

O quadrante aonde as barreiras de entrada e saída são baixas representa atividades 

aonde é fácil de se entrar no negócio e também é fácil de sair, como por exemplo no setor de 

varejo em geral, neste quadrante a atuação do Estado é pouco necessária pois o mercado se 

auto-ajusta facilmente e não existe a necessidade de um grande capital ou tempo para a 

entrada e a saída também não causa grandes danos para a sociedade. 

Quando as barreiras de entrada são altas e as de saída são baixas, geralmente há a 

necessidade de aporte de capital por um longo tempo para se viabilizar o negócio, como 

ocorre no caso de empresas de alta tecnologia aonde a maturação das tecnologias envolve 

tempo e risco, mas o desmonte da empresa caso seja necessário é rápido. Neste caso o 

Estado pode auxiliar de duas formas, investindo em educação e pesquisa básica, o que reduz 
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a barreira de entrada, e através de algum subsídio para empresas cujo produto seja 

importante de ser mantido por motivos estratégicos, evitando o desmonte destas 

organizações num momento de crise. Empresas do setor de defesa que trabalham com alta 

tecnologia, o de pesquisa médica são bons exemplos de ação governamental no sentido de 

facilitar o desenvolvimento baixando as barreiras de entrada e diminuir os riscos evitando a 

perda de capital intelectual devido às baixas barreiras de saída 

 

Figura 18 – Barreiras e entrada e saída 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor   

 

No caso de baixas barreiras de entrada e altas barreiras de saída geralmente está 

associado um custo afundado em infra-estrutura específica. Um bom exemplo é o de um 

hotel cuja estrutura é difícil de ser vendida em caso de falência. O mesmo ocorre com a 

maioria da industrias, pois plantas específicas tais como altos fornos, refinarias, e 

equipamentos tais como prensas hidráulicas e guindastes têm pouca capacidade de serem 

vendidos depois de usados. Isto resulta em mercados dos quais é difícil sair e portanto uma 

vez inserido no mercado será preferível fazer práticas nocivas para a sociedade tais como 

dumping, cartel ou monopólio, antes de ter de sair do negócio. Alguns destes 

comportamentos podem levar a situações prejudiciais para a sociedade e devem ser coibidas 

pelo Estado, agindo desta forma como um regulador do mercado. 

O ultimo caso é o que requer maior atenção do Estado, pois com as barreiras de 

entrada grandes assim com as de saída, existe uma dificuldade de se entrar no setor, mas 

uma vez dentro dele a perda de investimento afundado ao sair é muito alta, de maneira que 

uma organização estará propensa a fazer uso de várias práticas comerciais nocivas antes de 

abandonar o investimento. Aqui o Estado deve auxiliar a entrada, geralmente através da 

formação de estatais, se valendo de um monopólio temporário para reverter parte dos 
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investimentos afundados em impostos, para depois privatizar e adotar uma postura 

reguladora impedindo que o monopólio estatal seja substituído por um monopólio privado. 

Setores com tais características podem ser representados pelo setor de energia, tanto o de 

petróleo quanto o de energia elétrica, serviços de saúde e telecomunicações. 

Potoski e Prakash (2004) colocam que existe um dilema na regulação pois existem 

vantagens de curto prazo tanto para os governos quanto para as firmas de entrarem em 

conflito ao invés de cooperarem. Sholz (apud POTOSKI e PRAKASH, 2004) propõe que 

este dilema é similar ao dilema do prisioneiro e que portanto a cooperação só pode existir se 

houver a perspectiva de uma relação de longo prazo, desta forma a regulação deve ser feita 

por agências independentes e profissionais ao invés de órgãos governamentais mais 

facilmente afetados pela mudança partidárias nos governos. Assim, existe uma lógica em se 

criar agências públicas independentes e autônomas no papel de agências reguladoras. 

Smith (1991) entretanto é bem enfático ao colocar a importância de investimento 

na infra-estrutura viária, a qual se encaixa bem neste último quadrante da figura 18. A figura 

19 mostra um gráfico de custo total de transporte através dos cinco modais existentes: 

aeroviário, rodoviário, ferroviário, hidroviário e dutoviário. Tais modais têm custos fixos e 

variáveis diferentes, na medida em que os custos fixos aumentam se reduzem os variáveis de 

maneira que cada modal é mais apropriado para uma quantidade de unidades a serem 

transportadas. 

 

Figura 19 – Custo total de transporte por diversos modais 
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Entretanto, a geografia e a própria natureza do produto a ser transportado impedem 

a livre escolha do modal. Apenas líquidos podem ser transportados por dutos. Hidrovias são 

limitadas ao litoral, navegação transoceânica e cursos de água tais como rios navegáveis e 

canais, sendo que canais são extremamente caros de serem construídos e podem ser feitos 

apenas em alguns locais. Ferrovias tem como limitação principal a dificuldade de 

composições de fazerem curvas fechadas e vencerem aclives íngremes, o que aumenta o 

custo de transposição de terrenos movimentados exigindo túneis e pontes fazendo com que o 

custo seja muitas vezes proibitivo exceto se houver um volume que justifique o investimento 

através do ganho de escala. Rodovias e Aeroportos são os mais flexíveis modos de 

transporte em termos de construção, mas tem custos de manutenção bastante altos tanto de 

aviões e veículos, cuja depreciação é elevada, quanto das rodovias que exigem uma 

manutenção maior do que a dos demais modais devido ao seu maior desgaste. 

É preciso lembrar que os modais aéreo e rodoviário são muito recentes, datando do 

século XX, o que explica a dificuldade de integração do território Latino-Americano. O 

desenvolvimento dos modais aéreo e rodoviário teve papel fundamental na integração do 

território latino americano ao longo do século XX. O avião foi inventado na primeira década 

do século XX, por Santos Dumont em 1906, ou pelos Irmãos Wright em 1903, dependendo 

do critério adotado para estabelecer a invenção. O automóvel foi possível a partir da 

invenção do motor de combustão interna no final do século XIX e os primeiros automóveis e 

caminhões produzidos em série sugiram na primeira década do século XX. 

Existe ainda um ponto importante a explorar. Coggburn e Schneider (2003) 

mostram que existe uma relação entre a capacidade gerencial e a habilidade de um governo 

de atingir melhores resultados, ou seja de ter uma melhor performance. Esta capacidade 

permite um Estado implementar de forma mais eficiente às políticas públicas que desejar, 

embora não garanta a escolha correta das políticas públicas.  

Newland (2000, p.21) lembra que um dos principais paradoxos da administração 

pública é a de reconciliar a democracia constitucional e a burocracia. Se por um lado a 

burocracia deveria ser neutra permitindo aos políticos fazerem uso dela de modo a 

implementar as políticas  que desejassem, isto na prática é impossível uma vez que a 

burocracia se constitui numa classe à parte que resiste às mudanças e por vezes as impede. 

Por outro lado sem uma burocracia neutra à democracia teria dificuldades de existir pois não 

teria o profissionalismo capacitado a implementar as novas políticas com a maior eficiência 

possível. Assim apenas amadores estariam nas posições chaves e seriam incapazes de 

implementar eficientemente qualquer política. 
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Embora a lógica da administração pública seja mais ligada a “Eficácia” e a 

“Universalidade” do que com a “Eficiência”, é claro que devido às restrições orçamentárias 

de qualquer Estado a eficiência é um passo necessário para atingir a eficácia e a 

universalidade dos serviços. A capacidade gerencial de uma burocracia, ou da “Gestão 

Pública” é o que garante a possibilidade de atingir os mesmos resultados com um menor 

dispêndio de verba recolhida em impostos. 

A América Latina iniciou o século XX com burocracias com uma capacidade 

limitada e que servia as oligarquias locais. O desenvolvimento das capacidades burocráticas 

só se deu a partir da década de 1930. 

 

3.3  – Conceituação das variáveis 

 

Antes de avançar para a metodologia deve-se aqui conceituar as variáveis de maneira 

a deixar mais claro o que se entende por cada uma delas. 

 

3.3.1 – Gestão Pública 

 

Utiliza-se a conceituação de Castells (2000, p.14) que divide os tipos de gestão 

pública em duas dimensões. Numa dimensão estão os modos de desenvolvimento (pré-

industrial, Industrial e Informacionalista) e na outra dimensão estão os modos de produção 

(Capitalista e Estatista). O próprio Castells chama a atenção que tais tipologias sofrem 

denominações diferentes de diferentes autores, como por exemplo, a Gestão Pública 

Estatista é chamada por Daniel Bell (apud Castells, 2000) de Coletivista. March e Olsen 

(1989), chamariam de instituições agregativas (democracias) e integrativas (ditaduras).  

Conforme se pôde ver no item 3.2 a dimensão do modo de produção pode ser 

colocada como uma variável ordinal ou métrica ao invés de nominal, dado que existem 

pontos intermediários. Porém dado que a discussão que dominou o século XX, escopo deste 

estudo, teve por predominância uma dicotomização desta variável, faz sentido conceituar 

esta variável como bipolar. 

Convém aqui reforçar a diferença de gestão pública e Estado. O Estado é 

classicamente composto de um governo, uma população e um território. A Gestão Pública 

representa uma parte do governo, mais especificamente um sistema composto de 

equipamentos, processos e pessoas. Os processos englobam não só procedimentos, mas 

também políticas e princípios administrativos. As pessoas envolvem tanto os governantes 
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(ou decisores), quanto pessoal da administração sejam eles burocratas de carreira ou 

indicados por questões partidárias, políticas ou oligárquicas.  

A Lógica de um Governo regulador só teve maior repercussão no quarto final do 

século XX e só teve impacto na América latina na última década do século XX. A América 

latina oscilou fortemente ao longo do período estudado entre estes dois pólos. Isto é um 

reflexo parcial da discussão que dominou o mundo por todo o século desde a ascensão de 

regimes totalitários na URSS (1917), Itália (1919) e Alemanha (1933), até a queda da URSS 

(1991). 

Surgem assim seis possibilidades de Gestão pública conforme mostrados na Figura 

20. 

 

Figura 20 – Modos de Gestão Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Castells (2000) 

 

3.3.2 – Inovação 

 

A conceituação de Inovação é a de Schumpeter (1961), na qual uma inovação pode 

ser conceituada como sendo: 
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Freeman e Perez (1988) classificam ainda as inovações em Incrementais, Radicais, 

novos sistemas tecnológicos e mudanças de “paradigma tecno-econômico”. As inovações 

incrementais representam evoluções em contraste  com as rupturas e descontinuidades das 

inovações radicais. Novos sistemas tecnológicos indicam uma combinação de inovações 

radicais e incrementais que geram setores econômicos inteiramente novos. Finalmente as 

mudanças de “paradigma tecno-econômico” representam um conjunto de inovações tão 

extensas nos sistemas tecnológicos que acarretam mudanças no comportamento de todo o 

sistema econômico.  

O interesse deste trabalho será mais o de utilizar apenas as inovações incrementais e 

radicais de Freeman e Perez (1988) em conjunto com a tipologia de Schumpeter (1961). 

Há também o interesse em tentar identificar o âmbito no qual se deram as inovações, 

isto é quais os atores que promoveram as inovações, isto é, se foram o setor privado, ou 

público, órgãos de pesquisa ou estatais.  

Finalmente se pretende identificar os âmbitos nos quais as pesquisas ocorreram, isto 

é, se foram desenvolvidas mais pesquisa básica, pesquisa aplicada, ou ambas. 

 

3.3.3 – Custos de Transação 

 

O entendimento deste trabalho do que é um custo de transação vem da descrição de 

North (1990). De acordo com a conceituação da variável descrita em 3.3.2 e tendo como 

base os dados expostos em 5.1 pode-se analisar que a evolução da variável “Inovação” 

Dentro dos custos de mercado podem ser incluídos impostos, transporte e 

comunicação. Sendo que, conforme mostram Arrighi et al. (2001) os custos de transporte e 

comunicação seriam afetados pela tecnologia, isto é, na medida em que a tecnologia avança, 

as velocidades de transporte e comunicação aumentam, e com isto o tempo e custo 

diminuem, reduzindo também os custos de oportunidade, na medida que, o tempo para 

realizar uma transação é reduzido. 

O custo dos impostos é utilizado por Dollery e Leong (1998), utilizando a 

metodologia desenvolvida por Wallis e North (apud Dollery e Leong, 1998), para estudar os 

custos de transação. O “setor de transação público” é definido como englobando: os serviços 

de administração pública, ordem pública, defesa e serviços postais. Dollery e Leong (1998) 

mostram que a percentagem do PIB da Austrália gasto com tais serviços aumentou ao longo 
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do século XX de forma similar ao que indicam Wallis e North (apud Dollery e Leong, 1998) 

em seu estudo sobre os EUA no período 1870-1970. 

O custo de informação é também afetado pelos gastos nos setores descritos que 

garantem a facilidade de acesso à informação e a confiabilidade da mesma, na medida em 

que institutos estatísticos geram informação confiável e que o governo garante a aplicação 

das leis para os que tentarem não cumprir obrigações contratuais, o custo de informação é 

reduzido. 

Mokyr (2000) chama a atenção para um tipo especial de custo de informação que ele 

classifica como “custo de acesso”. Tal custo representa o custo de um indivíduo acessar uma 

informação concernente ao conhecimento científico ou técnico permitindo que possa utilizar 

este conhecimento para gerar inovações. Este custo é afetado pelos serviços públicos e pela 

tecnologia. 

O IMD (Institute for Management Development) em seu estudo de competitividade 

nacional, WCY (World Competitiveness Yearbook) de 2003 utiliza como fatores de 

competitividade: performance econômica, eficiência do governo, eficiência dos negócios e 

infra-estrutura. Dois destes fatores estão fortemente ligados aos custos de transação tais 

como entendidos aqui: a eficiência do Governo e a infra-estrutura. Entretanto, como foi visto 

anteriormente o entendimento deste trabalho sobre competitividade é diferente do 

entendimento do IMD (IMD, 2003). 

Finalmente pode-se elencar os fatores relevantes para determinar os custos de 

transação neste trabalho: 

 

Custos de mercado 

Infra-estrutura Viária 

Infra-estrutura de comunicações 

Gastos com o “setor público de transações” 

Eficiência legislativa e judiciária 

 

Custo de informação  

Infra-estrutura científica 

Educação 

Transparência governamental 

Confiabilidade de Institutos estatísticos 
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Devido a dificuldade de obter séries históricas sobre todos estes fatores apara o 

período analisado, isto é, 1900 -2004, este trabalho se concentrará nas variáveis grifadas em 

azul, isto é, os custos de mercado serão representados por infra-estrutura viária e de 

comunicações e os custos de informação serão analisados por meio da educação. 

 

 

3.3.4 – Eficiência Militar 

 

Clausewitz (1968) definiu a guerra em 1832 como “o ato de violência com a intenção 

de compelir nosso oponente a realizar nossa vontade”. Sua definição continua sendo a 

definição clássica da guerra como uma negociação pelos meios de violência. A destruição 

dos meios de violência inimigos visa a redução de seu “poder de barganha”. Neste contexto, 

a guerra é apenas uma forma de negociação sendo a paz também um período de conflitos nos 

quais outros meios, que não os de violência, são empregados.  

Dentro deste contexto de um continuum de conflito, o Exército dos EUA (U.S. Army) 

vê as operações militares como existindo desde e a “paz” até a guerra total conforma mostra 

a Figura 21. 

 

Figura 21 – Tipos de operação Militar 

 

Fonte : FM 100-5, p.2-1  (DoA, 1993) 

 

Assim sendo, a eficiência militar pode ser conceituada como a “capacidade de impor 

a vontade seja pelo meio da força ou pela ameaça do uso da força (deterrance)”. Burrel e 
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Morgan (1982) fazem uma distinção entre poder potencial e real (p.216). O poder potencial 

pode ser associado à ameaça do uso da força, que pode ser feita muitas vezes, e o poder real 

pode ser associado ao uso efetivo da força, que só pode ser feito uma vez. Desta forma seria 

possível entender como a eficiência (ou poder potencial) é mais importante do que o poder 

real. 

 

3.3.5 – Produtividade 

 

North e Thomas (1993) definem seu entendimento de crescimento econômico  pela 

produtividade e mais precisamente a produção per capita. Entretanto, entende-se que para 

evitar as distorções de câmbio e variações de custo de vida a produção per capita deve ser 

medida como o PIB per capita em Purchasing Power Parity ou PPP (Poder de Compra 

Equiparado) . 

A definição de PPP é dada pelo UNDP (United Nations Development Programme) 

como sendo: “uma taxa de troca que leva em conta as diferenças de preço entre os países 

permitindo comparações internacionais de produção e receitas reais. Numa taxa de PPP US$, 

um PPP US$ 1 tem o mesmo poder de comprar numa economia doméstica que US$ 1 tem 

nos EUA” (UNDP, 2001, p.254-255).  

O PNB per capita em PPP US$ é um dos principais fatores no cálculo do Human 

Development Index (HDI) das Nações Unidas justamente por ser considerado um indicador 

do padrão de vida (UNDP, 2001, p.240) 

 

3.3.6 – Competitividade 

 

O conceito de competitividade utilizado neste trabalho deriva de Tilly (1992), que 

mostra que a interação entre dois Estados se dá pela “Coerção” e pelo “Capital”. 

Uma nação pode ser rica e com grande acúmulo de capital, mas sem o poder militar, 

não tem como defender seus interesses plenamente, sendo obrigada a ter condições sendo 

impostas por outros, Este foi o caso do Japão pouco antes da restauração Meiji, quando os 

EUA bombardearam Tóquio, e segundo Arrighi et al. (2001) é novamente o caso do Japão 

como ficou demonstrado na Guerra do Golfo de 1991. 

Por outro lado, uma nação poderosa militarmente, mas com uma economia fraca 

acabará sendo invadida por produtos estrangeiros sendo obrigada a fechar suas fronteiras e 
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ficar isolada para evitar quebrar economicamente. Este foi o caso de boa parte dos países do 

Bloco Comunista durante a Guerra Fria, e continua a ser o caso de muitos países autoritários. 

Desta forma, tanto a dimensão militar (a Coerção), quanto a dimensão econômica (o 

Capital) são importantes. Tilly (1992) mostra que o “Capital” se desenvolve mais fortemente 

nos centros urbanos (cidades), enquanto a “Coerção” se desenvolve melhor no âmbito 

Nacional (p.16).  

O conceito de competitividade neste trabalho é portanto “a capacidade de competir 

no âmbito internacional tanto por meio do comércio e da negociação diplomática quanto 

pelo uso dos meios de violência, impondo a vontade quando necessário”. 

 

3.4  – Críticas ao Modelo  

 

Algumas críticas podem ser feitas ao modelo. 

Em primeiro lugar ele é um modelo de influência e não um modelo determinístico, 

isto é, não existe uma fórmula par o cálculo de uma variável em função da outra, de maneira 

que uma variável não necessariamente determina a outra, isto significa que no curto prazo 

pode haver muita “variação não-explicada”. Isto é resultado do modelo derivar de uma 

análise qualitativa e de ser baseado em teorias de vários autores. O modelo não foi criado 

para ser prescritivo, e se aplicado como uma ferramenta de gerenciamento pode não garantir 

resultados de curto prazo. 

Em segundo lugar, ele utiliza evidência de várias partes do mundo, mas não é 

necessariamente “não-euro-cêntrico”, uma vez que a maioria dos autores utilizados 

derivaram seus modelos e teorias de estudar a civilização ocidental. O modelo tenta ser 

capaz de descrever as diferenças entre sociedades ocidentais e não-ocidentais de maneira não 

preconceituosa, mas sim como resultado de diferentes culturas e decisões da gestão pública. 

Embora o modelo descreva em linhas gerais como a Gestão pública pode estimular o 

desenvolvimento militar e econômico, tal desenvolvimento não precisa seguir um único 

padrão, nem é particular de uma cultura, etnia, ou região geográfica evitando assim um 

determinismo que não é verificado na história. Existem formas alternativas de implementar 

as políticas públicas necessárias ao desenvolvimento que devem ser identificadas pela 

Gestão Pública de acordo com as particularidades da situação. 

Em terceiro lugar algumas correlações e auto-alimentações possíveis de serem 

identificadas foram deixadas de fora do modelo por motivos de parcimônia e por já estarem 

representadas de alguma forma no modelo propriamente dito. Tais relações provavelmente 
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fariam o modelo mais confuso diminuindo sua capacidade analítica ao invés de 

contribuírem. 

Em quarto lugar pode-se criticar se Ethos e organização econômica são variáveis 

diferentes, ou se superpõem, ou se uma causa a outra, ou vice-versa, Desta forma é possível 

estruturar a parte superior do modelo de várias formas alternativas. Uma delas é representada 

na figura 22. Uma vez que tal discussão está mais para o campo da sociologia e este trabalho 

pretende se concentrar no campo da administração e da estratégia, se preferiu optar pelo 

modelo conforme descrito na figura 14, uma vez que a maior parte do trabalho envolverá da 

variável Gestão pública em diante. 

 

Figura 22 – Modelo Alternativo de relação entre Ethos e Organização econômica 
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Latina. 
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no desenvolvimento inicial da humanidade. Entretanto, no período moderno mesmo países 

com recursos limitados como o Japão tiveram êxito em obter através do comércio os 

recursos necessários para se desenvolver industrialmente. Na verdade a América Latina 

sempre foi considerada como uma região com abundância de recursos naturais, com exceção 

de recursos energéticos. 

Finalmente, deve ser dito que qualquer modelo é uma simplificação do mundo real, e 

também, uma explicação parcial e temporária do mesmo. Evidência futura pode, e 

provavelmente irá mostrar outras relações que melhorem o modelo. Por hora o modelo 

apresentado é suficiente para conduzir a análise desejada neste trabalho. 
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CAPÍTULO 4 – Metodologia 

 

Este capítulo tratará das questões metodológicas da pesquisa. Desta forma será 

analisada a coerência dos pólos da pesquisa, se estabelecerá a operacionalização das 

variáveis, serão definidos os métodos de pesquisa, a coleta de dados e seu tratamento. 

 

4.1  – Pólos de pesquisa 

 

Para melhor compreensão da metodologia utilizada nesta tese se desenvolverá uma 

discussão baseada nos pólos da prática metodológica conforme entendidos por Bruyne et al. 

(1977) 

 

4.1.1 – Pólo Epistemológico 

 

A problemática, isto é, o conjunto de problemas no qual está inserido o problema 

central desta tese, é o da competição entre as nações (ou internacional) no período moderno. 

Dentro desta problemática escolheu-se o problema de como a gestão pública pode ser 

uma fonte de competitividade para uma nação, tendo como limitações no escopo temporal o 

século XX, e no escopo geográfico (ou espacial) a América Latina. Enunciando sob a forma 

de pergunta o problema é: 

 

Como a Gestão Pública estimulou a competitividade nacional na América 

latina ao longo do século XX? 

 

Os objetos serão as variáveis: Gestão pública, Inovação, Custos de transação, 

Eficiência Militar, Produtividade e Competitividade  

A gênese teórica se deu principalmente pela análise comparativa de Bruyne et al. 

(1977). Ao comparar o Ocidente e o Oriente e se observar quais fatores estavam presentes, 

ou não, foi possível estabelecer quais seriam as teorias que permitiriam explicar as 

diferenças. 

O processo discursivo é principalmente o processo Hipotético-Dedutivo, embora a 

quantificação também esteja presente. A maior parte das variáveis será avaliada de forma 

qualitativa devido a sua natureza, algumas entretanto são de natureza quantitativa 
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(produtividade por exemplo), desta forma as deduções serão baseadas tanto em análises 

qualitativas quanto quantitativas. 

 

4.1.2 – Pólo Teórico 

 

O modelo descrito no capítulo 3 apresenta a teoria deste trabalho, enquanto “sistema 

integrado de proposições” conforme descrevem Bruyne et al. (1977, p.111) formando assim 

um ”corpo sistemático de hipóteses”.  

As hipóteses apresentadas são sustentadas pelos vários autores descritos no capítulo 

3. Coube neste trabalho testar as mesmas hipóteses sob as condições de contorno tanto 

geográfico quanto temporal estabelecidos, isto é, a América Latina do Século XX. Desta 

forma se realizou, conforme sugerem Bruyne et al. (1977, p.108-109) uma ligação entre os 

“contextos da descoberta” (na qual se formulam as hipóteses) e o “contexto da prova” (no 

qual se testam as hipóteses). 

O quadro de referência é principalmente Funcionalista, tendo influência do 

Positivismo conforme a classificação de Bruyne et al. (1977). Já dentro da tipologia de 

Burrel e Morgan (1982) este trabalho é essencialmente funcionalista, e na tipologia de 

Babbie (1995) está dentro do paradigma Estruturo-Funcionalista (p.45). O modelo teórico 

apresentado no capítulo 3 é um sistema dinâmico, e as inter-relações entre as variáveis são 

funções dinâmicas.  

A conceituação das variáveis também foi incluída no capítulo 3 devido a sua 

importância para o entendimento do modelo de análise. Cada variável tem sua definição e 

contexto, explicados permitindo que se inter-relacionem. 

 

4.1.3 – Pólo Morfológico 

 

Com relação à forma esta pesquisa pretende ser uma exposição no “estilo erístico” 

com causações do tipo “simples” conforme a classificação de Bruyne et al. (1977). A 

objetivação foi baseada mais fortemente em simulacros devido a dificuldade de observar os 

fenômenos ou variáveis reais. 

O quadro de Análise é o do Sistema, uma vez que o modelo descrito no capítulo 3 

identifica os elementos e as regras ou leis pelas quais as interações ocorrem.  

As seguintes perguntas intermediárias foram respondidas dentro do escopo do 

estudo: 
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• Como a Gestão pública estimulou a inovação, e influenciou os custos de 

transação?  

• Quais os efeitos da inovação na eficiência militar e na produtividade? 

• Como se deu as relações entre custos de transação, eficiência militar e 

produtividade? 

• Quais os efeitos da produtividade e da eficiência militar na competitividade 

nacional? 

• Quais as causas das diferenças porventura encontradas entre o modelo de 

análise de competitividade identificado? 

 

4.1.4 – Pólo Técnico 

 

Boa parte da análise é qualitativa, sendo diversas variáveis nominais uma vez que a 

quantificação objetiva não só é difícil, mas por vezes inapropriada. A preocupação é mais 

com o entendimento das relações do que com a mensuração das variáveis. 

Desta forma, a análise do conceito requer uma congruência, e que cada conceito 

poderá ser especificado em mais de uma dimensão quando isto for necessário, isto é, muitas 

das variáveis serão indicadores globais ao invés de informações agregadas.  

Segundo a classificação de Babbie. (1995), as técnicas de coleta serão: Pesquisa de 

dados existentes (Existing data research), e Pesquisa Comparativa (Comparative Research). 

O modo de investigação é o da comparação (ou amostra) conforme mostra o 

continuum de Bryune et al. (1977, p.223), uma vez que se pretende a ultrapassagem da 

unicidade e a evidenciação de regularidades. A comparação aqui é “intensiva” com um 

pequeno número de casos, o que constitui um ponto intermediário entre o estudo de caso e o 

survey. A comparação se deu ao longo de um grande intervalo de tempo (um século), o que 

ajudou a verificar as relações entre as variáveis. A amostra entretanto foi pequena demais, 

em alguns casos, para que se utilize o método estatístico com razoável confiabilidade. 

A análise se pretendeu diacrônica uma vez que estudou a mudança nas variáveis ao 

longo do tempo, e mostrou que as mudanças numa das variáveis (gestão pública) ao longo 

do tempo, afetou o sistema como um todo. 
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4.2  – Operacionalização das variáveis 

 

A Operacionalização das variáveis dependeu em grande parte da qualidade dos dados 

encontrados ao longo da pesquisa. A especificação abaixo foi o resultado final. 

 

4.2.1 – Gestão Pública 

 

De acordo com as classificações de Babbie (1995) e Bruyne et al. (1977), a variável 

foi nominal tendo seis categorias conforme descrito no item 3.2.1. Tais categorias 

representam tipos ideais, e foram identificados tipos híbridos em pontos intermediários desta 

escala. A avaliação destes tipos híbridos não pode ser métrica e a mensuração foi subjetiva. 

 

4.2.2 – Inovação 

 

De acordo com as classificações de Babbie (1995) e Bruyne et al. (1977), a variável 

foi nominal indicando diversos aspectos da inovação, tais como tipos de inovação de acordo 

com a classificação de Schumpeter, campos nos quais a pesquisa ocorreu (Básica ou 

aplicada) e o âmbito no qual ela ocorreu, isto é, empresas, (estatais ou privadas), órgãos e 

pesquisa, ou bancada por magnatas. 

 

4.2.3 – Custos de transação 

 

Existem aqui três indicadores, sendo eles: infra-estrutura viária, infra-estrutura de 

comunicações e educação. Em todos os três houve a possibilidade de se obter indicadores 

métricos, mas também foi possível analisar tais variáveis por meio qualitativo através de 

variáveis nominais. A disponibilidade de séries históricas foi o fator determinante neste caso. 

De acordo com as classificações de Babbie (1995) e Bruyne et al. (1977), a variável 

foi nominal quando não foi possível quantificá-la, ou quando foi preferível se analisar como 

um todo a variável, e métrica quando foi possível obter dados de um determinado período ou 

uma série histórica.  

No caso de infra-estrutura viária a extensão de redes rodoviárias, hidroviáris, 

ferroviárias e dutoviárias, bem como o número de navios e aeroportos de uma nação são 

indicadores confiáveis, embora séries históricas tenham sido de difícil obtenção. 
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Quanto à infra-estrutura de comunicação e número de aparelhos total e o número de 

aparelhos por habitante, sejam de aparelhos de rádio, televisão, Internet, telefone fixo ou 

móvel puderam ser usados como referência.  

Acerca da educação o indicador principal foi a número de anos médio de educação, 

que incorpora diversos outros fatores e foi obtido pelo menos para uma parte do século XX 

nos países da amostra. 

 

4.2.4 – Eficiência Militar 

 

De acordo com as classificações de Babbie (1995) e Bruyne et al. (1977), a variável 

foi nominal quanto a função e o estado das forças armadas e métrica quando se tratar de 

quantificar o número de sistemas de armas.  

A função indica o objetivo principal das forças armadas, enquanto o Estado se refere 

a classificação do US Army mostrado na figura 21 e pode ser de paz, conflito ou guerra, e 

pode ser identificado pelo tipo de operação militar predominante. 

A quantificação dos sistemas de armas tem ser ponderado pela sua importância 

dentro do contexto tecnológico mundial e pela importância na função desempenhada pelas 

forças armadas. Apenas sistemas de alta relevância como os encouraçados no começo do 

século XX, navios aeródromos (porta aviões) e armas atômicas foram analisados em maior 

profundidade. 

 

4.2.5 – Produtividade 

 

De acordo com as classificações de Babbie (1995) e Bruyne et al. (1977), a variável 

foi métrica por ratio. Foi utilizado o PIB per capita (ou GDP per capita) medido em PPP 

US$ seguindo a metodologia indicada pela UNDP (UNDP, 2001). 

Quando não foi possível utilizar o PPP US$ se procurou indexar de alguma outra 

forma de maneira e evitar maiores distorções, ou fazer referência ao autor utilizado como 

fonte. 

 

4.2.6 – Competitividade 

 

De acordo com as classificações de Babbie (1995) e Bruyne et al. (1977), a variável 

foi nominal através de classificação utilizando análise de conglomerados (cluster analysis). 
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Hair et al (1998) indicam este tipo de análise para classificar objetos. Variáveis relativas à 

produtividade e eficiência militar foram utilizadas como base para a classificação.  

A utilização da metodologia de análise de conglomerados foi validada ao analisar 

uma amostra dos quinze países com as maiores economias do mundo antes de ser utilizada 

para a amostragem Latino-americana. 

A análise da competitividade também se deu através de variáveis nominais após a 

análise de conglomerado para um melhor entendimento dos grupos gerados pela análise de 

cluster e do papel competitivo dos países selecionados no contexto regional e global. Além 

deste papel competitivo, se buscaram variáveis nominais que fossem indicadores do estado 

geral da produtividade e da eficiência militar.  

 

4.3  – População e amostra 

 

A unidade de análise foi o Estado nacional, desta forma a população é compreendida 

por todos os Países da América Latina, incluindo o México, a América Central, o Caribe e a 

América do Sul. 

A amostra escolhida é constituída prioritariamente de Argentina. Brasil e Chile, estes 

três países tem prioridade na análise. Porém, em alguns casos quando os dados estavam 

disponíveis, em especial dados numéricos de séries históricas, foram incluídos os seis 

maiores países da América Latina, isto é, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e 

Venezuela, e quando possível o sétimo maior pais também, isto é, o Peru. 

Desta forma a amostra constituiu uma “Comparação” o que representa um ponto 

intermediário entre o Estudo de caso e uma survey.  

Dentro da lógica da “comparação” se fizeram contrastes com amostras no nível 

mundial, das quinze maiores economias do mundo, do G-7 e do G-8. Isto permitiu comparar 

certos aspectos tais como produtividade, competitividade, infra-estrutura viária, arsenais 

militares e matrizes energéticas. Esta amostra foi particularmente importante para validar o 

uso da análise de conglomerados para estudar a competitividade. 

 

4.4  – Método de pesquisa e Coleta de Dados 

 

Segundo a classificação de Babbie (1995) quanto aos modos de observação, os dados 

foram coletados através dos seguintes métodos de pesquisa: 
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Pesquisa de dados existentes (Existing data research) – Análise de séries históricas 

envolvendo as variáveis estudadas.  

Pesquisa Comparativa (Comparative Research) – Estudos comparativos entre as 

várias nações quando a variável requerer este método.  

 

A pesquisa foi feita em duas fases distintas: busca dos dados existentes e análise dos 

dados existentes. 

A busca de dados existentes se deu através de pesquisa bibliográfica e de fontes na 

Internet. Todos os dados são de fontes secundárias A partir destes dados se fez a análise 

utilizando as operacionalizações indicadas anteriormente e através de métodos de análise 

quantitativa e qualitativa. 

 

4.5  – Tratamento e Análise dos dados 

 

O tratamento dos dados foi qualitativo em boa parte, uma vez que o modo de 

investigação foi o da comparação (ou amostra) conforme mostra o continuum de Bryune et 

al. (1977, p.223), já que se pretendeu a ultrapassagem da unicidade e a evidenciação de 

regularidades.  

Métodos estatísticos de análise quantitativa também foram utilizados quando cabível, 

foi utilizada a técnica de análise de conglomerado (cluster analysis) para a variável 

competitividade e análise de variância (ANOVA) para identificar mudanças das variáveis ao 

longo do tempo entre fases do período analisado. Correlações (R e R2) foram buscadas entre 

as variáveis que puderem ser quantificadas, visando estabelecer causalidades que 

facilitassem a análise. 

A comparação aqui foi “intensiva” com um pequeno número de casos. A comparação 

se deu ao longo de um grande intervalo de tempo (um século), o que ajudou a verificar as 

relações entre as variáveis. 

A análise se pretendeu diacrônica uma vez que estudou a mudança nas variáveis ao 

longo do tempo, e se mostrou que as mudanças numa das variáveis (gestão pública) ao longo 

do tempo, afetou o sistema como um todo. 
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CAPÍTULO 5 – Análise da América Latina no Século XX 

 

Este trabalho se dedica neste capítulo a estudar seu objeto mais detalhadamente 

utilizando o referencial teórico pormenorizado no capítulo 3, a partir da metodologia 

detalhada no capítulo 4. O estudo seguirá o seguinte desenvolvimento, o século XX será 

dividido em fases e se analisará dentro de cada fase a amostra observando as variáveis e suas 

interações. 

 

5.1 – Fases do século XX 

 

Para facilitar o estudo se buscará dividir o século XX em fases, o que pode ser feito 

a partir dos ciclos hegemônicos de Arrighi (1996) e dos Ciclos de Kondratieff de Freeman e 

Perez (1988). Os períodos podem ser divididos em: 

 

Período 1 - 1900-1914 – 3º ciclo de Kondratieff – Hegemonia do Reino Unido 

Período 2 – 1914-1945 – Guerras de transição hegemônica 

 Período 2a – 1914 - 1930 - 3º ciclo de Kondratieff –Sem hegemonia 

 Período 2b – 1930 - 1945 - 4º ciclo de Kondratieff – Sem hegemonia 

Período 3 – 1946- 1980 – 4º ciclo de Kondratieff – Hegemonia dos EUA 

Período 4 – 1981- 2004 - 5º Ciclo de Kondratieff – Hegemonia dos EUA 

 

Hofman (2000, p. 31) divide o século XX na América Latina de forma muito 

similar, quando analisando o crescimento econômico do continente no período 1900-1994, 

indicando o grande peso do cenário mundial nos eventos do continente. Os períodos de 

Hofman, identificados por um “h” minúsculo para evitar posterior confusão são: 

Período 1h – 1900- 1913 Antes da primeira guerra mundial 

Período 2h - 1913-1929 Da primeira guerra mundial até a crise de 1929 

Período 3h – 1929- 1950 Da crise de 1929 até a guerra da Coréia 

Período 4h – 1950-1973 Da guerra da Coréia ao choque do petróleo 

Período 5h – 1973-1980 Do choque do petróleo até a crise de 1980 

Período 6h – 1980-1989 Da crise de 1980 até a queda do muro de Berlim 

Período 7h – 1989-1994 Da queda do muro de Berlim em diante 
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Note que os períodos 4h e 5h correspondem ao período 3 aproximadamente, e que 

a divisão de Hofman vem do choque do petróleo de 1973, também um fator externo. Os 

períodos 6h e 7h correspondem ao período 4, sendo o divisor de Hofman a queda do muro de 

Berlim e uma mudança de situação no cenário mundial, mais uma vez um fator externo. O 

período 6h é também apelidado de “a década perdida”. 

Podem ser relacionadas com tais períodos outras mudanças internas das nações do 

continente, que não apenas a variável econômica. A década de 30 foi um período de grande 

mudança política no continente, bem como os anos 80. O período da ditadura no Chile 

corresponde aos períodos 5h e 6h, enquanto no Brasil as ditaduras correspondem 

principalmente aos períodos 3h e 5h. Na Argentina o mapeamento é mais difícil, pois várias 

oscilações ocorrerem entre a democracia e uma autocracia (MAINWARING, 2001). 

Figura 23 – Fases do século XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor  

 

Em termos de política tecnológica que afetou a variável inovação, o período de 
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como um século de relativa paz na América do Sul. As guerras travadas neste século foram 

de menor impacto, sendo a principal a Guerra do Chaco (1932-35) entre a Bolívia e o 

Paraguai. Conflitos entre Peru e Equador e os movimentos revolucionários pelo continente 

não trouxeram um nível de baixas significativo e nem geraram destruição de infra-estruturas 

num nível apreciável, apesar de sua importância política. Também o conflito de 1982 entre 

Argentina e Reino Unido teve baixo impacto na infra-estrutura e causou poucas baixas. Isto 

afetou a variável eficiência militar reduzindo seu impacto na competitividade. 

As Duas guerras mundiais viram apenas batalhas navais de menor importância nas 

costas Sul-Americanas e Caribenhas, tais como a batalha das Falklands (1914), a caça ao 

Graff Spee (1939) e as batalhas contra submarinos alemães (1939-45). 

O envolvimento dos países do continente nas guerras mundiais se deu nos períodos 

2a, 2b, 2h e 3h. 

Ao observar as fases do século XX se vê que este foi dominado pela transição 

hegemônica, compreendendo as duas guerras mundiais e a guerra fria se estendendo de 1914 

até 1991, e, portanto, ocupando praticamente todo o século. Se no mundo a guerra foi 

dominante e central na América Latina foram poucas as guerras. 

 

5.1.1 – Fase 1 (1900-1914) – Antes das Guerras Mundiais 

 

Este período inicial do século XX foi marcado pelo “Grande Jogo”, o final do 

período neocolonial, no qual as grandes potências disputavam melhores mercados e as 

melhores colônias. Foi também um momento no qual o comércio mundial se intensificou e 

que novas tecnologias vieram a baratear os custos de transação, e de produção em todo o 

mundo. Tecnologias como a eletricidade, o avião, o automóvel e o telefone se difundiram 

com uma grande velocidade. 

Polanyi (2000, p.238) mostra que neste período o modelo neocolonial de expansão 

começava a mostrar sinais de esgotamento na medida em que todas as terras se tornavam 

ocupadas pelas potências, e o protecionismo começava se sentir impedindo a livre 

movimentação de mão de obra e mercadorias. 

O sistema anunciava crises mais profundas através de guerras neocoloniais que por 

vezes saiam de controle tais como a Guerra Hispano-Americana (1898), a Guerra Russo-

Japonesa (1904-1905), e a Guerra Ítalo-Turca (1911-1912). A partilha da China gerava 

rebeliões que só podiam ser combatidas com a cooperação multinacional tal como a Revolta 

dos Boxer (1900-1901). Mas a partilha da África e da Ásia levava as potências a uma 
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competição crescente e a uma tensão entre elas que eventualmente levaria a uma guerra 

geral. As guerras dos Balcãs (1912-13) foram um prenuncio da Guerra mais ampla que 

estouraria por causa dos Balcãs em 1914. 

Nesta situação de crescente competição, mas ainda num clima de aumento do 

comércio internacional e de cooperação entre as grandes potências a América latina se 

inseria como um fornecedor de matéria prima, relativamente estável, com nações-estado 

organizadas, na maioria repúblicas, ao contrário da África e boa parte da Ásia. A América 

latina oscilava entre a influência das duas maiores potências da época, isto é, Reino Unido e 

França, e depois penderia para o campo de ação daquela que seria a nova potência 

hegemônica, isto é, os EUA. Isto, de certa forma, fez da América latina um campo estável de 

retaguarda das potências enquanto as batalhas comerciais e militares se davam nos campos 

principais da Ásia e África. 

A América Latina se recuperava rapidamente dos danos das guerras do Pacífico 

(1879-1884) e da Tríplice Aliança (1865-71) e de revoltas internas como a revolução 

federalista brasileira (1893-1895). 

As economias do Brasil, Argentina e Chile ainda eram fortemente baseadas em 

commodities, mas começavam a mostrar sinais de diversificação e industrialização. Tulchin 

(1986) mostra que a Argentina baseou sua economia de exportação no trigo e no gado neste 

período. Rock (1986) entende que a integração da economia Argentina com os mercados 

globais gerou um desenvolvimento e uma rápida expansão que durou até a década de 1930. 

Díaz-Alejandro (apud Hofman, 2000, p 14) afirma que a Argentina cresceu neste período 

numa taxa que têm poucos paralelos na história econômica. Furtado (2002) entende a 

economia Brasileira neste período como dominada pelo Café, enquanto Robock (1975) 

coloca este período como parte do ciclo do “café e da borracha”, mas de qualquer forma 

ambos concordam que é uma economia dominada pela produção de commodities que 

eventualmente se esgotariam. No Chile as exportações principais eram o cobre e o nitrato, 

base para a fabricação de pólvora. Segundo Lüders e Wagner (2003) a participação de 

mercado do nitrato chileno caiu de 90% em 1880 para 50% em 1913, indicando a 

importância do setor para a economia chilena e mundial. 

Robock (1975, p. 14) coloca que a principal força da industrialização brasileira foi 

o crescimento da economia cafeeira baseada em trabalho livre dos imigrantes. Entre 1885 e 

1905 a produção de têxteis decuplicou e dobrou novamente nos dez anos seguintes. Outras 

indústrias leves tais como roupas, sapatos e alimentos se desenvolveram rapidamente neste 

estágio inicial da industrialização. Muitos dos imigrantes trouxeram conhecimentos de 
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manufatura e negócios para o Brasil. Investimentos por parte dos plantadores de café e 

investidores estrangeiros em estradas de ferro, rede elétrica, e outros tipos de infra-estrutura 

gradualmente geraram uma demanda por peças de reposição produzidas localmente, gerando 

um importante estímulo para a industrialização. 

Braudel (1993, p 447-448) lembra que na América Latina falta o equivalente ao 

fazendeiro europeu com milhares de anos de tradição que é uma base sólida para a 

economia. A economia é fundada numa base de monocultura agrícola que Braudel chama de 

“mercenária” baseada em investimentos estrangeiros e rapidamente abandonada quando há 

uma mudança inesperada na demanda. A mão de obra local acaba sendo atraída mais cedo 

ou mais tarde para as cidades vizinhas por causa do desemprego. Braudel chega a comparar 

a América Latina com a Rússia Feudal. 

Esta industrialização nascente para integrar os mercados locais aos mundiais foi 

uma continuação do processo desenvolvido ao longo do século XIX para fazer da América 

Latina uma base de apoio para o Império Britânico, só que agora sem as guerras locais, mas 

com o espectro de guerras fora do continente de grande porte. Tal industrialização quebrou, 

em parte a estrutura social vigente anteriormente. Braudel (1993, p.452) afirma que até 1939 

a América Latina era semi-colonial. Robock (1975, p.11) entende que após a Segunda 

Guerra Mundial a Estrutura de classes sociais brasileira vem sendo modificada 

significativamente com as linhas divisórias cada vez menos claras. Tais mudanças têm 

origem nesta industrialização inicial do período 1880-1914 e como causa central a imigração 

estrangeira e a inserção das economias locais num contexto econômico globalizado. 

Braudel (1993, p.428) chama a atenção para o fato de que a invenção do avião nos 

primeiros anos do século XX levou a uma mudança nas possibilidades de integração do 

continente, uma vez que a cordilheira dos Andes, antes de difícil transposição, passou a ser 

cruzada por aviões quadrimotores, o mesmo ocorrendo com a bacia amazônica e as vastas 

distâncias dos altiplanos sul-americanos. O desenvolvimento de linhas aéreas e de correios 

aéreos, entretanto, só viria a ocorrer a partir da década de 20.  

Outra tecnologia de transporte que viria a ser importante para o continente seria o 

caminhão e o automóvel, que se tornaram possíveis, assim como a avião, a partir da 

invenção do motor de combustão interna. 

Outro importante passo para a integração do continente foi a comunicação através 

de linhas telegráficas, telefonia e rádio. Enquanto as linhas telegráficas se espalharam pelo 

continente neste período, o radio e a telefonia, só viriam a serem efetivos no período 

seguinte. 
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Estas duas áreas tecnológicas, telecomunicações e transportes, seriam muito 

importantes para a redução dos custos de transação em todo o mundo, aumentando a 

velocidade de transporte, permitindo cruzar regiões antes intransponíveis, aumentando a 

velocidade de comunicação e permitindo homogeneizar e difundir a cultura bem como 

viabilizar vários negócios. 

Porém estas duas áreas tecnológicas requeriam duas novas fontes de energia que 

surgiram também neste período, a eletricidade e o petróleo. O continente tinha um potencial 

grande de geração de energia elétrica com diversos rios e planaltos que permitiam o 

desenvolvimento de barragens, mas isto requeria um investimento de grande vulto o qual 

não existiam ainda indivíduos com capacidade de aporte financeiro para fazê-lo. Quanto ao 

petróleo, este existia na Venezuela e em Trinidad e Tobago, onde era explorado desde 1866, 

mas não existiam indícios de petróleo nas demais regiões ainda. 

Politicamente este período foi de relativa estabilidade com democracias na 

Argentina e no Brasil e uma “ditadura do congresso” no Chile. No Brasil este período 

corresponde a “República velha” e a um crescimento do sudeste em relação ao nordeste 

tanto no cenário econômico quanto político.  

Algumas disputas territoriais foram resolvidas entre a Argentina e o Chile e a 

Ferrovia transandina foi inaugurada em 1910 aumentando a integração das duas sociedades. 

Apesar do clima de paz e aumento da cooperação, uma pequena corrida 

armamentista ocorreu neste período em especial no campo naval. Neste período o principal 

sistema de armas para a projeção de força militar eram os couraçados do tipo “Dreadnought” 

que graças a utilizarem turbinas a vapor podiam ser mais bem armados, blindados e rápidos 

do que os navios anteriores. Os navios do tipo “Dreadnought” constituíam uma ruptura 

tecnológica importante. 

O Brasil encomendou a fabricação de dois navios couraçados do tipo 

“Dreadnought” para estaleiros Britânicos, sendo comissionados em 1910 o São Paulo e o 

Minas Gerais. A Argentina encomendou então para estaleiros dos EUA o Moreno, também 

um couraçado do tipo “Dreadnought”. Por sua vez o Brasil decidiu encomendar um 

encouraçado ainda maior, o “Dreadnought” Rio de Janeiro, mas acabou vendendo em 1913 

em estado semi-acabado para a Turquia que o nomeou de “Sultão Osman I”, mas com o 

início da Primeira Guerra mundial ele acabou confiscado pela Marinha Britânica e foi 

rebatizado de “Agincourt” tendo lutado na batalha da Jutlândia. O Chile por sua vez 

encomendou a estaleiros Britânicos dois couraçados do tipo “Dreadnought”, o Almirante 

Latorre e o Almirante Cochrane. Ambos foram confiscados no início da Grande Guerra, 
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sendo o primeiro rebatizado de Canadá e o segundo convertido no Porta-Aviões (Navio-

Aeródromo) Eagle. O Canadá também lutou na Batalha da Jutlândia, e o Eagle só viu ação 

na segunda guerra tendo sido afundado em 1942 pelo submarino alemão U.73 na costa de 

Malta. O Latorre foi entregue ao Chile em 1920. 

Esta corrida armamentista acabou sem conseqüências maiores. O Moreno nunca 

entrou em combate e apenas o São Paulo chegou a receber um disparo do Forte de 

Copacabana durante a revolta de 1922. Os custos de manter uma frota naval compatível com 

a corrida armamentista do século XX foram sentidos pelos países da região já nos primeiros 

anos do novo século. Duas das razões principais para uma corrida armamentista eram a 

recente Guerra da Tríplice aliança, e um clima crescente de tensão mundial. A marinha 

Brasileira havia chegado a ser uma das maiores durante a Guerra da Tríplice aliança embora 

fosse especializada em combate fluvial e não oceânico. Agora havia um natural 

reajustamento a função de projeção de força oceânica e uma redução em seu tamanho. 

 

5.1.2– Fase 2 (1914-1945) – Guerras Mundiais 

 

A Fase 2 envolve um período de Guerras quase que contínuas no mundo inteiro, 

usualmente divididas em Primeira Guerra mundial (1914-1918), Segunda Guerra mundial 

(1939-1945) e o período de “entre guerras” (1919-1938), porém este período chamado de 

“entre guerras” contém uma série de conflitos de tamanhos variados permitindo a 

interpretação de que o período é um contínuo de conflitos com alianças flexíveis. Alguns dos 

conflitos deste período chamado de “entre-guerras” são a guerra civil Russa (1918-1920), a 

guerra Russo-Polonesa (1919-1921), a Guerra Civil espanhola (1936-1939), a guerra contra 

os “senhores da guerra” chineses (1911-1926), a guerra civil chinesa (1926-1949), e a 

segunda guerra Sino-Japonesa (1937-1945). 

Wallerstein (apud Arrighi et al., 2001, p.33) chama este período de “Longas 

guerras eurasianas”. Arrighi et al (2001) entende este período como sendo o de uma 

transição entre a hegemonia Britânica e a dos EUA. Fazendo oposição a estas duas nações 

estão o Japão, a Alemanha e a Rússia (ou URSS). Pode-se ver que as duas sociedades 

hegemônicas são geralmente identificadas com valores democráticos e ideais de liberdade, 

enquanto os contendores são identificados com valores totalitários e centralizadores. 

Alemanha e Rússia embora disputando a ascensão a hegemonia sempre estiveram 

em lados opostos o que facilitou a contenção do poder de ambos. Os dois nunca obtiveram a 

supremacia naval que passou do Império Britânico para os EUA. Apenas o Japão teve 
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chance de dominar navalmente a bacia do Indo-Pacífico que é o maior corpo de água do 

planeta. Tanto a Alemanha quanto a Rússia tiveram suas tentativa de controlar os mares, mas 

suas posições geográficas são pouco propícias para tal e uma grande proporção dos 

investimentos militares acabam sendo necessários nas forças terrestres, de maneira que 

ambas as potências optaram por investimentos em forças de submarinos que tem como 

principal objetivo a negação da superioridade naval e não sua obtenção. A frota naval alemã 

de superfície foi sempre contida pelos ingleses no mar do Norte de forma similar ao que 

ocorreria com as frotas soviéticas de superfície depois das guerras mundiais. 

Embora tenham os títulos de guerras mundiais pouca ação ocorreu de fato nas 

Américas em ambos os conflitos tendo a maior parte da ação ocorrido na Europa e Ásia e 

uma pequena parte no norte e leste da África. Ações navais ocorreram de fato por todos os 

oceanos do mundo sendo especialmente concentradas no Pacífico e Atlântico Norte.  

Neste contexto de conflito quase generalizado a América latina ficou a margem da 

guerra sendo sua importância limitada à projeção de força aeronaval sobre o Atlântico Sul e 

Pacífico Sul protegendo as rotas comerciais quando estas eram preferidas às rotas que 

utilizavam o canal de Suez e o mediterrâneo para ligar as fontes de matéria-prima com a 

Europa. As ações navais ocorridas nas costas da América do sul e Caribe neste período 

foram todas ações contra submarinos e de caça a navios com a missão de ataque a comboios. 

As bases da costa sul americana e Caribenha foram importantes neste contexto.  

Existiu a preocupação por parte das nações ocidentais, em especial dos EUA e do 

Reino Unido de que alguns países da América Latina se unissem aos seus inimigos, em 

especial a Alemanha. Na Primeira Guerra o México foi incitado pela Alemanha a invadir os 

EUA no que ficou conhecido por incidente do “Telegrama Zimmerman”. Similarmente a 

Argentina e o Brasil adotaram posições que oscilavam entre favoráveis ao Eixo e favoráveis 

aos Aliados até entrarem na guerra do lado aliado em ambas as guerras. Tal posição de 

neutralidade permitiu uma barganha favorável em termos de investimento, em especial por 

parte dos EUA.  

Porém a situação da América do sul durante este período foi longe de estável. Com 

economias inicialmente baseadas em monoculturas a primeira guerra criou variações nos 

preços das mercadorias e muitos dos países que exportavam bens manufaturados para a 

região mudaram sua base fabril para produção de armamento e o preço de bens 

manufaturados subiu criando inicialmente uma crise e posteriormente forçando a fabricação 

local. Entretanto, a situação favorável se manteve de uma maneira geral até a crise de 1929. 
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O período 2a (1914-1930) não teve uma grande crise comparável ao que aconteceria em 

seguida.  

A crise de 1929 fez com que a economia mundial mudasse, Houve uma severa 

contração das exportações, o que gerou o que Robock (1975) chamou de “destronamento do 

rei Café” no Brasil. Lüders e Wagner (2003) afirmam que é geralmente aceito que isto gerou 

o colapso das exportações de nitrato do Chile. Hofman (2000, p. 39) afirma que a Argentina 

foi a mais severamente atingida pela depressão por ser até então um modelo de país liberal, 

tendo seus mercados de exportação reduzidos e investimentos de capital estrangeiro 

diminuídos. 

Hofman (2000, p. 24) afirma que a década de 30 é geralmente aceita como sendo 

um marco divisório no desenvolvimento da América latina, pois ocorreu uma mudança da 

orientação para exportação em direção a industrialização por substituição de importação, e 

de uma política pública mais preocupada com o crescimento e objetivos sociais. 

Protecionismo e nacionalismo surgiram nos países mais avançados da região. 

Hofman (2000, p.32) acredita que esta mudança de política pública foi mais devido 

a forças externas do que a uma estratégia deliberada. Os países da região abandonaram o 

padrão ouro, impuseram restrições comerciais, tais como quotas e tarifas alfandegárias nos 

bens importados e adotaram políticas fiscais. Assim se criou um modelo de crescimento 

doméstico ao invés do crescimento baseado no comércio externo. Isto marcou o início de 

uma região com economias relativamente fechadas que duraria até a década de 1980, isto é, 

por todo um ciclo de Kondratieff. 

Maddison (apud Hofman, 2000, p 25) acredita que em 1932 a maior parte dos 

países da região já tinham erguido barreiras de controle, aumentando as tarifas de 

importação, desvalorizado suas moedas e deixado de pagar as dívidas, e com isto permitiram 

instalar políticas de recuperação.  

De acordo com Robock (1975, p. 23) Getúlio Vargas conseguiu a aprovação da 

construção de uma siderurgia brasileira com o investimento do U.S. Export-Import Bank 

graças a convidar os alemães a fazerem uma proposta competidora, e por relacionar o apoio 

americano a este projeto com a possibilidade dos EUA estacionarem tropas em pontos chave 

do território nacional. 

Robock (1975) afirma que a proposta de fabricação de ferro e produtos derivados 

de ferro no Brasil remonta ao período colonial, mas foi a necessidade aliada de desenvolver 

a capacidade produtiva durante as guerras mundial que incentivou a produção local. 

Decretos em 1918 e 1925 deram incentivos a produção de ferro e aço. A criação em 1931 da 
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siderúrgica Belgo-Mineira foi um passo importante complementado pela construção da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em 1941. Os investimentos no Brasil eram uma 

forma de aumentar a capacidade produtiva dos aliados fora dos EUA e da Grã-bretanha, pois 

nos EUA existia pouco espaço para novos desenvolvimentos e na Europa existia a 

possibilidade de que a Inglaterra viesse a cair, um perigo ainda real em 1941. A Argentina e 

o Chile tinham maiores inclinações pró-eixo e, portanto, não despertaram maiores interesses 

em investimentos industriais.  

Politicamente o período foi conturbado também na região. Enquanto apenas um 

presidente esteve no poder no Brasil no período 2b (1930-1945) dando uma certa 

estabilidade política que favoreceu o desenvolvimento, na Argentina houve uma série de 

mudanças que geravam instabilidade. Apesar de neste período o Brasil ser considerado uma 

ditadura houve uma continuidade de políticas, enquanto na Argentina houve uma oscilação 

entre partidos e três golpes militares (1930, 1943 e 1944). O Chile teve governos 

democráticos por todo o período apesar de ter tido problemas sociais sérios como os demais 

causados pela recessão mundial.  

Houve movimentos revolucionários neste período, tais como a revolução de 1932 

no Brasil, e os golpes na Argentina e os movimentos de oposição ao presidente Augustín P. 

Justo na Argentina. Destes, merece destaque a revolta constitucionalista de 1932 que poderia 

ter se tornado uma guerra civil no Brasil. Entre Julho e Outubro deste ano, 35.000 paulistas 

enfrentaram cerca de 100.000 soldados federais que estavam mais bem equipados do que os 

paulistas. Como a adesão esperada de Minas gerais e do Rio grande do sul não ocorreu o 

evento serviu para consolidar ainda mais a centralização de poder nas mãos de Getúlio 

Vargas, mas levou a constituição de 1934. De certa forma os paulistas sofreram uma derrota 

militar, mas obtiveram uma vitória política. 

Tal instabilidade foi ainda mais perturbada pelos dois mais importantes conflitos do 

continente no século XX, a Guerra do Chaco (1928-1935) e a Guerra de Fronteira (1940-41).  

A Guerra do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai se deu com ambos os países se 

recuperando de derrotas, a Bolívia após perder a saída para o mar na Guerra do Pacífico e o 

Paraguai após perder a Guerra da Tríplice Aliança. A região do Chaco era praticamente 

desabitada e sem grande valor econômico, mas ambos os países reclamavam a região. Em 

1928 a descoberta de Petróleo na Bolívia levou a necessidade de um porto para exportar o 

petróleo. Para tentar fugir de ter de exportar através da Argentina, a Bolívia acabou por 

ocupar militarmente o Chaco para obter um porto de exportação, o que acabou levando a um 

conflito numa das regiões mais inóspitas do continente por duas das nações em maiores 
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dificuldades econômicas e sociais. As armas mais modernas foram usadas nesta guerra que 

envolveu o uso de aviões e blindados. Mercenários foram usados devido à escassez de 

homens. Um armistício em 1935 levou a paz em 1938. Pode-se atribuir a seqüência de 

golpes militares no resto do século XX nestes dois países a uma militarização das sociedades 

ao longo desta guerra. 

A Guerra de Fronteira de 1940 e 1941 entre Peru e Equador foi o principal evento 

de uma série de disputas que se repetiriam em 1981 e 1995. Em 5 de julho de 1941 o Peru 

ocupou boa parte do território Equatoriano antes do cessar fogo em 26 de julho. Isto ocorreu 

quase que junto à invasão da Rússia pela Alemanha em 22 de Junho de 1941, o que fez 

pressionar a necessidade de paz no continente. O Tratado do Rio de Janeiro estabeleceu as 

fronteiras e conseguiu restabelecer a paz e foi mediado pelos EUA, Argentina, Brasil e 

Chile.  

Sob a perspectiva militar é importante ressaltar a participação do Brasil no esforço 

de Guerra aliado na Segunda Guerra mundial como sendo a primeira vez que uma nação do 

continente enviou unidades militares para combater nos campos de batalha europeus, o que 

marcou uma maior relevância do continente no contexto global. Tal participação foi, 

entretanto, modesta contando com cerca de 25.000 homens integrados ao V exército dos 

EUA, que operaram no teatro Italiano (CPDOC, 2004). Isto é, a FEB foi uma força 

secundária operando num teatro secundário. 

 

Figura 24 – Custo fixos e variáveis dos diversos modais de transporte. 
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Neste período a tecnologia se fez sentir ainda mais presente na integração do 

continente e dos países. Neste período a expansão das linhas aéreas pelo continente se 

acelerou com a Pan-American (1927-1991) sendo apoiada pelos EUA como elemento de 

integração da América Latina aos EUA dentro da lógica da doutrina Monroe. O correio 

aéreo na Argentina surgiu em 1929 e fez surgir uma série de pequenas empresas aéreas que 

viriam a se fundir nas Aerolíneas Argentinas em 1952. A Varig fundada em 1927 foi a 

primeira companhia de aviação Brasileira e existe até hoje apesar de recentes dificuldades. A 

LanChile foi fundada em 1929 também continua operando.  

É importante notar que embora o modal ferroviário tenha sido introduzido na 

década de 1820 nos EUA e Europa ele nunca obteve grande sucesso no continente Sul-

Americano devido ao relevo movimentado do terreno. Em comparação o modal aéreo foi 

introduzido na década de 1910 e as primeiras empresas aéreas surgiram na década de 1920. 

Tal modal, bem mais apropriado para a realidade geográfica do continente, rapidamente se 

espalhou pela região, entretanto, este modal é caracterizado por um alto custo variável e um 

baixo custo fixo no transporte de cargas, sendo ideal para pequenos volumes conforme 

indica a figura 24. Isto também é compatível com economias pequenas que começaram a se 

desenvolver mais rapidamente nos períodos 2a e 2b. 

Na medida em que a economia local cresceu e a quantidade e volume de carga 

aumentou o modal que se desenvolveu no período seguinte foi o rodoviário, o que é uma 

conseqüência da relação dos custos fixos e variáveis conforme indica ainda a figura 24. 

Outra tecnologia que veio a se difundir neste período facilitando a integração 

nacional foi o rádio. O rádio começou a ser explorado comercialmente na Argentina em 

1921, e no Brasil e no Chile em 1923. A difusão deste meio de comunicação também foi 

rápida devido as condições desfavoráveis dos terrenos locais. Enquanto o telégrafo levou 

quase um século para se difundir por todo o território local devido a necessidade de se 

instalar fisicamente as linhas de comunicação, o rádio se difundiu pela região em apenas 

algumas décadas. O sucesso do rádio viria a preceder o sucesso da televisão, o que ocorreria 

no período posterior. 

Entretanto a indústria nascente da região precisava de energia, e as duas principais 

tecnologias de geração de energia eram a eletricidade e o Petróleo. Embora petróleo existisse 

na Argentina tanto no norte quanto na Patagônia ele ainda não havia sido descoberto no 

Brasil que baseava sua matriz energética em hidroelétricas aproveitando o relevo acidentado. 

Não houve nenhuma crise energética apreciável neste período e os países continuaram a se 

desenvolver sem limitações críticas neste respeito, mas devido ao aproveitamento dos 
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recursos hídricos ser limitado e ao fato de que as reservas de petróleo não estavam dentre as 

maiores, nem mesmo no continente, pois a Venezuela superava em muito o potencial dos 

três países, sabia-se que a energia eventualmente seria um limitante caso não se 

encontrassem alternativas. 

Uma nova fonte de energia estava sendo desenvolvida pelos países mais 

desenvolvidos e viria a dominar o novo período, a energia nuclear, possibilidade 

desconhecida até então pelas nações da região. Tal alternativa viria a público com o final da 

segunda guerra mundial.  

O desenvolvimento dos computadores para decifrar códigos de guerra e para fazer 

os cálculos necessários para desenvolver o armamento atômico viria também a iniciar a 

modificação das possibilidades tecnológicas.  

Estas duas tecnologias combinadas, isto é, energia nuclear e telemática, viriam a 

dominar os anos dos períodos seguintes. Ao fim das Guerras surgia um novo equilíbrio com 

os EUA numa posição hegemônica, mas ainda com a URSS numa posição forte e capaz de 

desafiar esta hegemonia. Havia também uma nova geração de tecnologias que dominariam 

em grande parte o quarto Kondratieff. 

A América Latina havia se transformado e se inserido no contexto mundial tanto no 

plano militar quanto econômico, mas ainda de forma modesta. Suas economias haviam se 

fechado como uma defesa contra a depressão econômica e se isolado buscando uma certa 

neutralidade como mecanismo de defesa contra as Guerras mundiais e a Guerra fria que se 

seguiria.  

 

5.1.3 – Fase 3 (1945-1980) – Pós Guerra 

 

Neste período a hegemonia americana ainda não era completa, com a URSS se 

opondo num conflito bipolar não declarado, chamado de “Guerra Fria”. Políticas 

assistencialistas foram adotadas em boa parte da Europa e dos EUA para ajudarem na 

recuperação dos países destruídos pela Guerra. Tanto o Japão quanto a Alemanha Ocidental 

receberam especial atenção para evitar a repetição do erro do tratado de Versalhes que abriu 

caminho para radicalismo na Alemanha. 

Este período se caracterizou por um rápido crescimento econômico e por rápidos 

desenvolvimentos tecnológicos fomentados em parte por uma competição bipolar. A Corrida 

espacial é provavelmente o maior exemplo de desenvolvimento tecnológico gerado por 

motivos de competição política e militar.  
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Não houve conflitos diretos entre estas duas potências, mas diversos conflitos 

ocorreram nos quais ambos intervieram tais como a Guerra da Coréia (1950-1953), a Guerra 

do Vietnã (1965-1975). A formação do Estado de Israel gerou diversos conflitos na região 

do Oriente Médio, que neste período se tornou uma região de crítica importância devido ao 

petróleo. Guerras entre árabes e israelenses ocorreram em 1948, 1956, 1967 e 1973. Tanto os 

EUA quanto a URSS apoiaram países na região durante este período tentando manter o 

equilíbrio ou obter o controle da região através de Estados sob sua influência. 

De especial importância foi o conflito de 1973 no qual os países árabes se uniram 

num cartel para controlar o fornecimento de petróleo ocasionando uma crise de energia em 

todo o mundo. Hoffman (2000) considera este evento um divisor de fases devido ao seu 

impacto na América Latina. 

Neste contexto de conflito não declarado numa escala global e com uma região 

dominando a atenção das duas potências, a América Latina permaneceu uma região 

relativamente isolada e segura sob o controle dos EUA. A revolução cubana em 1959 

marcou o início de maiores investimentos na região por parte da URSS. Porém os 

desenvolvimentos no sudeste da Ásia, que eram mais relevantes para a URSS, fizeram seus 

esforços se concentrarem aonde eles podiam dar maiores resultados, isto é, no Vietnã a partir 

de 1965. A América latina teve movimentos de guerrilha mas com pouco apoio da URSS, 

junte-se a isto a incompatibilidade da religiosidade da América Católica com o ateísmo 

comunista e se pode perceber que os movimentos tiveram pouco apelo às massas sendo 

sempre isolados e pouco efetivos. Apenas em Cuba e na Nicarágua revoluções comunistas 

conseguiram chegar ao poder. 

Entretanto, a reação dos EUA para deter o avanço comunista foi o de defender a 

região apoiando ditaduras em vários países tais como a Argentina, Brasil e Chile. Todos os 

três migraram para ditaduras quando a guerra fria se intensificou. A Argentina virou foi uma 

autocracia entre 1966 e 1972 e novamente entre 1976 e 1982, o Brasil entre 1964 e 1981, e o 

Chile entre 1973-1989 (MAINWARING et al., 2001). Tais ditaduras foram capazes de lidar 

com os movimentos revolucionários instalados com eficácia.  

Existia uma assimetria de valor nos países da América Latina para a URSS e os 

EUA. Para os Eua estes países eram muito valiosos pois representavam uma reserva de 

recursos materiais e humanos, mas também eram próximos ao território dos EUA, enquanto 

para a URSS era uma região distante, sem nenhum recurso crítico e com uma cultura de 

difícil assimilação da doutrina soviética. Para as duas potências existiam regiões mais 

críticas aonde investir seus recursos, o Oriente médio e o Sudeste da Ásia.  
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Em termos da teoria dos Jogos pode-se dizer que a “função utilidade” não era a 

mesma para os dois jogadores, o que resulta numa prioridade diferente de obtenção do 

“objeto”. Pelo problema da Barganha descrito por Nash (1997) os EUA deveriam ficar com 

a América Latina e o Vietnã com a URSS para maximizar o resultado para ambos, isto foi 

exatamente o que aconteceu. Houve um investimento assimétrico, como resultado de dois 

jogadores racionais tentando otimizar a barganha entre eles, unicamente esta barganha se 

deu por meios violentos ao invés de meios pacíficos. Neste sentido pode-se aqui também 

perceber a definição de Clausewitz (1968, p 101) sobre a Guerra como sendo “o ato de 

violência com a intenção de compelir nosso oponente a realizar nossa vontade”, isto é, uma 

negociação violenta.  

Pode-se ainda interpretar a barganha da América latina pelo Sudeste asiático entre 

os EUA e a URSS como sendo similar a troca das Filipinas pelo Interior Brasileiro no 

Tratado de Madri de 1750. Também naquele caso existiam duas regiões a serem trocadas 

com valores assimétricos para as potências envolvidas, neste caso Portugal e Espanha, e a 

resultado da barganha também pode ser visto como o resultado de dois jogadores racionais 

tentando maximizar o resultado conjunto. Sob a perspectiva da Teoria dos jogos, em ambas 

as ocasiões a América latina não passou de uma “moeda de troca” na barganha entre as 

grandes potências. 

Neste sentido pode-se questionar por quais razões Cuba acabou ficando com a 

URSS, e aqui também a teoria dos jogos se aplica para explicar as razões. Para a URSS a 

América Latina como um todo não tinha grande interesse, mas obter controle sobre um país 

próximo aos EUA antes da tecnologia de mísseis se tornar capaz de lançar ogivas a partir de 

submarinos era de grande “utilidade”, ao passo que para os EUA naquele momento Cuba era 

apenas mais um país do Caribe. O resultado era uma assimetria no valor de barganha para 

obter “pelo menos uma” nação dentro do alcance de mísseis de alcance intermediário 

(Intermediate Range Ballistic Missile –IRBM). 

Percebe-se então que também neste período a influência do contexto externo foi 

muito importante nas ações e decisões dos países da região. Corbo (apud Hofman, 2000, p. 

25) acredita que após a segunda guerra mundial, enquanto os países avançados entraram 

num período de crescimento caracterizado pelo desmonte de barreiras ao comércio 

internacional e fluxo de capitais, a América Latina não mudou muito sua políticas. Assim 

sendo, Hofman (2000, p. 24) afirma que no período 1950-1973 a perfomance de exportação 

da América latina foi fraca e o continente não se aproveitou da rápida expansão de 
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oportunidades comerciais por ter se mantido com economias relativamente fechadas, na 

verdade a barreiras comerciais e de proteção aumentaram no período. 

 

Tabela 5 – Composição Setorial dos empregos (1950-1980) 

 

 Argentina Brasil Chile 

 1950 1973 1980 1950 1973 1980 1950 1973 1980 

Agricultura 25,3 15,2 13,2 60,1 42,8 30,3 32,0 21,6 16,3 

Indústria 31,4 33,8 36,8 17,6 23,9 29,2 30,3 34,9 29,7 

Serviços 43,4 51,0 50,5 22,3 33,3 40,4 37,7 43,4 54,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Hofman, 2000, p. 57 

 

Figura 25 - Composição Setorial dos empregos (1950-1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hofman, 2000, p. 57 

 

De uma certa forma o choque do petróleo em 1973 mostrou a impossibilidade de 

continuação de políticas isolacionistas na região, pois com a exceção da Venezuela os 

demais países não tinham grandes reservas de petróleo. Hofman (2000, p. 21) coloca que a 

partir da primeira crise do petróleo houve um aumento na liquidez e um novo fluxo de 
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capitais fornecidos a juros flutuantes por parte de bancos de crédito privado, uma situação 

que perduraria até 1981. A crise do petróleo fez com que as políticas de exportação 

começassem a ressurgir, só que agora com uma gama de produtos que não era apenas 

matéria prima. 

As economias da região se diversificaram para além das matérias primas durante o 

período do pós-guerra como se pode ver na figura 25, baseada na tabela 5, retirada de 

Hofman (2000, p. 57). 

Na Argentina e no Chile a agricultura não eram mais responsáveis pela maior parte 

dos empregos já no começo do período e sua importância continuou a se reduzir. A queda 

mais marcante da importância do setor agrícola se deu no Brasil aonde ela era mais 

significativa. A redução do setor primário se deu em favor dos setores secundário e terciário 

mais fortemente no Brasil, que ainda era mais rural do que os outros dois, e também 

marcadamente no Chile. Na Argentina a mudança para uma economia industrial já havia 

ocorrido anteriormente.  

Outro fator importante na evolução para economias diversificadas foi o aumento de 

escolaridade, uma vez que mais capital intelectual pode ser agregado tanto nos produtos 

industrializados quanto nos serviços. Hofman (2000, p. 62) indica a evolução do indicador 

de número médio de anos de educação formal que são mostrados na tabela 6 e na figura 26. 

Percebe-se também que embora percentualmente o aumento maior tenha se dado no Brasil, 

isto é um reflexo de um valor inicial menor. A média de anos de estudo formal mais do que 

dobrou no Brasil e continua pouco acima de 50% dos valores do Chile e da Argentina.  

O que se pode inferir das tabelas 5 e 6 é que o Brasil iniciou este período mais 

atrasado do que os demais países da amostra, mas que avançou mais rápido neste período. A 

Argentina e o Chile experimentaram uma industrialização no começo do século XX, que só 

veio a se concretizar no Brasil nas décadas de 1950, 1960 e 1970. 

Chile e Brasil deixaram de ser economias predominantemente agrárias e se 

tornaram economias diversificadas, com forte indústria e serviços e, portanto, menos 

vulneráveis a variações nos preços das commodities.  

Apesar disto a vulnerabilidade na produção de energia era ainda grande, pois 

nenhum dos países tinha Petróleo em grande quantidade embora novas reservas fossem 

descobertas no Brasil neste período. O desenvolvimento de recursos energéticos se tornou 

prioridade a partir do choque do Petróleo com investimentos em hidroelétricas e energia 

nuclear, mas esta foi uma atitude reativa tomada apenas após o choque do petróleo, e gerada 

pelo impacto de eventos externos. 
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Tabela 6 – Média de Anos de educação Formal (1950-1980) 

 

 Argentina Brasil Chile 

 1950 1973 1980 1950 1973 1980 1950 1973 1980 

Primária 3,86 4,92 4,97 1,53 2,41 3,22 3,65 4,55 4,91 

Secundária 0,77 1,68 2,04 0,25 0,69 0,88 0,70 1,55 2,12 

Superior 0,09 0,27 0,40 0,05 0,13 0,12 0,11 0,35 0,31 

Total 4,72 6,87 7,41 1,83 3,23 4,22 4,46 6,46 7,34 

Fonte: Hofman, 2000, p. 62 

 

Figura 26 - Média de Anos de educação Formal (1950-1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hofman, 2000, p. 57 

 

Na década de 1970 as previsões de escassez de energia foram alarmistas, e a maior 

parte delas não se concretizou, em parte devido a crise gerada pelo próprio choque do 

petróleo que viria a fazer da década seguinte, a de 1980, um período de crise em todo o 

mundo, embora nem de perto similar ao começo do Kondratieff anterior, isto é, a década de 

1930. 
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Outras tecnologias também avançaram neste período que permitiram uma melhor 

integração do continente sul-americano, em especial uma tecnologia de transporte e uma de 

comunicação, isto é, a televisão e o veículo automotivo. 

A televisão pode ser considerada como uma sucessora do rádio no sentido de ser 

também uma tecnologia de telecomunicação, de forma que não necessita do meio físico para 

a comunicação. Isto é fundamental para um continente de relevo acidentado e pelos mesmos 

motivos geográficos que o rádio foi um mecanismo de integração, também a Televisão foi 

importante na integração do continente. Embora a tecnologia já existisse desde e década de 

1930, a tecnologia só se difundiu no continente na década de 1950, sendo a primeira 

emissora do Brasil a TV Tupi inaugurada em 1950, na Argentina o LR3 canal 7 fez sua 

primeira transmissão em 1951, e no Chile a Televisión Nacional de Chile iniciou suas 

atividades em 1969. A televisão permitiu a homogeneização da cultura do continente e a 

transmissão de notícias de forma ainda mais eficiente do que o Rádio se transformando a 

partir da década de 1970 num dos setores mais atualizados da economia local, em especial 

no Brasil. Partes deste sucesso podem ser atribuídas pelo estimulo dado pelas ditaduras, que 

viram na televisão uma forma de controlar as massas e manipular a imprensa.  

O estímulo ao desenvolvimento do modal de transporte rodoviário também foi 

estimulado pelos governos que viam neste modal uma possibilidade maior de 

desenvolvimento da malha viária numa economia que ainda crescia. Como se pode ver na 

figura 15, o modal rodoviário é o segundo mais barato para pequenas quantidades de carga, e 

se justifica melhor numa região de terreno movimentado. A decisão de estimular a 

fabricação de veículos automotivos (caminhões e carros), e de construir estradas de rodagem 

se justifica pela razão de custo mais baixo numa economia em desenvolvimento e pela 

geografia nacional. 

Parte deste estímulo se dá pela atração de investimentos privados e parte pela 

criação de estatais, seguindo uma lógica que pode ser sustentada pelas funções do Estado 

segundo Smith (1991), isto é, defesa, justiça e investimento. Para Smith (1991, p. 474) a 

construção de obras públicas que sejam de uma natureza que o lucro nunca repague os 

investimentos para qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos, mas que seja do maior 

interesse da sociedade é tarefa do Estado.  

Dentro desta lógica, o governo e a iniciativa privada devem compartilhar as 

funções de desenvolvimento nacional, o Estado investindo dinheiro de impostos nas partes 

menos lucrativas, no curto e médio prazo, e a iniciativa privada investindo nas partes 
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sinérgicas mais lucrativas. Assim, o Estado constrói estradas e cria estatais para dar suporte 

ao desenvolvimento e a iniciativa privada constrói fábricas de bens de consumo. 

Pode-se observar um grande número de estatais sendo criadas neste período na 

região e em especial no Brasil conforme mostra a figura 27. Também se pode ver uma maior 

concentração destes investimentos na base da pirâmide mostrada na figura 28. Tal pirâmide 

mostra de forma esquemática uma economia, na qual empresas que geram matéria prima ou 

suprem infra-estrutura servem de base para empresas que produzem bens industriais tais 

como aço, ácido e papel. Estas por sua vez são fornecedoras de empresas que fabricam bens 

duráveis tais como máquinas operatrizes, injetoras de plástico, caminhões, vagões e 

locomotivas ferroviárias. Indústrias de bens de consumo utilizam estes bens duráveis para 

produzir os bens de consumo tais como televisões, computadores, carros e comida 

industrializada. Finalmente estes bens de consumo são usados para prestar serviços. Tal 

pirâmide contém tipos ideais e pode ser desenhada de inúmeras outras formas. Aqui ela 

serve para ilustrar como a prioridade dos estados nacionais da região analisada foi para 

investir na base da pirâmide, o que pode ser chamado de investimento na indústria de base.  

Tal prioridade faz sentido, pois, de uma maneira geral, quanto mais para baixo na 

pirâmide menor é o retorno sobre investimento e maior a necessidade de aporte de capital, 

desta forma faz sentido que num economia em desenvolvimento o Estado nucleie parte das 

empresas de base, em especial focando nas novas tecnologias que vinham surgindo e que 

sem um investimento Estatal nunca teriam surgido. A parte superior da pirâmide é mais 

apropriada ao investimento privado, pois, tem retornos maiores e mais rápidos, embora com 

maiores riscos. A lógica de criação de estatais e atração de investimentos privados de forma 

sinérgica é bastante apropriada para o quadro de uma nação em desenvolvimento que tem 

várias novas tecnologias que precisam ser desenvolvidas. 

O desenvolvimento inicial do modal aéreo é mais racional pela metodologia de 

redução de custos, ao passo que num segundo momento a opção de cada um dos três países 

deveria variar, com o Chile tendo uma opção melhor no modal hidroviário e a Argentina 

com os modais hidroviários e ferroviários. O desenvolvimento da televisão como forma de 

integração nacional é uma continuação da tecnologia radiofônica e que encontra no 

desenvolvimento de comunicações via satélite e posteriormente na telemática uma seqüência 

natural. 

 

 

 



119 

Figura 27 – Principais Estatais criadas no período 1930-1980 

 

Argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF (1935) 

Dirección General Fabricaciones Militares – DGFM ( 1941) 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones - ENTEL (1946) 

Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina - SOMISA (1947) 

Aerolíneas Argentinas (1952) 

Industrias Mecánicas y Aeronáuticas del Estado - IAME ( 1952) 

Empresa Provincial de Energía de Córdoba - EPEC (1953) 

Yacimentos Carboníferos Fiscales -YCF (1958) 

Gas del Estado (1958) 

Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires- SEGBA (1958) 

Empresa Líneas Marítimas del estado - ELMA (1961, 1972 SA) 
 

Brasil Companhia Siderúrgica Nacional – CSN (1941) 

Companhia do Vale do Rio Doce - CVRD (1942) 

Companhia Nacional de Álcalis (1943) 

Fábrica Nacional de Motores –FNM (1943) 

Companhia Hidroelétrica de São Francisco (1945) 

Petrobrás (1953) 

Eletrobrás (1961) 

EMBRAER (1969) 

Telebrás (1972) 

Chile Empresa Nacional de Electricidad – ENDESA (1943) 

Empresa Nacional Del Petróleo – ENAP (1950) 

Compañía de Acero Del Pacífico - CAP (1946) 

Industria Azucarera Nacional- IANSA (1953) 

Empresa Nacional de telecomunicaciones – ENTEL (1964) 

Televisión Nacional de Chile (1969) 

Empresa Nacional del Carbón S.A. (1973) 

Empresa Nacional de explosivos (1972) 

 

Fonte: o autor  
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O resultado das políticas de desenvolvimento tecnológico e econômico na região é 

um resultado com mais sucessos do que fracassos, com os governos sendo capazes de 

estimular o desenvolvimento, mas falhando em prever todos os desdobramentos e sendo 

também incapaz de arcar com todos os investimentos, mas sendo capaz de priorizar as 

opções e fazer escolhas certas. O problema do modelo adotado é o esgotamento do modelo 

de substituição de importações na década de 1970 e não só o choque do petróleo que era de 

difícil predição, mas também a natureza de difícil predição do desenvolvimento tecnológico 

que gerou novas oportunidades ao longo do período para os quais o governo não tinha os 

recursos e a agilidade para fazer os investimentos. 

 

Figura 28 – “Pirâmide” econômica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor  

 

Em termos de defesa os países da região mantiveram-se como nações capazes de se 

defender umas das outras e capazes de resistir a invasões estrangeiras o suficiente para evitar 

conflitos internacionais. Estando todos os três sob a influência do Estado Hegemônico 

também não havia motivos para uma guerra de maiores proporções. Desta forma suas forças 

armadas se tornaram mais adaptadas a reprimir rebeliões e movimentos separatistas ou 

revolucionários, isto é, se tornaram forças policiais com pouca capacidade de projeção de 

força além de suas fronteiras se limitando a participar de forças multinacionais da 

Organização das Nações Unidas (ONU).  

A partir da segunda guerra mundial o “Dreadnought” foi substituído como sistema 

de armas pelo navio-aeródromo (ou porta-aviões) e pela introdução dos artefatos nucleares, 
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inicialmente lançados por bombardeiros e posteriormente por mísseis de alcance cada vez 

maior. Isto induziu novas corridas armamentistas no continente. 

Argentina e Brasil mantiveram forças navais com capacidades Aeronavais por todo 

o período através de navios de segunda mão de pequeno porte. A Argentina teve dois porta-

aviões, o Independencia (1958 -1971), e o 25 de Mayo (1968-1999). O Brasil operou o 

Minas Gerais (1956 - 2001). Apesar disto tais navios-aeródromos tinham como função 

operações anti-submarino (ASW) e não de projeção de força. 

As forças aéreas dos três países se desenvolveram a partir de núcleos criados 

durante a segunda guerra mundial, mas se concentraram em capacidades de caça de curto 

alcance e aviões bombardeios de apoio ao solo, e nunca aviões capazes de projetar força 

além do continente e mesmo em boa parte do continente, isto é, sempre foram forças de 

defesa. 

Os investimentos em pesquisa espacial para obter tanto a capacidade projeção de 

cargas convencionais, satélites e até a possibilidade de criar vetores de armas nucleares 

foram desenvolvidos com falta de recursos obtendo resultados modestos. Da mesma forma 

programas nucleares com fins militares que não obtiveram sucesso por falta de apoio 

governamental e de recursos financeiros. 

A busca de tecnologia nuclear se iniciou com motivações duais, isto é, com 

aplicações para a geração de energia, mas também com a possibilidade de geração de 

material físsil capaz de ser utilizado na fabricação de artefatos nucleares. A Argentina foi a 

primeira a se movimentar nesta direção com a construção da Usina de Atucha I que iniciou 

operações em 1974 com uma capacidade de 357 MW e um reator do tipo PHWR 

(Pressurized Heavy Water Reactor), e iniciando a usina de Embalse que só entraria em 

funcionamento em 1984. O Brasil também iniciou sua busca por tecnologia nuclear se 

associando inicialmente a Westinghouse que forneceu o reator para Angra I, e com uma 

capacidade de 1.300 MW e depois à Siemens, empresa Alemã que tinha auxiliado a 

Argentina. Isto provocou uma reação dos EUA que levou ao rompimento do acordo de 

cooperação com os EUA em 1977. O reator de Angra I só entrou em funcionamento em 

1984. Nenhum dos dois programas nucleares se tornou parte importante da matriz energética 

destas nações. 

No período 1945-1980 não houve conflitos entre os países da América do sul, 

embora tenham ocorrido vários movimentos revolucionários e golpes militares. O 

desenvolvimento das forças armadas locais em forças de defesa e de controle policial foi 

uma natural resposta a esta situação.  



122 

Neste período a região viveu um desenvolvimento grande, embora não tão grande 

quanto o resto do mundo que se recuperava do período de guerras de transição. O relativo 

isolamento das nações Sul-americanas permitiu que a política de substituição de importações 

fosse bem sucedida, mas que tivesse chegado a um esgotamento. As políticas 

governamentais foram de uma maneira geral bem acertadas, mas com inevitáveis erros.  

Na medida em que o ciclo de Kondratieff terminava o mundo se aproximava de 

mais uma crise econômica que viria a forçar a mudança em todo o mundo. Na década de 

1980 ocorreu a crise do capitalismo e o fim do comunismo. Neste contexto turbulento a 

América Latina não poderia deixar de ser afetada apesar de ter reduzido sua vulnerabilidade 

externa diversificando as sua economias. A questão energética e das dívidas externas trariam 

os impactos das mudanças globais para o continente. 

 

5.1.4 – Fase 4 ((1980-2004) – Pós-industrial 

 

O período do final do século XX e início do século XXI é uma fase de crise 

econômica na década de 1980, seguida do colapso da URSS em 1991, e de um crescimento 

econômico na década de 1990 com uma hegemonia dos EUA agora sem a competição da 

URSS, mas com um crescimento de novos rivais como a União Européia, a China e a Índia. 

A década de 2000 começou com conflitos “não-lineares” contra organizações terroristas 

sendo intensificadas a partir de “11 de setembro”. 

Devido a falta de distanciamento histórico é mais difícil analisar este período do 

que qualquer outro, uma vez que vários processos ainda estão em desenvolvimento e sem 

uma conclusão clara. Posições ideológicas e políticas tendem a interferir dificultando uma 

visão mais clara dos fatos e dos dados.  

Simplificando bastante, o período final foi de uma crise mundial e mudança de um 

regime bipolar para um regime multipolar. A URSS rumou para a transformação na CEI e o 

Oriente médio passou por uma crise geral, os EUA passaram por uma mudança 

relativamente rápida nas ameaças que enfrentaram. 

A revolução Islâmica no Irã em 1978-79 iniciou uma crise mundial elevando o 

preço do Petróleo. Logo em seguida a URSS invadiu o Afeganistão em Dezembro de 1979. 

A isto se seguiu a Invasão do Irã pelo Iraque iniciando a Guerra Irã-Iraque (1980-1988) em 

setembro de 1980. Em 7 de Junho de 1981 Israel atacou pelo ar a usina nuclear Iraquiana de 

Osirak perto de Bagdá, e em 1982 invadiu o Líbano. Parecia que a a Guerra fria se tornaria 

um conflito de maiores proporções no Oriente Médio a qualquer momento. 
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O preço do petróleo subiu e as previsões do departamento de Energia dos EUA 

(DoE) criavam uma expectativa das piores como mostra a Figura 29. 

Como conseqüência disto os juros aumentaram e a liquidez desapareceu no 

mercado. Vários países do terceiro mundo tiveram suas dívidas aumentadas rapidamente 

quando os juros foram elevados para tentar conter a inflação, entre eles os países sul-

americanos. 

Os anos 80 foram de crise tanto entre os países do Ocidente quanto do Bloco 

Soviético e do terceiro mundo. Na América Latina o período de 1980-1989 foi também 

chamado de “a década perdida”. Vários países do ocidente começaram a reformar seus 

Estados numa tentativa de cortar custos e ganhar em agilidade, e a URSS iniciou sus própria 

reforma chamada de “Perestroika”.  

Enquanto alguns chamavam a crise de “a crise do capitalismo” outros tais como 

Schwartz (2000) vislumbravam um possível fim para a URSS dentro de uma década. A 

guerra Irã-Iraque e do Afeganistão durariam por toda a década. 

 

Figura 29 – Estimativas do preço do Petróleo feitas pelo DoE dos EUA 

(2002 US$/Barril) 

 

Fonte: IMF (2003, p. 58)   
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Em fevereiro de 1989 a URSS se retirou do Afeganistão, o qual mergulhou numa 

guerra civil. No verão de 1989 a Hungria abriu suas fronteiras com a Alemanha Ocidental e 

um êxodo em massa se iniciou gerando o colapso da fronteira entre as Alemanhas Ocidental 

e Oriental. O muro de Berlim foi derrubado por uma multidão. 

Em 7 de fevereiro de 1990 o Partido Comunista da URSS abriu mão de seu 

monopólio de poder. Em 11 de março do mesmo ano a Lituânia declarou a sua 

independência, e foi seguida pela Estônia em 30 de março. Em agosto de 1991 a URSS 

sofreu uma tentativa de golpe por parte dos oposicionistas às reformas de Gorbachev. No dia 

8 de dezembro de 1991 a URSS foi declarada dissolvida e a CEI foi formada incluindo a 

Rússia, a Bielo-Rússia e a Ucrânia. 

Paralelo a isto o Iraque invadiu o Kuwait em 2 de Agosto de 1990, mas foi expulso 

e derrotado por uma coalizão liderada pelos EUA em Fevereiro de 1991. É importante notar 

que a Invasão do Kuwait colocou em risco também a Monarquia da Arábia Saudita onde se 

concentrava, e ainda se concentra, uma parte considerável do petróleo Mundial.  

Não só os EUA, mas também o Japão precisavam desta fonte de recursos naturais 

para abastecer suas economias. O Japão que durante a década de 1980 havia crescido muito 

e levado a previsões acerca de vir a atingir uma posição predominante no futuro se mostrou 

incapaz de intervir militarmente no Iraque, sendo dependente dos EUA para fazê-lo 

(ARRIGHI et al., 2001).  

 

Figura 30 – Cronologia simplificada de eventos recentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor   
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A transição da URSS para a CEI foi inesperadamente pacífica e os EUA passaram 

a ser a potência hegemônica sem nenhum opositor a sua altura. Esta nova fase da hegemonia 

dos EUA se denominou de “Nova ordem mundial”, embora o termo seja controverso. A 

década de 90 foi de relativa estabilidade e de crescimento econômico com o Japão passando 

por uma crise econômica e a China crescendo rapidamente. O mapa geopolítico começou a 

se alterar.  

Em 11 de setembro de 2001 ataques terroristas contra os EUA mudaram a situação 

mais uma vez, desencadeando uma série de operações militares tanto de conhecimento 

público como de operações de inteligência não-públicas. As mais conhecidas foram as 

operações no Afeganistão para derrubar o regime Taleban e a operação no Iraque para 

derrubar Saddam Hussein. A situação atual é de um “conflito não linear” contra as forças de 

grupos terroristas e a possibilidade de intervenção militar em nações que não estejam 

alinhadas com os interesses dos EUA. 

 

Figura 31 – As 10 maiores empresas do mundo em faturamento em 1994 e 2001 (Bilhões de 

US$) 

 

 1994 2001 

 Nome Faturamento Nome Faturamento 

1 Mitsubishi 175,8 Wal Mart 219,8 

2 Mitsui 171,5 Exxon 191,6 

3 Itochu 167,8 GM 177,3 

4 Sumitomo 162,5 BP 174,2 

5 GM 155 Ford 162,4 

6 Marubeni 150,2 Enron 138,7 

7 Ford 128,4 Daimler/Chrysler 136,9 

8 Exxon 101,5 Shell 135,2 

9 Nissho Iwai 100,9 GE 125,9 

10 Shell 94,9 Toyota 120,8 

Fonte: Fortune 500 (Hjelt, 2002) 

 

A mudança no contexto geopolítico nos últimos dez anos pode ser mensurada de 

várias formas. A figura 31 mostra as dez maiores empresas do mundo em termos de receita 

entre 1994 e 2001, segundo o ranking da revista Fortune (HJELT, 2002). Para facilitar o 

entendimento as empresas japonesas estão marcadas em amarelo, enquanto as dos EUA 

estão assinaladas em azul. As empresas grifadas em verde são da União Européia. E pode-se 
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observar a redução do número de empresas japonesas e o aumento de empresas dos EUA 

neste grupo. A única empresa japonesa que permanece no grupo não estava nele em 1994. 

Seguindo a mesma linha de análise podemos utilizar a Ranking da Revista Fortune 

de 2004 (HJELT, 2004) aonde se soma o faturamento de cada uma das empresas dentro das 

500 maiores e comparar a soma de cada país. A redução do Japão e o crescimento da China 

e da Índia são facilmente notados na figura 32. Os países estão ordenados de forma 

decrescente pela soma do faturamento das empresas em 1994.  

 

Figura 32 – A soma das receitas da 500 maiores empresas do mundo por país em 1994 e 

2003 (Bilhões de US$) 

 

País 1994 2003 

 Faturamento Empresas Faturamento Empresas 

Japão 3.806 149 2.181 82 

EUA 2.939 151 5.841 189 

Alemanha 896 44 1.363 34 

França 742 40 1.246 37 

Reino Unido 454 33 1.079 35 

Suiça 245 14 382 12 

Itália 228 11 300 8 

Holanda 142 8 388 12 

RU/Holanda 140 2 250 2 

Coréia do Sul 134 8 266 11 

Espanha 77 6 162 7 

Canadá 52 5 185 13 

Suécia 45 3 96 6 

China 41 3 358 15 

Bélgica 41 4 60 3 

Áustria 37 1 - - 

México 37 2 49 1 

Austrália 31 3 107 7 

Brasil 29 2 61 3 

Noruega 22 2 60 2 

Venezuela 22 1 46 1 

Taiwan 17 2 14 1 

Índia 8 1 60 4 

Fonte: Fortune 500 (Hjelt, 2004) 
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A figura 32 mostra que enquanto o Japão teve uma redução de 43% na sua 

participação dentre as 500 maiores empresas do mundo, os EUA aumentaram 98,7% a sua. 

A Europa teve aumentos significativos, tendo a Alemanha elevado sua participação em 52%, 

A França em 68% e o Reino Unido em 138%. A China, entretanto, cresceu em 773% e a 

Índia em 650% suas participações. A América Latina também melhorou seu posicionamento 

tendo o Brasil crescido em 110%, a Venezuela em 109%, e o México em 32%. Argentina e 

Chile não têm empresas entre as 500 maiores do mundo, o mesmo ocorrendo com a Rússia, 

o que lembra o fato de que observar as empresas não é o único indicador. 

 

Figura 33 – GDP em PPP (US$) entre 1999 e 2003, segundo a UNDP e a CIA (Bilhões de 

US$ PPP) 

 

País GDP 1999 GDP 2000 GDP 2001 GDP 2002 GDP 2003 

EUA 8.867,7 9.612,7 9.792,5 10.308 10.980 

China 4.534,9 5.019,4 5.111,2 5.860,9 6.449 

Japão 3.151,3 3.394,4 3.193 3.425,1 3.567 

Índia 2.242 2.395,4 2.930 2.799,6 3.022 

Alemanha 1.949,2 2.062,2 2.086,8 2.235,8 2.271 

França 1.342,2 1.426,6 1.420 1.601,4 1.654 

Reino Unido 1.314,6 1.404,4 1.420,3 1.549,1 1.664 

Itália 1.278,1 1.363 1.429,7 1.524,7 1.552 

Brasil 1.182 1.299,4 1.268,6 1.355 1.379 

Rússia 1.092,6 1.219,4 1.027,9 1.185,6 1.287 

México 801,3 884 838,2 904,6 942,2 

Canadá 800,4 856,1 843,2 924,7 957,7 

Coréia do Sul 736,3 821,7 714,2 807,3 855,3 

Espanha 712,5 768,5 828,4 878 885,5 

Indonésia 591,5 640,3 615,2 682,9 758,1 

Argentina 449,1 458,3 424,4 412,7 432,7 

Chile 129,9 143,2 141,6 153,1 154,6 

Colômbia 238,8 264,3 302,8 278,6 262,5 

Venezuela 130,3 140 139,5 135,1 117,9 

Fonte: UNDP, 2001, 2002, 2003 e 2004; CIA ,2004 

 

A figura 33 mostra o GDP em PPP (US$) segundo os HDR de 2001, 2002, 2003 e 

2004 da UNDP, e pela estimativa da CIA (2004) para o GDP de 2003, para alguns países 

selecionados. A lista inclui as 15 maiores economias em PPP e mais os sete maiores países 
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da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela), estejam 

eles entre os 15 maiores ou não.  

Tais amostras embora de certa forma representem cortes arbitrários representam 

uma grande proporção das economias das mundiais e regionais. As quinze maiores 

economias do mundo representam cerca de 74% da economia do mundo, e as sete maiores 

economias da América latina representam cerca de 72% da economia regional, e embora 

ainda não constitua um “pareto” de 80% as demais economias que precisariam ser incluídas 

para constituir o “pareto” são substancialmente menores que a última economia da lista. 

Assim as duas listas são um “Quase-pareto”. 

Os dados de GDP PPP (US$) corrigidos para dólares atuais destes países desde 

1975 até 2002 são mostrados no apêndice A, acompanhados de uma representação gráfica, e 

tendo como fonte a Earthtrends (WRI, 2004). Os dados referentes ao GDP PPP (US$) das 

sete maiores nações da América Latina desde 1975 até 2002, corrigidos para dólares atuais 

se encontram no apêndice C, também com uma representação gráfica, e também tem como 

fonte a Earthtrends (WRI, 2004). 

Pode-se observar a redução do crescimento do Japão a partir da década de 90. 

Embora dados da URSS anteriores a 1989 não estejam disponíveis, pode-se perceber a 

drástica redução da economia da Rússia a partir da dissolução da URSS, que passa da quinta 

colocação para a décima economia. A mudança relativamente rápida no quadro mundial com 

a ascensão da China e Índia pode ser percebida. A China já havia se tornado a terceira maior 

economia em 1988, antes da queda da URSS, e atingiu a segunda colocação, ultrapassando o 

Japão em 1995. A Índia se tornou a quinto lugar em 1991 e ultrapassou a Alemanha, 

atingindo o quarto lugar em 1996. A continuar no ritmo dos últimos anos a Índia ultrapassará 

o Japão dentro de alguns anos. O Brasil saiu da décima economia para ocupar a nona 

posição apenas devido a queda da Rússia. 

O valor do GDP puramente não reflete a produtividade, que é melhor mensurada 

pelo GDP per capita. O Apêndice B contém as tabelas com o GDP PPP (US$) per capita das 

quinze maiores economias do mundo, e o Apêndice D estes dados das sete maiores 

economias da América Latina. Todos os dois apêndices têm representações gráficas dos 

dados, que têm como fonte a Earthtrends (WRI, 2004). 

Pode-se perceber que existem três grupos claros em produtividade e três países 

destes quinze que não estão em nenhum grupo. Os três grupos serão nomeados como Grupo 

1, 2 e 3 para evitar rótulos. No Grupo1 aparecem Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e 

Reino Unido. No Grupo 2 estão o Brasil, México e a Rússia, e no Grupo 3 China, Índia e 
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Indonésia. Os três países que não estão em nenhum grupo são os EUA, que estão acima do 

Grupo 1, e a Espanha e a Coréia do Sul que estão entre os Grupos 1 e 2. 

Aqui se percebe novamente a queda da Rússia e a diminuição no crescimento do 

Japão ao longo da década de 90, bem como o aumento proporcionalmente grande da China e 

da Índia. A evolução da China ou da Índia para o Grupo 2 gera o potencial destas nações de 

dobrarem o seu GDP PPP. 

A Figura 34 mostra o gráfico de duas variáveis, o GDP per capita e a População, 

obtida dividindo o GDP total pelo per capita. Nela os grupos aparecem dentro de círculos 

indicativos mostrando a semelhança tanto em população quantos em produtividade (GDP 

PPP per capita). Isto revela que os grupos têm países com características semelhantes. O fato 

do México e Brasil, estarem no mesmo grupo da Rússia lembra a comparação de Braudel 

(1993, p 447-448) da América Latina com a Rússia. O Grupo 3 contém países com grandes 

populações, mas fragmentadas do ponto de vista étnico, lingüístico e cultural, enquanto o 

Grupo 1 contém países relativamente homogêneos e bem desenvolvidos. 

Tais grupos foram inicialmente identificados de forma visual e heurística, mas uma 

análise de K-clusters feita com cinco clusters sendo indicados, confirmou a análise inicial. 

Os resultados do SPSS 10.0 são incluídos no apêndice F e na figura 35. Observe que a 

escolha de cinco clusters é arbitrária e que os resultados da ANOVA embora satisfatórios 

não podem ser usados como confirmação de hipóteses, uma vez que não há hipóteses nem 

variância sendo medida. Os EUA aparecem sozinhos num dos clusters indicando sua posição 

de nação com características únicas e de certa forma confirmando a sua posição hegemônica. 

Espanha e Coréia do Sul aparecem num outro cluster de nações intermediárias entre os 

Grupos 1 e 2. 

A mesma análise foi feita para os sete países da América Latina e é mostrado na 

figura 36 com três grupos sendo identificados de forma visual e heurística, sendo confirmada 

por uma análise de K-clusters feita com três clusters sendo indicados. Os resultados do SPSS 

10.0 são incluídos no apêndice G e na figura 37. 

É comum se criar nomes para denominar os clusters, de forma que tentando evitar 

os rótulos tradicionais a figura 38 mostra os nomes pictóricos para cada cluster das duas 

análises. 

Embora os nomes escolhidos sejam apenas pictóricos, se escolheu de modo a tentar 

refletir a situação dos países do cluster no contexto mundial e regional.  

 



130 

Figura 34 – Gráfico do GDP Per Capita (Milhares de dólares por pessoa) por População 

(Milhões de pessoas – escala Logarítimica) mostrando os grupos de países dentro das 15 

maiores economias mundiais. 
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Figura 35 – Resultado de Análise de K-Clusters do SPSS 10.0 mostrando os cinco grupos de 

países dentro das 15 maiores economias mundiais no gráfico do GDP Per Capita (Milhares 

de dólares por pessoa) por população (Milhões de pessoas – escala Logarítimica). 
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No contexto mundial os EUA lideram outros países que formam blocos de 

interesses comuns. Os novatos representam países que aspiram entrar no seleto clube dos 

líderes mundiais, estando num estágio intermediário. Os “Neo-feudais” são países que, como 

lembra Braudel (1993), estão num estágio ainda similar em muitos aspectos ao feudalismo e 

embora inseridos no capitalismo vivem dicotomias internas fortes por conta desta situação. 

Não sendo nem capitalistas e nem feudais denominou-se aqui de “Neo-feudal”, nome que 

não quer dizer nada além de refletir a situação confusa na qual estes países se encontram. O 

Cluster dos Gigantes indica um grupo de países com grande população e fragmentação 

étnica, lingüística, cultural e também geográfica. Similarmente a América do Sul; China, 

Índia e Indonésia têm um relevo muito recortado por montanhas, rios e ilhas que facilitou a 

formação de pequenos grupos populacionais. Ao contrário da América do Sul; elas foram 

colonizadas muito antes dando tempo de que estas diferenças crescessem antes da introdução 

de tecnologias de transporte e comunicação que reduzissem estas diferenças como ocorreu 

no século XX. 

 

Figura 36 – Gráfico do GDP Per Capita (Milhares de dólares por pessoa) por População 

(Milhões de pessoas – escala Logarítimica) mostrando os grupos de países dentro das 7 

maiores economias da América Latina. 
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Figura 45 – Resultado de Análise de K-Clusters do SPSS 10.0 mostrando os três grupos de 

países dentro das 7 maiores economias da América latina no gráfico do GDP Per Capita 

(Milhares de dólares por pessoa) por População (Milhões de pessoas – escala Logarítimica). 
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Figura 38 – Denominação dos conglomerados (clusters) 
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No contexto Regional percebe-se a importância até hoje da colonização espanhola 

inicial e da geografia. México e Brasil têm tamanhos similares e uma diversidade regional 

interna, enquanto os outros dois grupos se relacionam com os vice-reinados espanhóis dos 

quais se separaram. Colômbia, Peru e Venezuela receberam o nome de Grã Colômbia, 

apesar de que o Peru não era parte deste vice–reino espanhol, enquanto Chile e Argentina 

eram parte do Vice-reino do Prata. As diferenças regionais e de colonização marcaram tais 

países ao longo dos séculos.  

Porém, o fato de a Rússia estar no mesmo grupo de Países Latino-Americanos 

parece uma anomalia, uma vez que ela tem um poder de barganha bem maior do que os 

demais países deste grupo. O fato é que esta tem armas nucleares em grande quantidade. 

Efeito similar ocorre com a França e o Reino Unido que apesar de estarem no Grupo 1 tem 

armas nucleares, embora em número considerável, mas menor do que a Rússia e os EUA, ao 

contrário de Alemanha, Canadá, Itália e Japão.  

A evolução dos arsenais nucleares em termos de ogivas dos países com este tipo de 

armamento se encontra no apêndice E, sob a forma  de tabela de dados e de representação 

gráfica, e têm como fonte a NRDC (2004).. A desproporção dos EUA e da ex-URSS é muito 

grande, de maneira que para que os demais arsenais possam ser comparados se inseriu uma 

segunda representação gráfica no apêndice E em escala logarítmica do número de ogivas. Os 

arsenais da Índia, Israel e do Paquistão não podem ser estimados em termos de série 

temporal, de maneira que os dados de contém a menor estimativa (em 2001) e a maior 

estimativa (em 2002). 

Refazendo a análise de K-Clusters utilizando a variável adicional de número de 

ogivas nucleares (em milhares) e utilizando os mesmos cinco clusters obtêm-se um resultado 

diferente, mostrado na figura 39, e com os dados resultantes da análise de K-clusters do 

SPSS 10.0 estando no apêndice H. Neste caso os EUA e a Rússia aparecem em clusters 

separados, enquanto o Brasil, China, Índia, Indonésia e México ficam num único Cluster. Os 

dois clusters remanescentes permanecem inalterados. Todas as três variáveis são 

significativas no nível de 5% pela ANOVA, embora isto não possa ser usado para provar 

nenhuma hipótese, pois não há hipóteses. 

Nesta análise o G-7 e o G-8 são perfeitamente separados sendo indicados pela 

combinação de dois e três clusters, respectivamente, sendo que os demais clusters incluem as 

nações chamadas “em desenvolvimento”. Como esta tem sido a principal forma de separar 

as nações, isto reforça a afirmação de Tilly (1991) de como as duas mais importantes 

variáveis explicativas do poder nacional são de fato o “Capital” e a “Coerção”. 
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Como a diferença do G-7 para o G-8 é apenas da inclusão da Rússia, esta deveria 

estar sozinha num cluster, e da mesma forma a condição dos EUA de potência hegemônica 

também implica no isolamento dentro de um cluster. 

Hair et al. (1998) acreditam que a escolha das variáveis numa análise de cluster (ou 

de conglomerado) pode ser muito subjetiva e deve ficar a critério do pesquisador, entretanto, 

sugerem a possibilidade do uso das variáveis padronizadas ou análise de distâncias de 

Mahalanobis, tal teste também foi realizado, mas se mostrou menos útil, e é mostrado no 

apêndice H. Neste teste a Coréia do Sul e a Espanha se unem ao grupo de Alemanha, 

Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido, enquanto Brasil e México são separados de 

China Índia e Indonésia. Todas as variáveis quando padronizadas se tornam significativas ao 

nível de menos de 1%. Como a separação do G-8 não é possível com a distância de 

Mahalanobis se supõe que o uso das variáveis conforme escrito anteriormente é melhor para 

a classificação desejada. 

 

Figura 39 – Resultado de Análise de K-Clusters do SPSS 10.0 mostrando os cinco grupos de 

países dentro das 15 maiores economias mundiais no gráfico do GDP Per Capita (Milhares 

de dólares por pessoa), por população (Milhões de pessoas – escala Logarítimica), e arsenal 

de armas nucleares (em milhares de ogivas). 
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Figura 40 – Resultado de Análise de K-Clusters do SPSS 10.0 mostrando os cinco grupos de 

países dentro das 15 maiores economias mundiais no gráfico do GDP Per Capita (Milhares 

de dólares por pessoa), e arsenal de armas nucleares (em milhares de ogivas). 
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Um outro teste possível é o de retirar a variável população, e utilizar apenas a 

produtividade e o número de ogivas, o que é mostrado na figura 40 e obtém os mesmos 

clusters da análise tridimensional. Os resultados da ANOVA mostram que todas as variáveis 

são significativas a 1%, o que também é mostrado no apêndice H. O interessante  desta 

análise é que ela inclui apenas os fatores de “Capital” e “Coerção”, excluindo a população. 

É importante notar, porém, que a produtividade mensurada em GDP PPP US$ é 

altamente correlacionado com duas outras variáveis, o IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) e o consumo de energia per capita (equivalente de milhares de toneladas métricas 

de petróleo). A Figura 41 mostra os resultados do SPSS 10.0 para a correlação destas 

variáveis, os detalhes desta análise se encontram no apêndice H. 

Observe-se que todas as correlações são significativas ao nível de 1% e todas têm 

R>0,75. A causalidade entre as variáveis, porém, é difícil de ser estabelecida. O que estas 

correlações estabelecem é que as posições nos gráficos das Figuras 34 e 35 estão ligadas ao 

nível de desenvolvimento humano (ou IDH) que por sua vez é construído utilizando dados 

de longevidade, educação e renda per capita (ou GDP per capita); e que o IDH está 

relacionado com o consumo de energia per capita 
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Figura 41 – Correlação entre Produtividade (GDP PPP US$ per capita), IDH e consumo de 

energia per capita (equivalente de milhares de toneladas métricas de petróleo) – Resultados 

do SPSS 10.0. 
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Isto leva a discussão de energia e ao acesso a reservas de combustível fóssil. 

Porém, antes de analisar as reservas, uma análise da matriz energética dos 15 países de nossa 

amostra é necessária. A Figura 42 mostra a composição da matriz energética do mundo 

como um todo, comparada a das quinze maiores economias mundiais e a das 6 maiores 

economias da América Latina, e é baseada em dados da BP (2004).  

Observe-se que embora a matriz das quinze maiores economias se assemelhe a do 

mundo como um todo, a da América Latina é diferente mostrando uma maior dependência 

de Petróleo e Gás apesar de um maior uso de energia Hidroelétrica, o que ressalta a 

fragilidade no uso de energia nuclear e carvão. 

A Figura 43 mostra a matriz energética de cada um dos quinze países da amostra, e 

é baseada nos mesmos dados da BP (2004), sendo os dados referentes ao gráfico da figura 

43 apresentados no Apêndice N. Embora os quinze países, como um todo, tenham uma 

matriz composta similar ao resto do mundo, eles variam muito entre si. 
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Figura 42 – Matriz de consumo energético mundial em 2003 (percentual do consumo) – 

Comparação entre as 15 maiores economias do mundo reunidas, as 7 maiores economias da 

América Latina somadas e o mundo todo. 
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A China e a Índia têm uma matriz fortemente baseada em Carvão, ao passo que o 

Brasil e o Canadá têm uma matriz com uma base forte de energia elétrica. A Rússia tem uma 

base predominante de Gás natural o que ocorre num menor grau com o Reino Unido, 

México, Itália e Indonésia. Com as exceções da China e da Índia nenhum país tem uma 

matriz na qual Petróleo e Gás natural tenham um peso menor do que 50%. Isto implica numa 

importância grande das reservas destes dois combustíveis fósseis. 

A Figura 44 mostra a matriz energética das sete maiores economias da América 

Latina, e os dados referentes a este gráfico se encontram no Apêndice O e tem como fonte a 

BP (2004). Existe uma grande fatia de energia hidroelétrica na região quando comparada aos 

países da amostra das 15 maiores economias mundiais, com a exceção de México e 

Argentina. A energia nuclear e o carvão, ao contrário, têm uma participação menor na 

região.  

A evolução das reservas de Petróleo no mundo por região em bilhões de barris de 

petróleo de 1980 a 2003 é mostrada no apêndice apêndices J, e a série histórica das reservas 

de Petróleo em bilhões de barrias de petróleo de 1980 a 2003 na América do sul é mostrada 
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no apêndice K, ambos apêndices tem representações gráficas, e têm como fonte a BP (2004). 

A importância da região do Oriente Médio aumentou neste período. A Figura 50 mostra a 

série histórica das reservas de petróleo na América latina entre 1980 e 2003. Percebe-se a 

redução em importância do México e o aumento da relevância da Venezuela. O aumento das 

reservas do Brasil é significativo, mas ainda pequeno no contexto da região como um todo.  

 

Figura 43 –Matriz de consumo energético das 15 maiores economias do mundo em 2003 

(percentual do consumo) 
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Fonte: Adaptado de BP, 2004   

 

A evolução das reservas de Gás natural no mundo por região em trilhões de metros 

cúbicos entre 1980 e 2003 é mostrada no apêndice L, enquanto a evolução das reservas de 

Gás natural na América Latina em trilhões de metros cúbicos entre 1980 e 2003 é mostrada 

no apêndice M, ambos os apêndices contém representações gráficas e têm como fonte a BP 

(2004). A Importância do Oriente Médio é menor no que tange ao gás natural, sendo que, a 

região da Europa e da Eurásia concentra boa parte de suas reservas na Rússia. Isto explica 

em parte o maior uso de Gás natural na matriz energética da Rússia. Na América Latina se 
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repete a substituição em importância do México pela Venezuela, mas aparecem nos últimos 

anos duas importantes reservas na Bolívia e em Trinidad e Tobago.  

 

Figura 44 –Matriz de consumo energético das sete maiores economias da América Latina em 

2003 (percentual do consumo) 
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Isto explica, em parte, a importância dada pelas nações com grande produtividade, 

isto é, GDP PPP per capita, no acesso as reservas de petróleo e gás natural do Oriente médio, 

e na importância relativa das reservas do México e da Venezuela. Uma vez que a 

produtividade está relacionada ao consumo de energia (R = 0,849) e que mais de 50% das 

matrizes energéticas de boa parte destes países é composta de Petróleo e Gás natural a o 

acesso a estas reservas é que garante a manutenção da produtividade no longo prazo. 

É possível que no futuro novas tecnologias substituam o Petróleo e o gás natural 

como principal componente da matriz energética mundial, mas nenhum governo pode contar 

com isso no momento, nem pode contar com isso no período analisado. Investimentos em 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) foram feitos ao longo do final do século XX, e 

continuam sendo feitos em diversas energias alternativas, mas nenhuma garantia existe de 

substituição. 

Ao longo da Fase 4 o mundo sofreu alterações mas a região do Oriente médio 

sempre esteve no centro das atenções devido a relação entre energia e produtividade, e a alta 
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concentração dos recursos energéticos fósseis naquela região. Neste contexto a América 

Latina continuou sendo uma região estável e fora das regiões de conflito principais, e com 

reservas em crescimento, embora com o México sendo substituído em importância pela 

Venezuela. 

O fator militar, e em especial o arsenal atômico moldou e continua moldando a 

estrutura de poder mundial ao longo da fase 4. Mesmo após o fim da URSS, e o declínio da 

economia e do arsenal atômico da Rússia, seu arsenal atômico continua garantindo uma 

posição de destaque que não pode ser explicada por sua economia e população. 

Durante esta fase a América Latina se manteve mais uma vez fora dos principais 

conflitos, pois não se localiza na principal região de disputa e suas reservas de combustível 

fóssil sempre estiveram dentro do alcance de intervenção dos EUA e acessíveis por terra ou 

por navegação através de mares aonde a supremacia naval dos EUA sempre indiscutível 

durante o período. O único conflito de maior relevância foi o das Ilhas Falklands ou 

Malvinas entre a Argentina e o Reino Unido. Como vários países da região são signatários 

do Tratado de Tlateloco (1967) não houve tentativas oficiais de desenvolvimento de armas 

nucleares embora tenha se desenvolvido a tecnologia de energia nuclear para fins de 

produção de energia como parte de um esforço para reduzir a dependência de energia fóssil. 

Economicamente a fase 4 iniciou com um grande choque na dívida externa através 

da subida de juros internacionais, gerando a “década perdida”. Isto se uniu ao esgotamento 

do modelo de substituição de importações levando as economias locais e se abrirem no final 

da década de 1980 e início da de 1990. 

Apesar deste choque a da “década perdida” os países da região continuaram a se 

mover para uma economia mais baseada em serviços do que em indústria o que se refletiu 

também no nível educacional regional. 

A tabela 7 mostra a composição de força por setor entre 1980 e 1994, sendo que os 

dados são retirados de Hofman (2000, p. 57). A tabela 8 é retirada do HDR 2003 (UNDP, 

2003, p. 322) e os dados se referem ao ano de 2001. Como o HDR informa os dados 

separados por gênero, a composição total tem de ser calculada a partir do outros dados. Os 

dados calculados estão marcados com sombreamento. A Figura 45 mostra a composição dos 

dados das tabela 5, 7 e 8. 

As mudanças nesta fase são menos marcantes que fase anterior. Todos os três 

países mostram um aumento de seu setor de serviço em detrimento dos dois outros, mas na 

Argentina tal mudança ainda está em andamento em especial com uma drástica redução do 

setor agrícola. Chile e Brasil possuem uma composição estabilizada entre 1994 e 2001. A 
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queda do setor agrícola argentino ocorreu no mesmo período no qual seu GDP PPP US$ per 

capita declinou indicando uma possível causa para este declínio. 

 

Tabela 7 – Composição Setorial dos empregos (1980-1994) 

 

 Argentina Brasil Chile 

 1980 1989 1994 1980 1989 1994 1980 1989 1994 

Agricultura 13,2 12,5 12,1 30,3 24,8 22,1 16,3 16,5 16,6 

Indústria 36,8 25,9 21,4 29,2 24,2 21,8 29,7 24 21,3 

Serviços 50,5 61,7 66,5 40,4 51 56,1 54,1 59,6 62,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Hofman, 2000, p. 57 

 

Tabela 8 – Composição Setorial dos empregos por gênero e total (2001) 

 

 Argentina Brasil Chile 

Mulheres economicamente ativas como 

% dos Homens. 

47 52 49 

Emprego feminino na agricultura (%) - 19 5 

Emprego Masculino na agricultura (%) 1 26 19 

Emprego Feminino na Indústria (%) 10 10 14 

Emprego Masculino na indústria (%) 34 27 31 

Emprego Feminino em Serviços (%) 89 71 82 

Emprego Masculino em serviços (%) 65 47 49 

Emprego geral na agricultura (%) 1 23,6 14,5 

Emprego geral na Indústria (%) 26,3 21,2 25,5 

Emprego geral em serviços (%) 72,7 55,2 60,0 

Fonte: HDR 2003 (UNDP, 2003, p. 322) 

 

Observando os dados do apêndice D, aonde o GDP PPP US$ per capita das sete 

maiores economias da América Latina são expostas sob a forma de dados e de gráfico pode-

se observar o aumento do Chile que sai da sétima posição para a segunda, enquanto o Brasil 

e a Argentina permanecem respectivamente em quarto e primeiro lugar. Há uma acentuada 
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queda da Argentina de 1998 até 2002 indica um enfraquecimento da produtividade por 

razões que ainda não identificadas. 

 

Figura 45 - Composição Setorial dos empregos (1950-2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hofman, 2000 e UNDP, 2003 

 

Outro ponto relevante é o contínuo aumento da escolaridade em termos de anos 

médios de educação formal recebida. Aqui também o Chile saiu de uma posição inferior a da 

Argentina e a ultrapassou ao longo de cerca de meio século. O avanço Brasileiro foi 

significativo, mas sempre num patamar abaixo dos dois outros países. Os dados são 

mostrados na tabela 9 e sob a forma de gráfico na figura 46. 

A similaridade aparente destas curvas de progressão com as curvas de GDP PPP 

US$ nos leva a investigar a correlação entre estas duas variáveis. Para isto se cruzaram os 

dados fornecidos por Hofman (2000, p.62) com os dados da Earthtrends (WRI, 2004). Como 

o GDP PPP per capita não é fornecido para 1973 pela Earthtrends se usou o dado referente a 

1975 na análise. A Figura 47 mostra o Gráfico das duas variáveis e a figura 48 o resultado 

do SPSS para a análise correlações de Pearson, indicando um R=0,678 (R2=0,460). 

Pode-se observar que a maior parte dos dados está alinhado na figura 47 de modo 

que a correlação em cada caso é maior do que a correlação geral, Os resultados de cada 
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correlação feita pelo SPSS estão no apêndice P e sumarizadas na tabela 10. Todas as 

correlações estão acima de 0,9 e com significâncias abaixo do nível de 1%. 

 

Tabela 9 – Média de Anos de educação Formal (1980-1994) 

 

 Argentina Brasil Chile 

 1980 1989 1994 1980 1989 1994 1980 1989 1994 

Primária 4,97 5,09 5,15 3,22 3,87 4,29 4,91 5,30 5,54 

Secundária 2,04 2,65 3,01 0,88 1,23 1,48 2,12 2,93 3,45 

Superior 0,40 0,63 0,81 0,12 0,15 0,16 0,31 0,42 0,49 

Total 7,41 8,38 8,96 4,22 5,25 5,93 7,34 8,65 9,48 

Fonte: Hofman, 2000, p. 62 

 

Figura 46 - Média de Anos de educação Formal (1950-1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hofman (2000, p.62) 

 

Observe que pela figura 47 a influência da variável educação é diferente para cada 

um dos países da amostra, isto é, as retas têm inclinações diferentes, mas é consistente em 

todos 
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com o GDP per capita, mostrado na figura 41, que é de R=0,849 (R2=0,721), a educação se 

Brasil

Chile

Argentina

Primário

Secundário

Superior

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1950 1973 1980 1989 1994

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1950 1973 1980 1989 1994

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1950 1973 1980 1989 1994

Brasil

Chile

Argentina

Primário

Secundário

Superior

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1950 1973 1980 1989 1994

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1950 1973 1980 1989 1994

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1950 1973 1980 1989 1994



144 

mostra um melhor fator explicativo do que o consumo de energia per capita. Isto leva a 

questão de se o consumo de energia per capita seria um fator explicativo mais relevante para 

a América latina ou não.  

 

Figura 47 – Gráfico do GDP Per capita e Média de total de anos de educação 
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A Tabela 11 mostra os dados de consumo de energia per capita em equivalente de 

milhares de toneladas métricas de petróleo em 1990 para os seis países indicados por 

Hofman (2000). Como a Earthtrends (WRI, 2004) fornece estes dados apenas para os anos 

de 1990, 2000 e 2001 e como Hofman fornece os dados apenas para os anos de 1950, 1973, 

1980, 1989 e 1994. Selecionou-se a comparação entre os dados de 1989 (Hofman, 2000) e 

1990 (WRI, 2004). 

Entretanto, como se pode observar da tabela 11, México e Venezuela têm um 

consumo de energia per capita muito alto em relação ao seu GDP per capita, o que deve ser 

explicado em parte pela fartura de reservas de combustível.  

Como conseqüência disto, e de um baixo número de pontos de amostragem (seis 

pontos) os testes de correlação falham. A figura 49 mostra a correlação entre GDP per capita 

e energia per capita para os seis países selecionados indicando um baixo R e uma 
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significância alta. A Figura 50 mostra a correlação entre o GDP per capita e a Média de total 

de anos de educação, também indicando um baixo R e uma significância alta. 

 

Figura 48 – Correlação entre GDP Per capita e Média de total de anos de educação 
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Tabela 10 – Correlações entre GDP Per capita e Média de total de anos de 

educação, por país. 

 

País R R2 Sig 

Argentina 0,972 0,945 0,014 

Brasil 0,996 0,992 0,002 

Chile 0,990 0,980 0,005 

Colômbia 0,996 0,992 0,002 

México 0,983 0,966 0,009 

Venezuela 0,995 0,990 0,002 

 

Entretanto, a falha no teste indica que a educação é, no caso da América Latina, um 

melhor fator de explicação de GDP per capita, do que o consumo de energia, devido em 

parte, à presença de dois países com grandes reservas de petróleo e gás natural, isto é, o 

México e a Venezuela. 

O próximo ponto a ser explorado é o das telecomunicações, que continuaram a 

serem fundamentais no desenvolvimento do continente sul americano. Se na fase 2 o rádio 

foi a tecnologia mais importante na integração do continente, e na fase 3 este lugar coube a 

televisão, nesta fase surge a telefonia celular e a Internet. Freeman e Perez (1988) já indicam 

o quinto Kondratieff como sendo o da telemática, o que é corroborado pela importância dada 

por Castells (2000) que explora os impactos destas novas tecnologias no que ele chama de 
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“informacionalismo” como sendo um novo modelo de produção. Segundo Castells (2000, 

p.215) “Schumpeter encontra Weber no Ciberespaço da empresa em rede“. 

 

Tabela 11 - Comparação entre GDP PPP per capita (milhares de dólares), Média de 

Total de anos de Educação e Consumo de energia per capita (equivalente de milhares de 

toneladas métricas de petróleo) 

 

 GDP PPP per capita 

(1989) 

Média de total de anos 

de educação (1989) 

Consumo de energia 

(1990) 

Argentina 7,62 8,38 1384.7 

Brasil 5,37 5,25 893.7 

Chile 4,53 8,65 1040.5 

Colômbia 4,44 6,91 715.3 

México 5,72 6,78 1490.3 

Venezuela 4,43 7,76 2252.0 

 

Figura 49 – Correlação entre GDP per capita (1989) e consumo de energia per capita (1990) 

para os países indicados na tabela 12. 
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O apêndice Q mostra os dados dados referentes ao número de aparelhos de TV e 

Rádio e usuários de Internet por mil habitantes entre 1965 e 2001, e os dados referentes ao 

número de telefones fixos e móveis (celulares) por mil habitantes entre 1960 e 2001. Os 

dados têm como fonte a Earthtrends (WRI, 2004) e também se encontram sob a forma de 

representação gráfica. 
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Figura 50 – Correlação entre GDP per capita (1989) e Média de total de anos de educação 

(1989) para os países indicados na tabela 12. 
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É possível se observar as três ondas de Tecnologias de comunicação. A adoção do 

Rádio já havia ocorrido antes de 1970, e embora tenha continuado a subir sua utilização não 

teve um aumento tão grande quanto o da televisão entre 1965 e 1980. A partir de 1990 o 

patamar de adoção do rádio se mantém praticamente inalterado e da televisão aumenta 

lentamente, com a exceção do Brasil a partir de 1994, provavelmente como conseqüência do 

plano real. A adoção da Internet é bastante rápida a partir de 1995, em especial no Chile, que 

é o país com menos televisões e rádios e com mais usuários de Internet. O Brasil, ao 

contrário, é o que mais tem televisões e menos usuários de Internet. 

Também se observa um crescimento dos usuários de telefonia fixa mais rápido a 

partir de 1990 com a abertura das economias regionais e em especial da telefonia móvel a 

partir de 1995, que ultrapassou em poucos anos a telefonia fixa, sendo que isto ocorreu 

primeiro no Chile. 

Boa parte do avanço das telecomunicações no continente se deveu a uma onde de 

liberalização dos mercados e da abertura das economias. O continente manteve suas 

economias fechadas por pouco mais de um Kondratieff inteiro (1930-1990) e apenas após a 

exaustão do modelo de substituição de importações é que foi forçado a fazer uma abertura 

econômica justamente no momento em que as interações econômicas se intensificavam. A 

mudança para o modelo de orientação para as exportações se iniciou no final da década de 

70 após as primeiras crises de petróleo, mas antes da crise financeira mais ampla do começo 

da década de 1980, entretanto os governos autocráticos, foram lentos em liberalizar e abrir as 

economias, resultando na “década perdida” de 1980. Somente no começo da década de 1990 

é que se criaram condições reais para abrir as economias.  
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Isto gerou uma onda de “destruição criativa”, para usar o termo de Schumpeter, isto 

é, diversos setores da economia regional foram obrigados e se modernizar e aqueles que não 

foram capazes de se adaptar acabaram falindo. Setores como as telecomunicações, 

automobilístico, têxteis e bancário, foram obrigados a se repensar. Uma das formas de 

explicar este fenômeno é novamente a teoria dos jogos através da versão do dilema do 

prisioneiro chamado de o jogo da inovação, anteriormente descrito no item 3.2 

(ORDESHOOK, 1986, p.206). 

Além do setor de telecomunicações Brasileiro, que foi revitalizado após a quebra 

do monopólio e a criação de concorrência oligopolista em substituição ao monopólio estatal, 

existe também o setor automobilístico regional que teve um oligopólio bastante ineficiente 

com distorções tais como a Autolatina, uma operação conjunta da Ford e da Volkswagen, 

substituído por um setor oligopolista bem mais ágil e inovador. Nestes dois casos a entrada 

de novos “jogadores” no setor obrigou a mudança de estratégia de um conluio não-inovador 

para a estratégia dominante num ambiente não cooperativo, isto é, com mais empresas elas 

não puderam cooperar entre si e passaram a competir pelo mercado através da introdução de 

melhores serviços e produtos para o público em geral.  

Nesta fase, ao longo da década de 1990 houve várias privatizações, tomando o 

caminho oposto da fase anterior aonde se fomentou a formação destas empresas. A lógica 

que motivou e justificou a criação de empresas estatais num momento anterior, havia sido a 

necessidade de iniciar certas atividades cujo setor privado era incapaz de fazê-lo devido a 

falta de capital ou ao baixo retorno, levou a justificar a formação de tais empresas. Porém, 

agora tais empresas já estavam estabelecidas podiam ser gerenciadas sem a necessidade de 

mais investimentos estatais e deviam ser passadas para o controle privado. Havia porém a 

necessidade de sanear as finanças estatais e a incapacidade do Estado de fazer novos e 

necessários investimentos, além disto novas tecnologias precisavam de grandes 

investimentos, tais como biotecnologia, energia de fusão e tecnologia espacial. O modelo de 

desenvolvimento Estatal havia dado relativamente certo mas estava na hora do foco ser 

alterado.  

O modelo de Estado das fases anteriores havia sido o modelo de economia fechada 

e centralizada com investimentos estatais, o que fazia sentido numa economia pouco 

desenvolvida. O sucesso deste modelo levou a sua própria obsolescência, pois a economia na 

fase 4 estava bem mais desenvolvida e diversificada, embora ainda não tão consolidada para 

permitir um modelo completamente liberalizado. A busca de um Estado nem liberal e nem 

centralizado levou a uma escolha intermediária de um Estado regulador, o que pode ser 



149 

justificado pela lógica da Teoria dos jogos. Novamente pode-se usar o dilema do prisioneiro 

para explicar as falhas tanto de uma economia liberal, quanto de uma economia centralizada, 

e a necessidade do Estado atuar como um regulador das interações econômicas. O 

movimento da região para uma posição menos interventora do Estado é uma conseqüência 

da mudança conjuntural do mundo e do próprio sucesso das políticas da fase 3. 

O próximo tema a ser explorado é o da rede viária. Os custos de transação são 

muito influenciados tanto pela comunicação quanto pelos transportes. Conforme foi visto na 

fase 2 houve o desenvolvimento da aviação que facilitou a integração de um continente 

dominado por terreno montanhoso e sem infra-estrutura viária desenvolvida além das 

regiões costeiras. Na fase 3 deu-se o crescimento do modal rodoviário. Tais modais são os 

dois mais caros por unidade de peso transportado. 

Seria de se esperar que na fase 4 tivesse havido um desenvolvimento do modal 

hidroviário como seqüência natural, mas isto não ocorreu, e nem ocorreu o desenvolvimento 

significativo dos modais ferroviários e dutoviários. Séries históricas não puderam ser obtidas 

mas os dados dos diversos modais puderam ser obtidos através do site da CIA (2004), tanto 

para os quinze maiores economias do mundo,quanto para as 7 maiores economias da 

América Latina. Tais dados se encontram nos apêndices R e S respectivamente sob a forma 

de dados e de representação gráfica. 

O modal rodoviário é o mais extenso e predominante nos dois grupos, tanto entre 

as 15 maiores economias do mundo quanto entre as 7 maiores economias do mundo, 

conforme pode ser observado. É claro que a capacidade de transporte em peso é diferente 

para cada modal e a comparação meramente da sua extensão não é suficiente. 

Pode-se ainda tentar inferir se existe uma correlação entre a área total do país e a 

extensão de seus modais, número de navios e aeroportos. Tal correlação é pouco provável 

uma vez que a geografia e o formato dos países deve influir muito na evolução da malha 

viária. As correlações encontradas pelo SPSS 10 são mostradas nas figuras 51 e 52, 

respectivamente para as 15 maiores economias do mundo e as 7 maiores da América latina. 

Dentre as 15 maiores economias do mundo observa-se uma correlação entre a Área 

e a extensão das ferrovias (p<0,05) e das hidrovias (p<0,01), mas de nenhuma outra variável 

O que indica que apesar das diferenças geográficas tais modais têm relação com a extensão 

do território. Já na América latinas as variáveis que se correlacionam com a Área total são 

diferentes, sendo a extensão das rodovias (p<0,01), e das hidrovias (p<0,01), do número de 

navios (p<0,01) e do de aeroportos (p<0,01). 
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As hidrovias aparecem como correlacionadas com a área total nas duas amostras, o 

que indica que apesar de não ter havido um crescimento forte deste modal na América latina 

ele tem um tamanho similar ao que existe no resto do mundo e que tal tamanho tem relação 

com a área dos países apesar das diferenças geográficas. Este é um resultado inesperado.  

A correlação das ferrovias na amostra das 15 maiores economias do mundo pode 

ser uma indicação da predominância deste modal para o transporte de carga, mas isto não é 

replicado na amostra da América Latina, em parte devido ao relevo muito mais 

movimentado deste continente, com quase todos os países tendo relevos montanhosos ou de 

altiplanos, a Argentina sendo a principal exceção disto. Ferrovias não são um modal 

apropriado para terrenos com grandes elevações se tornando mais caros do que em terrenos 

planos para os quais foram desenvolvidas. Terrenos com grandes elevações precisam de 

traçados em “zig-zag” com curvas fechadas, o que é possível para veículos automotivos, mas 

não para traçados ferroviários. Devido às limitações das composições ferroviárias em fazer 

curvas e subir inclinações muito íngremes seus traçados são bem mais limitados do que uma 

rodovia. 

Na amostra da América latina surgem correlações com a área total para os modais 

que se desenvolveram fortemente ao longo do século XX, isto é, aeroportos (p<0,01) e 

rodovias (p<0,01). Isto pode ser explicado pela dificuldade do terreno Latino Americano e a 

maior facilidade de se transportar por ar e de construir rodovias neste tipo de terreno, 

principalmente em comparação com ferrovias.  

O resultado inesperado é a correlação do número de navios com a área (p<0,01), o 

que pode indicar a importância da navegação de cabotagem no continente Latino-

Americano. Ainda assim tal correlação é inesperada, devido a variação muito grande das 

extensões das costas. O Chile, por exemplo, tem uma costa extensa apesar de ter uma área 

relativamente pequena. Além disto, muita da navegação é feita por navios de bandeira de 

conveniência. Por exemplo, na amostra das quinze maiores economias do mundo a China 

tem uma frota cerca de quatro vezes maior do que os EUA com uma área comparável.  

A íntima relação de defesa com meios de transporte leva ao tema seguinte que é o 

da evolução da defesa nacional e dos conflitos na região nesta última fase. A crise 

econômica que iniciou esta fase criou na Argentina uma crise política que levou a junta 

militar a buscar uma distração externa para evitar o colapso da ditadura. Enquanto no Brasil 

a permanência da ditadura já havia sido percebida como insustentável no longo prazo e um 

processo de abertura já havia se iniciado, a Argentina tentou manter o governo autocrático 

através de subterfúgios políticos. 
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Figura 51 – Correlações das variáveis de modais de transporte e a área total para as 15 

maiores economias do mundo em 2004 ( SPSS 10) 

Correlations
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 

Figura 52 – Correlações das variáveis de modais de transporte e a área total para as 7 

maiores economias da América latina em 2004 (SPSS 10) 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 

Isto levou ao maior conflito do continente nesta fase e a única intervenção 

estrangeira no continente sul-americano neste século. É importante notar que os EUA 
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intervieram diversas vezes na América central durante o século XX o que inclui a invasão do 

panamá em 1989 para derrubar o governo de Noriega.  

A Argentina ocupou militarmente as Ilhas Falklands (ou Malvinas) em 2 de abril 

de 1982, iniciando um conflito com o Reino Unido que durou 73 dias terminando com a 

rendição dos Argentinos em 14 de Junho do mesmo ano. O conflito foi dominado por 

operações aeronavais e o desembarque de unidades militares na ilha de East Falkland. A 

incapacidade de projeção de força por parte dos Argentinos fez um grande contraste com a 

capacidade de projeção de força do Reino Unido que atravessou o Oceano atlântico no 

sentido mais longo, isto é, Norte-Sul e com poucas unidades de terra profissionais, e muito 

bem equipadas, foi capaz de derrotar as forças Argentinas ali entrincheiradas.  

Não houve operações de grande porte no continente e nem houve o uso de artefatos 

nucleares, embora tenha sido a primeira vez que uma nação sem armas nucleares tenha 

atacado uma nação com tal tipo de armamento. 

O conflito demonstrou a incapacidade de forças armadas organizadas para 

combater guerrilhas e controle policial de projetar forças e intervir no contexto internacional. 

Ficou demonstrada ainda a importância de equipamento de alta tecnologia e a necessidade 

de operações “trifíbias”, isto é, aeronavais e terrestres. Pode-se dizer que a organização e 

equipamento das forças do Reino Unido permitiam um menor custo de transação a longa 

distância do que o das forças Argentinas numa curta distância. 

A derrota militar levou a uma queda no regime político Argentino, bem como 

provavelmente a uma mudança na orientação Argentina de buscar alianças com os EUA e 

países Europeus e tentar uma maior integração com seus vizinhos continentais. O fim da 

Guerra fria mudou ainda mais a situação, Os movimentos de guerrilha perderam força a 

perspectiva de ameaça externa praticamente desapareceu, o que levou os países da região a 

buscarem novas funções para suas forças armadas.  

Argentina e Brasil passaram desde o conflito das Falklands (ou Malvinas) a buscar 

uma modernização de suas forças armadas para se tornarem capacitados a projetarem força 

além do continente, percebendo que esta falta de capacidade foi decisiva no  conflito com o 

Reino Unido. Isto marcou uma transição das forças armadas de uma força 

predominantemente policial e assistencial, como foram na fase 3, para forças de defesa, 

transição ainda incompleta.  

A Argentina participou da Coalisão internacional da Guerra do Golfo em 1991 e 

em diversas missões da ONU, e o Brasil Tem participado de missões da ONU nos Bálcãs, 

Angola, Moçambique, Timor Leste e Haiti, como parte de um processo de capacitação para 
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projetar força e buscar um assento permanente no conselho de segurança da ONU. Isto 

indica que além de uma economia aberta, as forças de defesa destes países também buscam 

uma influência mais internacional. 

Ross (2004) afirma que a mudança foi ainda maior mostrando que países como 

Costa Rica, Panamá e Haiti aboliram suas forças armadas completamente, e aponta a busca 

por uma função clara após o fim da “Guerra fria” levaram Argentina, Brasil, Chile e 

Venezuela a participarem mais de missões de paz (peacekeeping). A Argentina montou um 

centro de treinamento conjunto para operações de manutenção da paz (CAECOPAZ) em 

1995, e o Chile tomou a mesma atitude em 2002 montando o CECOPAC. Tais centros 

buscam aumentar o nível de treinamento requerido para a profissionalização das forças 

armadas. Ross (2004) aponta ainda como tendências a inclusão de mulheres nas forças 

armadas, a redução dos efetivos e o combate ao narcotráfico. 

É importante notar que tal mudança de perspectiva teve outros desdobramentos, 

tais como a relativa estagnação dos programas nucleares que ao final da fase 3 estavam 

numa corrida competitiva, também não houve mais nenhuma corrida armamentista entre os 

países da região como ocorreu nas fases anteriores. Além disto, compras de equipamentos 

pelas forças armadas visaram à capacitação para o uso de material de alta tecnologia ainda 

que em pequenas quantidades. Porém, o mais significativo foi à busca progressiva pela 

integração em blocos econômicos como o Mercosul e o Pacto Andino.  

O Pacto Andino foi estabelecido em 25 de maio de 1988, e o Mercosul em 26 de 

março de 1991. Ambos visam estabelecer zonas de livre comércio, com tarifas alfandegárias 

controladas e maior integração macroeconômica. Em 1998 um acordo para integrar o 

Mercosul e o pacto andino foi assinado em Buenos Aires. 

Isto indica uma mudança de postura geral dentro do continente Sul-Americano, 

com os países deixando de tentar competir uns com os outros e buscando uma maior 

integração entre si. Enquanto nas fases 1, 2 e 3 do período analisado houve uma 

predominância tanto do nacionalismo nos países e uma pressão externa devido a conflitos, 

tanto multipolares como o fim do “Grande Jogo” na fase 1 quanto bipolares na fase 2 (Eixo 

versus Aliados) e na fase 3 (EUA versus URSS), a ausência de um claro conflito na fase 4 

permitiu ao continente buscar uma maior integração ao invés de ter de “escolher um lado”. O 

Nacionalismo que surgiu a partir da década de 1930 no continente e perdurou forte até a 

década de 1990 pode ser observado como um mecanismo de autoproteção num mundo em 

conflito. O isolacionismo e a neutralidade internacional também foram fortes correntes de 

pensamento que vigoraram por boa parte do século XX e que também podem ser vistas 
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como mecanismos de autoproteção. Ross (2004) lembra que apesar disto, fortes correntes 

nacionalistas e de isolacionismo ainda sobrevivem na América Latina. 

 

5.1.5 – Quadro de Resumo 

 

Uma vez revistas as quatro fases e analisadas diversas variáveis é conveniente 

montar um quadro de resumo de modo a facilitar a visualização e posterior referência da 

evolução do continente ao longo do período analisado. Tal quadro coloca de forma tipificada 

e simplificada os temas abordados anteriormente, e é mostrado na figura 53. 
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Figura 53 – Quadro de Resumo 

 

 Variáveis Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Conflito central O “Grande jogo” Guerras mundiais Guerra Fria Pós-Guerra Fria 

Região de conflito Ásia e África Europa e Pacífico Oriente Médio Oriente Médio 

Protagonistas Reino Unido Eixo x Aliados EUA x URSS EUA 

Poder militar Naval Aeronaval Aeroespacial Aeroespacial 
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Kondratieff Eletricidade Produção em Massa Produção em massa Telemática 

Economia Aberta, Exportadora Fechada Fechada Aberta exportadora 

Exportações principais Commodities   Diversificado 

Setor dominante Agrícola Agrícola Industrial Serviços 

Foco da gestão pública Poder Oligárquico Criação de Instituições Criação de Estatais Desestatização e regulação 
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5.2 –  Evolução das Variáveis 

 

Após esta análise de diversos eventos ao longo do século XX na América Latina, e 

mais especificamente nos três países da amostra, isto é, Argentina, Brasil e Chile. É possível 

analisar a evolução das variáveis do modelo delineado no capítulo 3 ao longo do período 

selecionado na amostra. 

 

5.2.1 – Gestão Pública 

 

Utilizando a conceituação da variável descrita em 3.3.1 e tendo como base os dados 

expostos em 5.1 pode-se montar a figura 54 aonde os dois principais movimentos ocorridos, 

na variável analisada, no século XX, na América do sul, são superpostos sobre a figura 20. 

Diversos autores tais como Hoffman (2000) e Rock (1991) concordam que um dos 

momentos cruciais para a América Latina foi à movimentação para a industrialização na 

década de 1930, tal movimento foi em parte forçado pelo contexto mundial, e facilitado pela 

ascensão de regimes autoritários no Brasil e na Argentina. Drake (1991) lembra que neste 

contexto o Chile manteve-se com uma democracia entre 1938 e 1952.  

 

Figura 54 – Evolução da variável Gestão Pública 
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em substituição ao aparelho herdado da Monarquia e que estava em contradição com um 

regime republicano. Rock (1991) informa da criação na Argentina de novos mecanismos do 

governo para controlar a economia tais como a junta de cereales em 1933 (p. 20) e o Banco 

central em 1934 (p. 21). Drake (1991) lembra que o Chile atingiu uma maior auto-

suficiência nas décadas de 1930 e 1940 (p. 269), como conseqüência o setor exportador 

contraiu na medida em que a indústria doméstica cresceu (p. 270). A movimentação a partir 

da década de 1930 foi a de substituir uma gestão pública pré-industrial por uma industrial 

em todos os países da amostra. 

Embora o modo de desenvolvimento tenha se alterado este não foi o único 

movimento, a criação sistemática de empresas estatais a partir de 1930 na região alterou 

também o modo de produção levando o Estado a fazer parte do modo produtivo, embora não 

tenha chegado ao modo estatista que Castells (2000) compara ao da URSS ou China 

comunista. O Estado não era o único agente produtivo, embora fosse um importante ator 

neste campo. Assim o movimento ocorrido na década de 1930 levou o modo de produção a 

se desenvolver num ponto intermediário entre o Estatismo e o Capitalismo, isto também é 

um reflexo de uma economia fechada. 

O segundo Movimento importante na região ocorreu após a queda da URSS e o 

aumento das trocas no nível global proporcionada pelo fim da Guerra Fria e pela introdução 

em larga escala da telemática. Após a crise da década de 1980 a região começou a se mover 

na direção de uma economia mais aberta e houve tentativas de privatizar as empresas estatais 

da região de maneira a diminuir o peso sobre o Estado de tais investimentos, uma vez que 

tais empresas podiam agora andar sozinhas e bastaria para isto que houvesse agências 

reguladoras para manter a competição em mercados que tendessem ao monopólio. 

A abertura de mercados no começo da década de 1990 levou as instituições e 

práticas públicas a se adaptarem ao novo ambiente e buscar uma inserção global. Isto fez 

com que o modo de desenvolvimento deixasse de ser baseado na indústria e se movesse mais 

para o campo dos serviços e das trocais num nível global, o que caracteriza o 

informacionalismo. Junto com isto houve uma tentativa de reformar o aparelho do Estado 

que resultou em grau menor do que se esperava de retirada do Estado do campo produtivo. 

Embora agências reguladoras tenham sido estabelecidas elas não tiveram a isenção e poder 

necessárias e nem todas as empresas estatais foram privatizadas. Assim sendo a figura 54 

mostra dois movimentos na década de 1990, o intencionado por alguns reformistas do 

Estado (em tracejado) e o realizado (em linha cheia). 
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É importante notar que os países da amostra (Argentina, Brasil e Chile) moveram-

se quase juntos e não pelos tipos ideais discutidos por Castells (2000). Pelo fato de que a 

América do sul se manteve neutra nos conflitos que dominaram o contexto no século XX, 

ela também adotou uma posição intermediária enquanto o conflito durou, ficando numa 

posição neutra não só diplomática e militarmente, mas também sob o ponto de vista 

econômico. Ao final da década de 1990 tal modelo deixou de ser necessário com o fim do 

bipolarismo e também pelo fato de que as economias e burocracias locais uniam a 

ineficiência do modelo estatista com o desequilíbrio social do modelo capitalista, ao invés de 

criar um modelo novo unindo o melhor dos dois tipos ideais, se construiu um modelo unindo 

o pior dos dois. A mudança era uma necessidade clara e foi iniciada ao longo da década de 

1990. 

 

5.2.2 – Inovação 

 

De acordo com a conceituação da variável descrita em 3.3.2 e tendo como base os 

dados expostos em 5.1 pode-se analisar que a evolução da variável “Inovação” acompanhou 

os dois movimentos descritos na variável anterior mostrando uma nítida influência de uma 

variável em outra. A figura 55 mostra esquematicamente as fases da evolução da variável. 

As duas mudanças coincidem com os términos do terceiro e quarto ciclos de Kondratieff.  

 

Figura 55 – Evolução da variável Inovação (fases e ciclos) 
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Ao longo do terceiro ciclo a economia local era voltada basicamente para 

exportação de commodities e, portanto, a pesquisa não era praticamente necessária. A 

pesquisa aplicada se fazia através de uns poucos atores isolados e sem infra-estrutura 

adequada, usualmente focada em epidemiologia para conter as doenças endêmicas tropicais 

ou através de indivíduos geniais com posses para investir como Santos Dumont. Isto 

constitui um foco maior na pesquisa aplicada e menor na pesquisa de base. E segundo os 

cinco tipos de inovações de Schumpeter pode-se analisar que constitui a busca por novos 

bens (vacinas e processos de cura). 

Com o início do quarto ciclo de Kondratieff e o fechamento das economias devido 

ao contexto político externo e interno houve a mudança para a política de substituição de 

importações e a redução da dependência de exportações. O surgimento de empresas estatais 

e o fortalecimento das universidades públicas marcaram uma combinação do investimento 

em pesquisa básica no âmbito universitário e pesquisa aplicada no âmbito empresarial, ainda 

que com investimento do Estado. Dentro dos tipos ideais de Schumpeter isto representa que 

além da busca de novos bens, se iniciou também a busca de novos métodos de produção, 

novas fontes de matéria-prima, quanto novas organizações, apenas a busca por novos 

mercados pode ser excluída. 

 

Figura 56 – Evolução da variável Inovação (campos, tipos e âmbito) 
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Ao final do quarto ciclo já se mostrava claro o esgotamento do modelo de 

substituição de importações, e se iniciaram programas voltados para a exportação, agora de 

uma base diversificada de bens, e não mais só commodities. Entretanto as turbulências 

políticas e econômicas da região só permitiram uma mudança estrutural mais forte a partir da 

década de 1990. Nesta década houve o fortalecimento da pesquisa no âmbito das 

universidades privadas, onde até então poucas instituições faziam pesquisa, houve um 

fortalecimento da pesquisa dentro da empresa privadas que por força do fechamento da 

economia não precisavam fazer tais investimentos e houve uma busca por novos mercados 

até então pouco explorados. Isto constitui a uma continuação da pesquisa no campo básico e 

aplicado, mas agora com uma ampliação para o âmbito das entidades privadas, ao invés de 

se manter puramente no âmbito do estado e das empresas estatais. No que tange os tipos de 

inovação de Schumpeter se adicionou à busca por novos mercados completando todos os 

tipos escritos por Schumpeter. A figura 56 representa de forma esquemática esta análise. 

 

5.2.3 – Custos de transação 

 

De acordo com a conceituação da variável descrita em 3.3.3 e tendo como base os 

dados expostos em 5.1 pode-se analisar a evolução da variável “Custos de transação”. É 

conveniente lembrar que North (1990, p.62) divide tais custos em dois grupos que podem ser 

pormenorizados como: 

 

Custos de mercado 

Infra-estrutura Viária 

Infra-estrutura de comunicações 

Gastos com o “setor público de transações” 

Eficiência legislativa e judiciária 

 

Custo de informação  

Infra-estrutura científica 

Educação 

Transparência governamental 

Confiabilidade de Institutos estatísticos 
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È conveniente lembrar ainda que segundo Dollery e Leong (1998) os gastos com o 

“setor público de transações” constituem os gastos com os serviços de: administração 

pública, ordem pública, defesa e serviços postais. 

Devido à dificuldade de obter dados confiáveis sobre todas estas variáveis se optou 

neste trabalho por concentrar-se nos custos de mercado compostos pela infra-estrutura viária 

e de comunicações e nos custos de informação na educação. 

O desenvolvimento da infra-estrutura viária e de comunicações seguia 

relativamente bem as quatro fases do período analisado como pode ser visto na figura 57. O 

desenvolvimento das infra-estruturas viárias e de comunicação foi amplamente favorecido 

pelo desenvolvimento de tecnologias que permitiram reduzir os problemas de penetração do 

continente devido ao relevo movimentado. As tecnologias de comunicação foram absorvidas 

na medida em que foram desenvolvidas, enquanto os modais foram desenvolvidos numa 

lógica de custos, dos mais baratos no custo total para os mais caros no custo total. Pode-se 

perceber em ambos uma lógica maximização do resultado com o mínimo de investimentos, o 

que foi feito com relativo sucesso.  

 

Figura 57 – Evolução da variável de Custos de transação (custos de mercado) 
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dos tempos romanos e passou inúmeras reformulações por causa de guerras e mudanças 

políticas, o que faz com que tais correlações não ocorram em outros locais exceto no modal 

hidroviário, talvez pelo fato da malha de canais e hidrovias ser bem mais recente, mesmo em 

locais como a Europa e China. A figura 52 mostra as correlações encontradas e que são 

reproduzidas na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Correlações entre o tamanho dos modais (km de extensão, navios ou 

aeroportos pavimentados) e a Área total (km2) para as sete maiores economias da América 

Latina. 

 

Modal R R2 Significância 

Ferroviário 0,691 0,478 0,085 

Rodoviário * 0,984 0,968 0,000 * 

Hidrovias * 0,968 0,937 0,000 * 

Dutovias 0,204 0,042 0,660 

Navios * 0,912 0,832 0,004 * 

Aeroportos * 0,970 0,941 0,000 * 

 *Significância abaixo de 1% 

 

A evolução da rede de comunicação seguiu o avanço tecnológico descrito na figura 

3, como fica aparente nas séries históricas do apêndice Q. Houve uma de desenvolvimento 

das comunicações através do rádio, a qual se seguiu uma pela televisão, e a partir da década 

de 1990 da telemática. As dificuldades de se lançar linhas de telégrafo e de telefonia, mesmo 

com o advento da fibra ótica no final do século XX fez com que as telecomunicações fossem 

muito mais rapidamente assimiladas do que as tecnologias que precisam de um meio físico. 

Enquanto o telégrafo foi inventado em 1835 e o telefone em 1876, a disseminação destas 

redes não pode ser comparada em velocidade com as do rádio, televisão e telefone celular, 

nos países da amostra. As redes de telégrafo nunca foram completamente desenvolvidas, 

pois o rádio substitui tal tecnologia logo no começo do século XX e os telefones celulares 

rapidamente superaram a telefonia fixa quando de sua introdução a partir da década de 1990. 

No que tange aos custos de informação este trabalho se concentra no 

desenvolvimento da educação na amostra de países e se baseia nos dados de Hofman (2000, 
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p.62), cujos dados são reproduzidos nas tabelas 6 e 9 e sob a forma de gráfico nas figuras 26 

e 46. 

Embora dados confiáveis anteriores a 1950 não tenham sido encontrados pode-se 

perceber pelos dados encontrados que o aumento do tempo de escolaridade foi contínuo em 

todos os três países da amostra no intervalo de 1950-1994, nos três níveis analisados, embora 

não tenha sido constante. O Chile é dos três países o com melhor desempenho neste índice 

seguido da Argentina e por último do Brasil. Isto é em parte o resultado pela busca de 

universalização do ensino buscada com maior ímpeto a partir da década de 1930. 

O resultado mais importante aqui é a correlação encontrada entre esta variável e a 

produtividade, não só nestes três países da amostra, mas nas sete maiores economias da 

América Latina, o que será explorado no item 5.3.7. 

 

5.2.4 – Eficiência militar 

 

O papel das forças armadas nos países da amostra se alterou ao longo das quatro 

fases respondendo ao contexto e às ameaças internas e externas conforme mostra a figura 58. 

Na fase 1 aonde a possibilidade de intervenção estrangeira devido ao grande jogo 

ainda era grande a prioridade era ter uma força militar capaz de lutar e vencer uma guerra de 

defesa, o que se caracteriza pelo estado de “Guerra” pelo Departamento de Guerra dos EUA 

(DoD), mostrada na figura 21. A intervenção dos EUA na Colômbia para provocar a 

independência do Panamá na primeira década do século, bem como a anexação do Amapá 

pela França em 1895, após a revolução federalista, e que só foi retomado em 1900 através de 

uma corte internacional em 1900 foram eventos que justificavam a possibilidade de uma real 

ação militar de autodefesa por parte dos países da amostra. Some-se a isto o fato de que o 

Chile acabara de sair da guerra do pacífico e a Argentina ainda estava em disputa das ilhas 

Falklands (ou Malvinas). No ambiente do neo-colonialismo do final do século XIX e 

começo do século XX, as nações européias estavam dispostas e intervir em quase todo o 

mundo e a possibilidade de uma ação militar era real. 

Na segunda fase as potências coloniais se voltaram umas contra as outras e pressão 

sobre a América do sul foi aliviada, tendo esta se tornado uma importante fonte de recursos 

econômicos para suportar os aliados em ambas as guerras. Neste contexto o cenário de se 

lutar uma guerra contra uma potência européia em território Sul-americano, se tornou mais 

remoto. A intervenção dos Sul-americanos nas guerras mundiais ocorreu em solo europeu, e 

foi de pequena importância no contexto geral da guerra. 
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Os conflitos mais importantes foram a Guerra do Chaco e a revolução de 1932 no 

Brasil, e diversos golpes na Argentina, isto iniciou uma mudança que duraria por quase todo 

o século XX, as forças armadas da região teriam uma função de segurança interna maior do 

que a de intervenção externa ou defesa. Isto caracteriza o estado de “Conflito” definido pelo 

DoD dos EUA. Neste estado as principais operações foram de anti-terrorismo, combate a 

guerrilha e garantia da paz (peace enforcement). O inimigo ao invés de potências 

estrangeiras se tornou grupos rivais dentro dos países, dentro das oligarquias ou em 

movimentos revolucionários. 

 

Figura 58 – Evolução da variável de Eficiência Militar 
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guerrilha e garantia da paz (peace enforcement). 
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O fim da Guerra fria e do conflito ideológico permitiu uma nova mudança nas 

funções das forças armadas. Com o macro-ambiente voltado para a integração mundial e a 

busca da estabilidade internacional, a função de segurança interna se tornou cada vez menos 

relevante sendo possível buscar uma participação maior nos contingentes de missões de paz 

(Peacekeeping) da ONU. Isto representa uma volta à predominância do estado de “Conflito” 

mas sob uma nova perspectiva, agora a preocupação é menos interna e mais externa e 

também a capacidade de se integrar no contexto internacional como um ator mais pró-ativo e 

menos reativo. 

No que tange ao desenvolvimento da tecnologia e a evolução das formas de poder 

do poder naval para o aeronaval e depois aeroespacial os países da região movimentaram-se 

no sentido de tentar acompanhar a evolução tecnológica dentro de suas restrições 

orçamentárias. Neste tocante eles também formaram um grupo coopetitivo conforme prediz 

a aplicação do dilema do prisioneiro à corrida armamentista (ORDESHOOK,1986). No 

começo do século houve uma corrida por encouraçados, a tecnologia mais importante da 

época, após a segunda guerra ocorreu uma corrida por Navios Aeródromos (ou Porta- 

aviões), e na década de 1970 surgiu uma competição em programas nucleares, e mais 

recentemente existe uma disputa pela participação em missões de paz da ONU. A pretensão 

do Brasil por uma cadeira permanente no conselho de segurança da ONU é vista com 

apreensão pelos Argentinos. 

 

5.2.5 – Produtividade 

 

Conforme foi estabelecido no item 3.3.5 a produtividade é definida neste trabalho 

como sendo o GDP per capita em PPP. Dados da Erthtrends (WRI, 2004) foram obtidos a 

partir de 1975 e se encontram reproduzidos no Apêndice D e na figura 37. Dados anteriores 

a 1975 foram obtidos em dólares de 1980 a partir de Hofman (2000, p. 169-170) para as seis 

maiores economias da América Latina, a saber, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México 

e Venezuela e se encontram reproduzidos no apêndice T e expostos sob a forma de gráfico 

na Figura 59.  

Comparando as duas séries históricas para o período 1975 -1994, onde ambas estão 

disponíveis, obtemos as correlações mostradas na figura 60. As células sombreadas indicam 

que as correlações de uma série com a outra são boas para o Brasil e o Chile com 

significância abaixo de 1%, mas ruim para a Argentina. Isto se deve ao fato de que as séries 

foram montadas com metodologias diferentes.  



166 

Figura 60 – GDP per capita das seis maiores economias da América Latina – 1900-1994 (em dólares de 1980) 
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Figura 60 – Correlações das duas séries históricas (Hofman e Earthtrends) de GDP per capita 

no período 1975-1994. 
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Outras correlações também aparecem na tabela, e embora pareça mera casualidade, 

indicam que o crescimento dos três países está interligado, o que pode derivar de um 

fenômeno de coopetição da teoria dos jogos, ou de uma interligação das economias 

regionais, ou ainda do fato de toda a economia mundial estar crescendo neste período. 

Apenas com estes dados não é possível afirmar a causa teórica destas correlações. Por 

exemplo, as séries da Earthtrends são todas correlacionadas entre si ao nível de significância 

de 1%, as séries de Hofman do Brasil e do Chile são correlacionadas ao nível de 5%. 

A próxima análise é a de comparar as quatro fases do século XX através de anovas, 

utilizando a série de Hofman. Visualmente se pode observar um aumento das produtividades 

a partir de 1945 e se estagnando por volta de 1980.  

Comparando as fases 1 (1900-1914), 2 (1915-1945), 3 (1946-1980) e 4 (1981-

1994) através de uma ANOVA para a série de Hofman obtém-se os dados expostos na figura 

61. A divisão por fases é significativa ao nível de 1% para todos os seis países. Isto indica 

que a divisão por fases é um bom fator de explicação para o aumento de produtividade na 

América Latina. 
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O teste de ANOVA para as fases 1 e 2 somente também se mostra um bom 

indicador conforme mostrado na figura 62, embora o resultado do teste F não seja tão bom 

quanto o das quatro fases juntas, todos os resultado são significativos a menos de 1%. 

O mesmo teste foi repetido para analisar a diferença entre as fases 3 e 4, cujo 

resultado é mostrado na figura 63, e novamente o resultado do teste F não é tão bom quanto 

o das quatro fases, mas ainda é significativo ao nível de 1% com uma notável exceção, a 

Venezuela. Isto indica que não se pode afirmar que na Venezuela a produtividade seja 

diferente da fase 3 para a 4. 

Alguns autores afirmam que a década de 1930 representa uma mudança importante 

na história da América Latina, seja no contexto geral tal como Hofman (2000) ou no 

particular como Drake (1991). O resultado do teste de ANOVA para apenas duas fases, 

sendo a fase 1 (1900-1930) e fase 2 (1930-1994) é mostrado na figura 64, e de fato é 

significativo para todos os países da amostra, confirmando a hipótese destes autores, mas o 

resultado do teste F é pior do que a divisão em quatro fases, indicando que a divisão em 

quatro fases é mais interessante. 

 

Figura 61 – Resultados do teste de ANOVA para as quatro fases do período 1900-1994 para 

o GDP per capita de Hofman. 
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Figura 62 – Resultados do teste de ANOVA para as fases 1 e 2 do período 1900-1994 para o 

GDP per capita de Hofman. 
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Figura 63 – Resultados do teste de ANOVA para as fases 3 e 4 do período 1900-1994 para o 

GDP per capita de Hofman. 
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Figura 64 – Resultados do teste de ANOVA para duas fases somente, fase 1 (1900-1930) e 

fase 2 (1931-1994) do período 1900-1994 para o GDP per capita de Hofman. 
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Figura 65 – Gráfico do tipo “Boxplot” para as 4 fases do período 1900-1994 para o GDP per 

capita de Hofman da Argentina. 
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Figura 66 – Gráfico do tipo “Boxplot” para as 4 fases do período 1900-1994 para o GDP per 

capita de Hofman do Brasil. 
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Figura 67 – Gráfico do tipo “Boxplot” para as 4 fases do período 1900-1994 para o GDP per 

capita de Hofman do Chile. 
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Figura 68 – Gráfico do tipo “Boxplot” para as 4 fases do período 1900-1994 para o GDP per 

capita de Hofman da Colômbia. 
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Figura 69 – Gráfico do tipo “Boxplot” para as 4 fases do período 1900-1994 para o GDP per 

capita de Hofman do México. 
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Figura 70 – Gráfico do tipo “Boxplot” para as 4 fases do período 1900-1994 para o GDP per 

capita de Hofman da Venezuela. 
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As figuras 65, 66, 67, 68, 69 e 70 mostram o gráfico do tipo “Boxplot” que indica a 

variação das variáveis divididas em seus quatro “quartis”, “outliers” e extremos. Tais 

gráficos permitem avaliar melhor a evolução dos seis países ao longo das quatro fases, 

indicando a perda de velocidade no crescimento de México e Brasil na fase 4 e o retrocesso 

de Argentina e Venezuela. Chile e Colômbia tiveram uma evolução mais constante dentro do 

grupo analisado. 

 

5.2.6 – Competitividade 

 

Conforme foi definido no item 3.3.6, competitividade nacional é entendida como 

“a capacidade de competir no âmbito internacional tanto por meio do comércio e da 

negociação diplomática quanto pelo uso dos meios de violência, impondo a vontade quando 

necessário”. 

No item 5.1.4 foi mostrado que a utilização da metodologia de clusters utilizando 

as variáveis de produtividade (GDP per capita em milhares de US$), Logaritmo da 

população (em milhões) e Ogivas nucleares (em milhares) foi capaz de delimitar o G-7 e o 
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G-8 e estabelecer grupos de competitividade distintos. A figura 39 mostra os clusters que 

separam os grupos atuais em competitividade dentro das 15 maiores economias do mundo. 

A Figura 45 mostra os resultados do uso de mesma metodologia para os países da 

América do sul em 2002 com dados da Earthtrends (WRI, 2004). Levando em consideração 

que nenhum dos países possui armamento nuclear não é necessária uma terceira dimensão.  

Passa-se a analisar agora com a mesma metodologia de cluster e as mesmas 

escalas, isto é, GDP per capita (em milhares de US$) e Logaritmo da população (em 

milhões), a evolução dos três clusters ao longo do século XX. Como a série da Earthtrends 

só inicia em 1975, foi utilizada a série de Hofman que utiliza dólares de 1980. 

Como a metodologia de cluster requer um conjunto de dados para cada ano, foram 

selecionados sete momentos para fazer a análise, correspondentes aos anos de 1900, 1914, 

1930, 1945, 1980 e 1990 e 1994. Os dados utilizados estão no apêndice T e as Anovas dos 

resultados pelo SPSS 10.0 no apêndice U. As figuras 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77 mostram os 

resultados da análise de clusters para cada um dos respectivos anos. 

Foi decidido utilizar sempre três clusters para evitar maiores subjetividades na 

escolha do no número de clusters já que esta talvez seja a parte mais difícil e discutível da 

análise de Clusters conforme indicam Hair et al. (1998, p. 479). 

Existe pouca alteração entre os clusters de 1900 e 1914 (figuras 71 e 72), com 

todos os países se mantendo nos mesmos clusters durante este período. Entretanto, embora 

os países analisados não possuam hoje armas nucleares, em 1914 alguns deles possuíam 

sistemas de armas dentre os mais avançados do mundo, isto é, encouraçados 

(Dreadnoughts), sendo dois do Brasil (Minas gerais e São Paulo) e um da Argentina 

(Moreno). O Chile só veio a receber um navio deste tipo em 1920 (Latorre). Apesar deste 

poder relativo, tais navios eram importados e não havia capacidade local de produção de 

navios semelhantes. 
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Figura 71 – Resultado de Análise de K-Clusters do SPSS 10.0 para 3 clusters dentro das 6 

maiores economias da América latina, com dados de 1900, usando as variáveis de GDP per 

Capita (Milhares de dólares por pessoa) e População (Logaritmo de Milhões de pessoas). 
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Figura 72 – Resultado de Análise de K-Clusters do SPSS 10.0 para 3 clusters dentro das 6 

maiores economias da América latina, com dados de 1914, usando as variáveis de GDP per 

Capita (Milhares de dólares por pessoa) e População (Logaritmo de Milhões de pessoas). 
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Figura 73 – Resultado de Análise de K-Clusters do SPSS 10.0 para 3 clusters dentro das 6 

maiores economias da América latina, com dados de 1930, usando as variáveis de GDP per 

Capita (Milhares de dólares por pessoa) e População (Logaritmo de Milhões de pessoas). 
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Figura 74 – Resultado de Análise de K-Clusters do SPSS 10.0 para 3 clusters dentro das 6 

maiores economias da América latina, com dados de 1945, usando as variáveis de GDP per 

Capita (Milhares de dólares por pessoa) e População (Logaritmo de Milhões de pessoas). 
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Figura 75 – Resultado de Análise de K-Clusters do SPSS 10.0 para 3 clusters dentro das 6 

maiores economias da América latina, com dados de 1980, usando as variáveis de GDP per 

Capita (Milhares de dólares por pessoa) e População (Logaritmo de Milhões de pessoas). 

GDP1980

5,55,04,54,03,53,02,5

L
O
G
P
1
9
8
0

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

Cluster

       3

       2

       1

Venezula

México

Colômbia

Chile

Brasil

Argentina

 

Figura 76 – Resultado de Análise de K-Clusters do SPSS 10.0 para 3 clusters dentro das 6 

maiores economias da América latina, com dados de 1990, usando as variáveis de GDP per 

Capita (Milhares de dólares por pessoa) e População (Logaritmo de Milhões de pessoas). 
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Figura 77 – Resultado de Análise de K-Clusters do SPSS 10.0 para 3 clusters dentro das 6 

maiores economias da América latina, com dados de 1994, usando as variáveis de GDP per 

Capita (Milhares de dólares por pessoa) e População (Logaritmo de Milhões de pessoas) 
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Testes adicionais foram feitos, para o ano de 1914, utilizando a produtividade, o 

logaritmo da população e a o número de encouraçados (dreadnoughts), e somente as 

variáveis de encouraçados e produtividade, e são mostrados no apêndice V. Tais testes 

mostram resultados diferentes entre si e diferentes da figura 72, mas as significâncias são 

acima de 5%. Assim sendo, a figura 72 parece ser mais confiável e mostra uma consistência 

coma figura 71. Isto pode ser interpretado pelo fato de que tais encouraçados embora sendo 

operados pelas marinhas locais tiveram de ser construídos fora da América latina. 

A modificação de 1914 para 1930 (figuras 72 e 73), é a mudança do México de 

cluster, mostrando a liderança da Argentina e do Chile em termos de produtividade e o 

Brasil numa categoria separada como um país de grande população e baixa produtividade. 

Em 1930 nenhum dos países da amostra possuía mais sistemas de armas de última geração 

embora seus encouraçados ainda tivessem alguma relevância no contexto naval. 

A diferença de 1930 para 1945 (figuras 73 e 74) mostra a polarização da 

dominância da região entre Argentina e Brasil, que foi aumentada durante a segunda Guerra 

mundial. Cada um destes países se encontra num cluster isolado e os demais todos juntos no 
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último cluster. As forças armadas dos países envolvidos não tinham em 1945 nem armas 

nucleares, que só os EUA possuíam, e nem navios aeródromos (Porta aviões) que haviam 

sido fundamentais na guerra naval superando os encouraçados em importância. A URSS 

também não possuías armas nucleares e nem navios aeródromos, mas era capaz de produzir 

veículos blindados em larga escala, o que os países Latino-americanos também eram 

incapazes de fazer em qualquer escala.  

A evolução de 1945 para 1980 (figuras 74 e 75) mostra os reflexos da crise do 

petróleo, com os dois países mais ricos em petróleo tendo um avanço grande e se colocando 

no grupo mais produtivo junto com a Argentina. O Brasil mostra os efeitos de sua revolução 

industrial e deixa de ser a menor produtividade do continente, mas permanece num grupo 

isolado. No tocante ao poderio militar Argentina e Brasil possuíam navios aeródromos com 

capacidade anti-submarino (Anti Submarine Warfare- ASW), e programas nucleares, mas 

nenhuma arma deste tipo. 

A variação entre 1980 e 1990 (figuras 75 e 76) mostra os efeitos da década perdida 

no continente, com diversos países tendo reduções em suas produtividades. O México se 

isola numa categoria própria e o Brasil se une à Colômbia no grupo menos produtivo ao 

passo que Argentina e Venezuela retrocedem e o Chile avança rapidamente ficando os três 

no último conglomerado. As capacidades militares haviam avançado pouco com os 

programas nucleares entrando em estagnação e os programas de desenvolvimento de 

foguetes e mísseis obtendo pequenos avanços. 

O avanço entre 1990 e 1994 (figuras 76 e 77), embora represente um período de 

apenas quatro anos, também mostra a recuperação da Argentina e o contínuo do avanço 

chileno. México e Argentina ficam numa categoria, ao passo que Venezuela e Chile num 

outra. Colômbia e Brasil permanecem na última categoria. 

A mudança de 1994 para 2002 (figuras 77 e 45) mostra a queda final da Venezuela 

que fica abaixo da Colômbia e o crescimento do Brasil que acaba numa categoria junto com 

o México, enquanto Argentina e Chile ficam num grupo de países pouco populosos, mas 

produtivos e Peru, Colômbia e Venezuela se estabelecem no último grupo. A comparação 

destas duas análises é complicada pelo fato destas utilizarem duas metodologias diferentes 

para o cálculo da produtividade e pela inclusão do Peru numa das análises. 

Conforme pode ser percebido nas tabelas de Anova (Apêndice U) a produtividade 

sempre foi significativa exceto para 1945 ao passo que o logaritmo da população nunca foi 

significativo. A significância da ANOVA é relativa uma vez que não há hipótese sendo 

testadas. Embora a variável população não tenha sido considerada no modelo original, ela se 
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mostrou importante, quando operada pela função logaritmo (na base 10), para categorizar os 

países em termos de grupos. Hair et al (1998) indicam que um dos aspectos subjetivos da 

análise de cluster (ou conglomerado) é a escolha das variáveis e das escalas, bem como o 

número de clusters, e por isto pode ser considerada subjetiva. A indicação da validade deste 

método é o bom resultado obtido no item 5.1.4 ao corretamente categorizar os países das 

quinze maiores economias do mundo em termos de grupos, com e sem o uso de armas de 

última geração. 

 

Figura 78 – Evolução da variável de Competitividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passando de uma análise quantitativa para uma qualitativa, a figura 78 mostra 

esquematicamente a evolução da variável competitividade ao longo do período analisado. 

Pode-se perceber que o enfraquecimento das forças armadas e da economia 

baseada em exportação após a fase 1 só não levou a uma situação pior graças ao relativo 

isolamento geográfico do continente e ao fato de que os conflitos mundiais voltaram a 

atenção das grandes potências para a Europa e o Pacífico e permitiram o continente trilhar 

um caminho de neutralidade enquanto obtinha vantagens da potência hegemônica emergente 

que lhe permitiria iniciar um processo de industrialização e rearmamento na fase 3, em troca 

de seu apoio nas fases 2 e 3.  

O fim do conflito bipolar reduziu em importância o apoio da região, a qual voltou a 

dotar uma postura neutra num cenário no qual os protagonistas estão mudando mais uma 
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vez. A mudança para uma economia baseada em serviços e orientada para a exportação 

também requer uma postura mais neutra. 

 

5.3 –  Interações entre as Variáveis 

 

Conforme o modelo descrito no item 3.1 e mostrado em sua forma completa na 

figura 14, as variáveis não devem ser analisadas isoladamente, e é necessário observar 

também as interações entre elas. 

 

5.3.1 – Gestão Pública e Inovação 

 

As duas principais alterações na variável gestão pública, na década de 1930 e na 

década de 1990, causaram as duas mudanças mais importantes na variável inovação. Na 

década de 1930 a busca pelo estabelecimento de um Estado mais forte e sob o controle de 

novas oligarquias levou ao fechamento das economias e ao processo de industrialização e a 

adoção das políticas de substituição de importações em lugar da exportação de commodities. 

Na década de 1990 o processo de abertura política dos diversos países da região, em parte 

facilitado pela mudança geopolítica do fim do regime bipolar, levou a busca de novos 

modelos de desenvolvimento, governo e administração pública. 

Assim sendo, é possível se relacionar as mudanças na atitude da gestão pública da 

América latina com as alterações na busca de inovações conforme predito por Castells 

(2000, p.9).  

 

5.3.2 – Gestão Pública e Custos de transação 

 

As duas mudanças na variável gestão pública também podem ser relacionadas com 

as mudanças principais na variável custo de transação. Neste trabalho se delimitou o estudo 

da variável de custos de transação em custos de mercado, entendidos pela infra-estrutura 

viária e de comunicações, e em custos de informação analisada através da variável educação. 

Nos tocante aos custos de mercado, a expansão da rede viária foi parcialmente 

influenciada pelas novas tecnologias, em especial as desenvolvidas na virada do século fora 

da região, isto é, na Europa e nos EUA, e pela disposição dos governos locais em facilitar a 

organização de empresas aéreas e no posterior investimento no desenvolvimento do modal 

rodoviário. A expansão da rede de comunicações também teve influência dupla, na medida 
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em que as tecnologias foram desenvolvidas no exterior elas eram adotadas quase que 

imediatamente na região sem o retardo que ocorreu, por exemplo, no modal rodoviário. 

Quanto aos custos de informação a o fortalecimento das universidades públicas e a 

busca pela universalização do ensino básico a partir da década de 1930 permitiram um 

aumento significativo no número de anos de educação médio para os alunos e isto gerou um 

estímulo fundamental ao desenvolvimento. Parte da tarefa de disseminar a educação também 

foi facilitada pelo advento das telecomunicações através de sistemas de tele-ensino, que 

embora não consigam substituir o professor podem diminuir a escassez de professores, em 

especial para países com grande extensão territorial.  

No todo os custos de transação foram influenciados pela gestão pública, em parte 

através do Estado que com nova orientação podia garantir os direitos de propriedade e 

arranjos institucionais, e em parte pelo avanço da tecnologia no mundo. Aqui a mudança da 

década de 1930 é mais relevante do que a de 1990, aonde a mudança de orientação foi 

menos influente. 

 

5.3.3 – Inovação e custos de transação 

 

Aqui existem dois efeitos, o da inovação influenciando os custos de transação e o 

reverso, isto é, dos custos de transação influenciando a inovação.  

A efeito da inovação sobre os custos de transação foi mais forte devido aos avanços 

em todo o mundo do que pelos avanços desenvolvidos na América Latina, isto é, o 

desenvolvimento do rádio, televisão, satélites de telecomunicações, internet, avião, motores 

de combustão interna, automóveis e caminhões, não foram feitos no continente, mas o 

continente estava pronto a absorver tais avanços, embora se vivesse numa economia 

relativamente fechada, ela nunca foi totalmente fechada com em países de orientação 

comunista. Isto permitiu a absorção de tecnologias mas não permitiu a formação de 

empresas competitivas no mercado mundial, sendo assim a interferência do Estado teve um 

efeito retardador, mas não impediu completamente o avanço. 

O efeito dos custos de transação sobre a inovação, se fizeram sentir mais 

fortemente na medida em que uma melhor infra-estrutura viária permitiu explorar novas 

fontes de matéria prima no interior do continente, e também gerar novos mercados internos. 

O aumento da educação permitiu a melhor absorção de novas tecnologias se aliando a 

política de desenvolvimento por meio de estatais, gerando tanto capacitação nos níveis 

técnico quanto superior. 
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Tais interações foram mais intensas a partir da década de 1930, o que novamente 

vincula a atuação da gestão pública como decisiva neste tocante. A mudança a partir da 

década de 1990 também foi importante pois permitiu o desenvolvimento sem a necessidade 

de recursos exclusivamente do Estado facilitando a busca pela sinergia entre estado e 

iniciativa privada, o que já ocorria na Europa e nos EUA desde o início do século XX pelo 

menos. Entretanto o impacto das mudanças a partir de 1990 ainda não foram completamente 

sentidos. Uma vez que o modelo identificado no item 3.1 não inclui a variável “tempo”, e 

como a mudança para uma economia aberta e com maior participação do setor privado é 

relativamente recente em termos históricos, seu impacto não foi completamente 

desenvolvido. Para exemplificar, algumas das mudanças iniciadas na década de 1930 só 

vieram a ser sentidas mais claramente 15 anos depois, após o término das guerras mundiais. 

 

5.3.4 – Inovação e Eficiência militar 

 

A eficiência militar sofreu um duro golpe a partir da década de 1930 com a falência 

de um modelo de capacidades baseado em importação de materiais e treinamento fora do 

país. Embora houvesse armamentos compatíveis com o que havia de mais moderno no 

terceiro ciclo de Kondratieff, a fabricação era feita fora do continente, algo que já ocorria 

desde a Guerra da tríplice aliança no começo deste ciclo. 

É importante notar que no terceiro ciclo de Kondratieff (1870-1930) se travaram 

alguns dos maiores conflitos do continente tais como a Guerra da Tríplice aliança (1865-

1871) e a Guerra do Pacífico (1879-1884). O continente se preparou para enfrentar guerras 

de grande porte, mas tinha poucas capacidades de controlar rebeliões, que marcaram boa 

parte do século XIX. 

A necessidade de forças armadas independentes e capazes de controlar ou mesmo 

inibir conflitos locais passou por uma reestruturação das capacidades de treinamento e 

fabricação de armamento que resultou no curto prazo na redução da eficiência mas resultou 

na recuperação desta capacidade no longo prazo.  

O desenvolvimento pelo modelo estatal de arsenais e um complexo industrial 

militar permitiu que as forças armadas tivessem uma relativa capacidade de 

desenvolvimento de armamento e treinamento local, embora tais capacidades nunca tenham 

atingido níveis de compatibilidade com as principais forças armadas do mundo, por motivos 

de limitação no orçamento e falta de necessidade devido à natureza isolada do continente, 
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sua relativa neutralidade diplomática no âmbito internacional e seu foco em integração do 

território e inibição de revoltas locais. 

A capacidade militar ao longo do quarto ciclo se deu baseada na capacidade 

aeronaval e aeroespacial, sendo os sistemas de armas mais importantes, os artefatos 

nucleares, foguetes de longo alcance, navios aeródromos (porta–aviões), aviões a jato e 

submarinos. Nenhum dos países do continente foi capaz de produzir qualquer destes 

sistemas embora tenham sido obtidos Navios aeródromos leves de forma similar aos 

encouraçados do começo do século, e se tenha desenvolvido alguma tecnologia em termos 

de foguetes. 

A eficiência militar se concentrou em permitir a intervenção dentro do próprio 

continente e na formação de forças com capacidades policiais e que inibissem revoltas como 

ocorreram em grande quantidade no século XIX. Neste sentido a eficiência militar avançou 

bastante, sendo responsável por um continente pacífico que pode prosperar em paz. 

Enquanto o mundo lutava conflitos internacionais de grande escala, o continente se 

concentrava em inibir conflitos intra-nacionais de pequena escala, o que garantia a 

manutenção das oligarquias locais no poder. 

O início do quinto ciclo trouxe uma maior importância para sistemas de armas com 

componentes eletrônicos, tais como mísseis, satélites artificiais e guerra eletrônica, mas os 

mesmos sistemas de armas do ciclo anterior continuam a dominar o campo de batalha.  

A mudança da década de 1990 não permitiu completamente a evolução dos 

arsenais do continente para um novo nível, em parte devido a alta tecnologia e investimentos 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D) necessários para elevar tal nível, mas também em 

parte pela baixa probabilidade de envolvimento em cenários de conflito internacionais num 

horizonte de tempo razoável. Novamente o foco era a inibição de conflitos intra-nacionais e 

em particular o combate a narco-guerrilheiros, o que necessita de capacidade de guerra 

eletrônica e até satélites de reconhecimento, mas não de mísseis. 

No todo o continente não acompanhou a evolução da tecnologia em termos de 

avanços militares. O foco da função militar se alterou de intervenção externa em intervenção 

interna e nisto foi bastante eficiente trazendo um período de relativa paz, ainda mais 

comparado ao resto do mundo no mesmo período, e ao século XIX no próprio continente. 
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5.3.5 – Inovação e Produtividade 

 

O avanço da produtividade foi mostrado ao longo das quatro fases do período 

considerado no item 5.2.5 como sendo uma crescente exceto para a Venezuela. Tal 

crescimento foi mais claro no quarto ciclo de Kondratieff conforme pode ser visto na figura 

59. Além disto, como as fases nas quais se dividiu o período analisado se confundem em 

grande parte com os ciclos de Kondratieff, os resultados do teste de ANOVA da figura 61 

mostram que existe uma relação significativa entre os ciclos e o aumento da produtividade. 

 

5.3.6 – Custos de transação e Eficiência militar 

 

O avanço dos custos de transação ao longo do período analisado pode ser 

considerado com um dos principais redutores de potenciais conflitos internos dentro dos 

países da região e até mesmo entre os países da região. 

Na medida em que o avanço da tecnologia de comunicação e a melhoria das redes 

viárias permitiram uma maior integração nacional e uma maior homogeneização das culturas 

e aumento dos laços comerciais, se reduziram as diferenças dentro das nações e com isto os 

motivos para conflitos internos. Outro ponto importante é que devido a um melhor sistema 

viário o tempo de resposta do governo central a uma rebelião ou uma invasão foi reduzido, 

diminuindo a vantagem da surpresa numa rebelião ou invasão. 

No século XIX a Argentina enfrentou diversos conflitos internos, assim como o 

Brasil, e na Guerra do Tríplice aliança a invasão do Paraguai levou meses para ser contida e 

anos para se invadir o Paraguai, em boa parte devido a falta de meios viários e a doenças 

endêmicas. Revoltas como a Sabinada e a Farroupilha levaram anos para serem contidas e a 

guerra contra Oribe e Rosas, envolveu a Argentina o Brasil e o Uruguai, num confronto que 

originalmente era interno do Uruguai. A capacidade de reação lenta se devia ao fato de que a 

navegação de cabotagem era o único meio eficiente de deslocar tropas. 

No século XX, a capacidade de movimentação por vias rodoviárias e aéreas, bem 

como a comunicação via rádio permitiam uma reação mais rápida e eficiente. A única 

rebelião de porte apreciável foi a revolução de 1932 no Brasil que foi debelada em uma 

questão de semanas. Os movimentos revolucionários da década de 1960 e de narco-

guerrilheiros das décadas de 1980 e 1990 só conseguiram se manter em regiões de pouco 

acesso aonde a reação é lenta e ineficiente. O mesmo ocorreu com a única guerra mais longa 
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do continente no século XX, a Guerra do Chaco, que foi lutada numa das regiões mais 

desoladas e inóspitas do planeta. 

Fica claro que os custos de transação influenciaram fortemente a capacidade militar 

do continente, em especial sua habilidade de integrar seu território e reduzir o conflito no 

continente. Neste sentido, uma capacidade de impor as regras e garantir o direito de 

propriedade retro-alimentando a produtividade depende de um Estado capaz e disposto a 

fazê-lo. 

 

5.3.7 – Custos de Transação e Produtividade 

 

Novamente é importante lembrar que os custos de transação são divididos em dois 

tipos, os de mercado (infra-estrutura viária e de comunicações) e de informação (educação).  

Os efeitos da melhoria dos custos de mercado podem ser evidenciados pelo 

aumento da produtividade ao longo das fases pode ser evidenciado pelos resultados do teste 

de ANOVA mostrados na figura 59 e em cada fase houveram avanços distintos como 

mostrado na figura 57, fica claro que existe uma correlação destes avanços com o aumento 

da produtividade. 

Os efeitos da melhoria nos custos de informação podem ser evidenciados pela 

correlação encontrada entre o número de anos de estudo e a produtividade em todos os 

países da região conforme mostrado nas figuras 47 e 48 e na tabela 10. Fica claro que existe 

uma relação direta significativa a 1% entre o número de anos de educação e a produtividade 

para os seis países analisados, o que inclui os três países da amostra. 

Tal correlação pode ser explicada teoricamente de forma quase óbvia, uma vez que 

para a inserção das economias locais em setores industriais e de serviços é necessário um 

maior escolaridade, assim as figuras 45e 46 também se encontram relacionadas. 

A grande limitação desta correlação é que ela leva em conta apenas dados de 1950 

até o presente, não sendo possível analisar este efeito diretamente na primeira metade do 

século com os dados obtidos. 

 

5.3.8 – Eficiência militar e Competitividade Nacional 

 

O avanço da eficiência militar se deu mais no campo da segurança interna, 

garantindo a paz, do que no campo externo, e isto ocorreu num ambiente de conflitos 

mundiais e bipolares.  
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A garantia da paz interna permitiu uma neutralidade num ambiente de conflito 

permitindo que a região evitasse o envolvimento nos três principais conflitos do século XX, 

isto, as duas guerras mundiais e a “Guerra fria”. A ausência de capacidade de projeção 

apreciável também fez com que os países da região não fossem vistos como competidores, 

mas sim possíveis parceiros e aliados. 

Isto permitiu que a região saísse de uma mera periferia fornecedora de commodities 

e se inserisse como uma parceira comercial e capaz de participar de forças de paz 

internacionais sem ameaçar nenhum dos grandes jogadores. Tal neutralidade em conflitos 

permitiu que no passado a Holanda aproveitasse a Guerra dos trinta anos e se tornasse 

hegemônica, que a Inglaterra aproveitasse as Guerras dos setes anos e depois as 

Napoleônicas para se tornar colocar no centro do poder, e que os EUA usassem as guerras 

mundiais como propulsoras para atingir de sua posição atual. 

Olhando no passado em cada uma destas transições o continente foi afetado, pela 

Guerra dos Trinta anos, que destruiu a economia açucareira do Brasil, pelas independências 

obtidas após as guerras napoleônicas e pelo início da industrialização das guerras mundiais. 

Nas duas transições nas quais a região esteve neutra ela pode avançar e naquela na qual foi 

diretamente envolvida acabou sofrendo severas conseqüências. 

Num ambiente de vários pólos de poder como o do início do século XXI, a 

capacidade de se manter com paz interna, neutralidade e de eventualmente ter a capacidade 

de intervenção externa é extremamente confortável e permite a negociação com vários pólos 

de poder evitando o envolvimento direto, mas podendo vir a intervir decisivamente no caso 

de uma guerra de maiores proporções, como fez os EUA em ambas as guerras mundiais. 

É interessante notar que as forças armadas dos EUA tinham em 1914 uma limitada 

capacidade de intervenção externa, tendo sido capazes de vencer a guerra Hispano-

Americana (1898), mas fundamentalmente não tinham um exército de grande porte. Tal 

capacidade existia latente, e foi desenvolvida quando necessário. A situação das forças 

armadas da Argentina, Brasil e Chile é similar, caso uma necessidade surja seria possível 

aumentar a escala destas forças e intervir num conflito fora do continente, mas isto está 

longe de ser uma prioridade, sendo desejável apenas manter forças capazes de servir como 

núcleos de crescimento (cadres). 
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5.3.9 – Produtividade e Competitividade Nacional 

 

O avanço da produtividade foi mostrado ao longo das quatro fases do período 

considerado no item 5.2.5 como sendo uma crescente exceto para a Venezuela. Como a cada 

fase a mudança de posição na competitividade pode ser observada tanto por análises 

qualitativas quanto quantitativas conforme foi explorado no item 5.2.6, a alteração na 

produtividade afetou a competitividade nacional. 

As figuras 71 a 77 mostram a variação na competitividade interna no continente 

sendo afetada pela variação da produtividade, enquanto a figura 78 mostra a alteração da 

posição competitiva dos países da amostra ao longo das fases. O desenvolvimento de 

economias baseadas na indústria (fase 3) e em serviços (fase 4) a partir de uma fase de 

transição (fase 2) permitiu que a posição competitiva dos países da amostra melhorasse 

consideravelmente.  

Embora no começo do século houvesse uma posição economicamente forte e bem 

armada militarmente tal posição era frágil e insustentável no longo prazo como ficou 

evidenciado na fase 2. Economias baseadas em bens primários cujos preços podem flutuar 

muito são inerentemente frágeis. A partir da industrialização e depois da evolução para uma 

sociedade de serviços houve uma maior estabilização que permitiu aos países da região 

reagir muito melhor aos choques econômicos da década de 1980 e 1990, embora não sem 

graves problemas de déficit. Porém economias diversificadas resistem melhor à variações 

econômicas, pois a perda em alguns setores é compensada pelo ganho em outros e se 

recuperam melhor pois se valem de sinergias internas. 

O ganho em produtividade afetou positivamente a posição competitiva dos países 

de todo o continente, e em especial da amostra dando-lhes um maior poder de barganha e 

uma maior resistência às crises internacionais. 
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CAPÍTULO 6 – Conclusões 

 

Neste capítulo final se volta a pergunta principal e a analisar outras respostas 

encontradas ao longo da pesquisa. Refaz-se então a pergunta principal: 

 

6.1 – Pergunta principal 

 

Como a Gestão Pública estimulou a competitividade nacional na América 

latina ao longo do século XX? 

 

A Gestão pública estimulou a competitividade nacional de forma reativa aos 

movimentos externos, se adaptando e não planejando, tendo ocorrido em dois grandes 

movimentos, um na década de 1930 e outro na década de 1990 (ver figura 54). 

O primeiro movimento se deu por conta do esgotamento do modelo de exportação de 

commodities ao fim do terceiro Kondratieff, e o segundo uma década após o esgotamento do 

modelo de substituição de importações ao fim do quarto Kondratieff. Assim sendo a década 

de 1980 pode ser considerada realmente uma “década perdida”. Cada fim de ciclo de 

Kondratieff foi marcado por uma crise internacional que causou um impacto forte nas 

economias regionais. 

A reação à crise de 1929 foi a de centralizar e fechar a economia para poder 

desenvolver instituições e mercados. Tal movimento não foi planejado, mas sim surgiu como 

uma resposta adaptativa em reação ao ambiente externo que depois de uma crise viu o preço 

das commodities flutuar muito. Como economias monopolistas são mais vulneráveis a 

variações da economia mundial se iniciou o desenvolvimento de uma economia 

diversificada como adaptação para se proteger de crises. Para isto se precisou de um 

ambiente controlado em meio ao turbulento período da segunda guerra mundial e guerra fria. 

A reação à crise do petróleo que se formou ao longo da década de 1970 culminando 

na alta dos preços do petróleo em 1980 causou um impacto sobre as economias emergentes 

da região que utilizavam capital externo para se desenvolver. A reação, entretanto, foi lenta 

levando a uma “década perdida”. O Chile foi o primeiro a alterar sua posição e obteve 

resultados mais rápidos, os demais países só fizeram o movimento de abertura de suas 

economias e reformulação da gestão pública no começo da década de 1990. 

Tais mudanças configuram uma região periférica no sentido de seguir se adaptando 

as mudanças do sistema tendo pouca influência em como o sistema se altera. Tais mudanças 
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não foram planejadas ou vislumbradas com antecedência se dando sempre de forma reativa e 

ineficiente. Entretanto, as mudanças foram eficazes conseguindo reverter um quadro de 

esgotamento do modelo anterior. As mudanças também podem ser encaradas como decisões 

coletivas racionais, pois fazem grande sentido dentro do ambiente na qual foram tomadas. 

Entretanto a pesquisa revelou mais perguntas e respostas, algumas previstas nos 

objetivos intermediários e outras não: 

 

6.2– Comportamento do modelo 

 

O modelo se comportou conforme previsto para a amostra selecionada? 

 

De uma maneira geral sim. A alteração da variável gestão pública influenciou as 

demais variáveis do modelo conforme predito pelo modelo mostrando uma evidência que 

sustenta ainda mais o modelo.  

A gestão pública estimulou a redução dos custos de transação tanto através de 

investimentos em transportes e comunicação (custos de mercado) quanto em educação 

(custos de informação). Foi encontrada uma correlação estatística significativa entre as áreas 

territoriais e a extensão dos modais de transporte o que evidencia uma malha viária recente 

(ver figura 52). Também foi encontrada uma correlação estatística significativa entre os anos 

de educação e a produtividade (GDP per capita), mostrando o aumento das duas variáveis e a 

correlação entre as duas (ver tabela 10). 

Embora a gestão pública tenha estimulado a inovação os principais avanços técnico-

científicos, que afetaram os países da amostra, vieram de fora da região, isto é, o avião, o 

veículo automotivo, o rádio, a televisão, celular, internet e a energia nuclear. O 

desenvolvimento de tecnologia local, entretanto, foi estimulado através de empresas estatais 

inicialmente e depois através de competição privada utilizando a lógica da coopetição nos 

dois estágios.  

O aumento da produtividade foi evidenciado através de uma análise do tipo ANOVA 

(ver figura 61) entre as fases e mostrado como crescente através de gráfico do tipo 

“Boxplot” (ver figuras 65-70) Assim sendo, há evidência de que as fases associadas às 

mudanças na gestão pública estão relacionadas com o aumento na produtividade, exceto para 

a Venezuela entre os períodos 3 e 4 (1946-1994). 

O efeito da gestão pública na eficiência militar se deu através fundamentalmente da 

melhoria da malha viária e conseqüente diminuição do tempo de resposta para uma 
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intervenção em problemas internos. Os países se mantiveram longe dos principais conflitos 

mundiais tendo obtido um “século de paz”. As diversas tentativas de corrida armamentista 

feitas na região se mostraram ineficientes com grandes investimentos em material que não 

podiam ser construídos localmente. Não houve grandes tentativas de desenvolver tais 

capacidades tecnológicas localmente o que poderia além de ter gerado empregos localmente 

através de uma lógica keynesiana estimulado também a inovação tecnológica conforme 

previsto por uma das auto-alimentações evidenciadas no modelo (ver item 3.2). No todo a 

eficiência militar foi uma variável de menor importância na competitividade local, 

provavelmente em decorrência do período analisado ter sido pacífico na região. 

Finalmente o efeito na competitividade pode ser analisado através de uma 

metodologia de análise de conglomerados (cluster analysis). A metodologia foi mostrada 

válida para grupas e classificar os países com as 15 maiores economias do mundo tendo sido 

capaz de separar corretamente o G-7, o G-8 e grupar os países emergentes e em transição 

(ver figura 40). Aplicando posteriormente a metodologia à América Latina também foi 

possível grupar os países locais em três grupos que faziam sentido do ponto de vista 

geopolítico (ver figura 45). A análise longitudinal mostrou a flutuação dos países dentro dos 

grupos entre 1900 e 1994 e também foi consistente com as mudanças geopolíticas na região 

(ver figuras 71-77). A variável militar utilizada para a análise da região foi sempre 

população (numa escala logarítmica) uma vez que a capacidade de fabricação de sistemas de 

armas regional sempre foi limitada.  

Resumindo, no geral o sistema funcionou, com duas exceções: principais inovações 

de origem externa, e importância da variável militar reduzida. Ambas as distorções podem 

ser explicadas através do fato de que a região faz parte de um sistema maior da qual ela é um 

“subsistema”, que pode ser considerado periférico, tendo transitado da “órbita” do Reino 

Unido para a dos EUA, conforma pode ser predito pela lógica geopolítica de Seversky (ver 

figura 5). 

 

6.3 – Gestão pública e a teoria dos jogos 

 

A ação da gestão pública foi coerente à luz da teoria dos jogos e da coopetição? 

 

Sim, os dois movimentos principais são coerentes com a teoria dos jogos e a lógica 

da coopetição. O movimento inicial (1930) foi feito para reduzir o grau de competitividade e 

permitir a economia a se desenvolver isolada e protegida aumentando os ganhos através de 
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monopólios selecionados, porém mantendo a economia aberta para certos setores que já 

tinham competitividade mundial. Isto permitiu estabelecer uma economia diversificada e 

sólida ,mas que após um ciclo de kondratieff carecia de pressão competitiva para continuar 

inovando e se desenvolvendo. 

O segundo movimento (1990) ocorreu com uma década de atraso, a partir do ponto 

aonde tais monopólios já haviam esgotado seu desenvolvimento e estavam precisando 

naquele momento de pressão competitiva para iniciar a sua co-evolução com o resto do 

sistema mundial. A abertura dos mercados foi seletiva e não completa, o que também faz 

sentido à luz da teoria dos jogos e da coopetição. Nem todos os setores das economias 

regionais estavam no mesmo patamar de desenvolvimento e nem todos tinham a mesma 

importância par o desenvolvimento nacional, além disto certos setores tendem mais 

facilmente ao monopólio devido às barreiras de entrada e saída altas. Nestes setores os 

governos preferiram agir como reguladores ao invés de liberar completamente a competição. 

Entretanto é importante notar que a “reforma do Estado” para um modelo regulador 

está em grande parte incompleta. Novamente, à luz da teoria dos jogos, ainda existem 

benefícios de curto prazo, tanto para um determinado governante, partido político, ou 

empresa, que podem gerar grandes prejuízos de longo prazo para sociedade como um todo 

que precisam ser inibidos através da redução da influência de um determinado governo sobre 

a gestão pública como um todo. Agências reguladoras independentes de partidos políticos e 

uma burocracia mais profissionalizada no molde já existente em certos setores tais como 

forças armadas, diplomacia ainda não foram implantadas de forma extensiva embora 

tentativas deste movimento tenham ocorrido no começo da década de 1990. Aqui se pode 

perceber como a gestão pública é reativa e adaptativa na América Latina, não respondendo 

com nenhum projeto claro de longo de longo prazo, mas sim se adaptando ao ambiente num 

processo de tentativa e erro. A falta de “projetos nacionais” coerentes, que sejam mais do 

que mera propaganda política, foi crônica ao longo do século XX.  

A gestão pública local nunca se posicionou, nem numa lógica centralizadora pura, e 

nem numa lógica liberal pura, trilhando sempre o caminho híbrido de tentar combinar o 

melhor de cada sistema, entretanto, ao longo da década de 1980 com os ganhos do modelo 

estatal esgotados, alguns setores acabaram experimentando o pior das duas opções, isto é, 

uma baixa produtividade aliada, à falta de pressão competitiva, e falta de investimento 

estatal. 

Um outro ponto importante de ser notado é a coopetição entre Argentina, Brasil e 

Chile. Embora tais países tenham cooperado em diversas situações sempre houve também 
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competição entre estes, tal competição se deu tanto no campo econômico quanto militar 

como diversas corridas armamentistas ao longo do século XX e guerras no século XIX. Ao 

longo do século XX tal coopetição se deu mais no campo econômico e político com os 

países disputando comercialmente certos mercados e posições políticas em órgãos 

internacionais como a ONU. Tal coopetição levou todos os três países a patamares melhores 

de produtividade e inserção no campo geopolítico.  

 

6.4 – Pesquisas futuras 

 

Este trabalho suscita novas seja pelo fato de novas perguntas surgirem ou pelo desejo 

de refinar ainda mais o modelo apresentado. Algumas das possibilidades de pesquisas 

futuras são exploradas a seguir. 

 

6.4 1– Refinamento do modelo 

 

O trabalho pode vir a servir de base para estudos futuros, tais como: foco em uma de 

suas partes, com outras amostras, refinamentos do modelo, ou comparação com modelos 

alternativos (incluindo território, população e recursos naturais por exemplo). O modelo 

serve como plataforma para se investigar a problemática e tecer outras perguntas, ou 

submeter perguntas já existentes ao modelo de maneira a tentar obter respostas novas ou 

corroborar respostas antigas. 

Além da América Latina que é o foco deste estudo pode-se num futuro aplicar o 

modelo a outras regiões tais como a África Subsaariana, Índia e Europa Oriental, e com isto 

ver se surge alguma nova variável a ser incorporada ao modelo ou se esta região 

simplesmente confirma o modelo. 

Tal modelo foi identificado através de uma análise qualitativa, e a maioria de suas 

variáveis foi conceituada de forma qualitativa. Algumas das variáveis são mais facilmente 

quantificáveis como é o caso de produtividade, as demais variáveis poderiam ser 

quantificadas, no futuro, através da criação de escalas específicas. Entretanto dentro do 

tempo disponível para uma tese de doutorado tal proposta seria muito ambiciosa. Desta 

forma pretende-se aqui a utilização de uma análise qualitativa conforme será mostrado na 

metodologia.. 

Algumas partes do modelo podem são particularmente interessantes para se 

desenvolver aprimoramentos mais focados tais como a difusão da telemática na América 
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Latina, a relação da expansão da rede viária com a redução de conflitos e o poderio militar 

na região. 

Finalmente o modelo pode ser utilizado para ser comparado com outros modelos já 

existentes de desenvolvimento e tentar explicar situações as quais outros modelos não 

conseguem explicar e até mesmo incorporar outras variáveis no modelo. 

 

6.4 1– Temas correlacionados 

 

Existem alguns temas correlatos ao problema principal e o modelo deste trabalho, 

para os quais os modelos desenvolvidos neste trabalho podem servir de base.  

O estudo doa formação e desenvolvimento de blocos econômicos é um assunto de 

grande importância atual e pode ser analisado sob a ótica de alguns dos desenvolvimentos 

deste trabalho. 

A explicação da diferença de desenvolvimento entre a América espanhola, 

portuguesa e inglesa pode ter explicações diversas pouco exploradas. Uma explicação 

combinando fatores militares e geográficos pode ser combinadas com o modelo de maneira a 

gerar uma nova explicação para tais diferenças. Isto pode superar em capacidade explicativa 

as teorias mais comumente aceitas de tipos de colonização. 

O uso de teoria dos jogos em administração pública ainda é pouco explorado. Em 

particular a explicação através da teoria dos jogos do funcionamento e das vantagens de um 

Estado regulador sobre os modelos do Estado Interventor e do Estado Liberal, combinando o 

melhor de cada modelo, é pouco explorada e conhecida.   

 

6.5 – Principais conclusões 

 

Para finalizar se fará um resumo das principais evidências encontradas na tese. 

 

1. A gestão pública influenciou a competitividade regional através de dois 

grandes movimentos, um começando na década de 1930, e outro começando 

na década de 1990. 

2. As mudanças na gestão pública foram reações a influências externas do 

sistema mundial, tendo sido adaptativas e não planejadas. 
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3. Durante o período estudado a região foi influenciada por fatores externos se 

comportando como um subsistema de um sistema maior sobre o qual teve 

pouca influência. 

4. A melhoria da rede viária local foi muito grande no período, o que pode ser 

evidenciado pela alta correlação entre os modais introduzidos neste século e a 

área territorial dos países da região (ver figura 52). 

5. O principal fator explicativo do aumento de produtividade na região, no 

período estudado, foi o aumento do tempo de escolaridade (ver figuras 47, 48 

e tabela 10) 

6. As principais inovações tecnológicas que afetaram a região (isto é, avião 

veículos automotivos, rádio, televisão, celular, internet e energia nuclear) não 

foram desenvolvidas na região. Porém foram absorvidas rapidamente tanto 

por empresas privadas quanto estatais. 

7. A variável militar teve sua importância reduzida devido ao período ter sido de 

paz na região, mas também devido aos custos de transação de transporte 

terem sido reduzidos significativamente devido à melhoria da rede viária, e 

por conseqüência tendo reduzido o tempo de reação para intervenções 

internas. 

8. A produtividade cresceu ao longo das quatro fases principais identificadas, o 

que é evidenciado por uma análise do tipo ANOVA entre as produtividades 

no período 1900-1994 (ver figura 61). Tal produtividade foi crescente entre 

fases conforme pode ser evidenciado pela análise do tipo “Boxplot” (ver 

figuras 65-70). 

9. A análise de conglomerados (cluster analysis) se mostrou capaz de separar 

corretamente os grupos de países reconhecidos internacionalmente como G-7, 

G-8 e países emergentes para uma amostra das quinze maiores economias do 

mundo, e também se mostrou capaz de grupar os países da América Latina 

em grupos coerentes do ponto de vista geopolítico tanto para uma análise 

atual quanto longitudinal. 

10.  Os dois movimentos da gestão pública na amostra são coerentes com a lógica 

da coopetição da teoria dos jogos, tendo num momento o gestor fechado 

parcialmente a economia para que certos setores ganhassem força através de 

monopólios e investimentos governamentais, e num segundo momento aberto 

um pouco mais a economia de modo a permitir uma maior competição que 
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levasse a co-evolução, reduzindo a necessidade de investimentos 

governamentais.  

11. A “reforma do estado” na América Latina ainda se encontra incompleta por 

ter sido um movimento recente, reativo e adaptativo. Ainda existem tentações 

de curto prazo para alguns dos envolvidos (governante, partidos e empresa), 

que podem gerar grandes prejuízos de longo prazo para a sociedade. 

Mecanismos para inibir este tipo de decisão tais como agências reguladoras e 

burocracia profissionalizada ainda se encontram em estágios iniciais de 

desenvolvimento na região. 

12.  A gestão pública da região trilhou basicamente um caminho intermediário 

entre um modelo estatal e um modelo liberal tentado combinar o melhor dos 

dois modelos sempre que possível, mas o esgotamento de um modelo, por 

mudanças no cenário internacional forçaram mudanças de direcionamento 

interno, mas sempre com caminhos híbridos. 

 

6.6 – Fechamento 

 

No geral este trabalho concluiu com sucesso a resposta a sua pergunta principal 

construindo um modelo inovador de análise. Também, a utilização de análise de 

conglomerados (cluster analysis) para entender as relações de poder entre os países e poder 

grupá-los em tipos similares é uma forma inovadora de análise. 

 



197 

 

Referência Bibliográfica 

 

 

ARRIGHI, GIOVANNI et al., Geopolítica e Altas finanças. in ARRIGHI, GIOVANNI; 

SILVER, BEVERLY J. Caos e governabilidade no moderno sistema mundial. Rio de 

janeiro: Contraponto; editora UFRJ, 2001 

  

ARRIGHI, GIOVANNI. O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso 

tempo. Rio de janeiro: contraponto; São Paulo: Editora UNESP, 1996. 

 

BABBIE, EARL, The practice of social research. Belmont: Wadsworth Publishing 

Company, 1996 

 

BBC, On This Day, <http://news.bbc.co.uk/onthisday>, visitado em 18 de setembro de 

2004. 

 

BOXER, CHARLES R. O Império Marítimo Português. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002 

 

BRAUDEL, FERNAND. On history. Chicago: University of Chicago Press, 1980.  

 

____________________. A history of civilizations. New York: Penguin Books, 1993. 

 

BFI. Fuller Map. Brooklyn: Buckminster Fuller Institute. <www.bfi.org/map.htm> Acesso 

em 16 de Janeiro de 2005 

 

BP. BP Statistical Review of World Energy 2004. <www.bp.com/statisticalreview2004>. 

Acesso em 13 de Outubro de 2004. 

 

BROBST, PETER JOHN. ‘Icarian geography’: air power, closed space and britiush 

decolonization. Geopolitics, vol. 9, no. 2, p. 426-439, Summer 2004.  

 



198 

BRUYNE, PAUL DE et al.. Dinâmica da pesquisa em ciências Sociais. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1977 

 

BURREL, GIBSON; MORGAN, GARETH. Sociological Paradigms and Organizational 

Analysis. London: Heineman, 1982 

 

BUTLER, JOSEPH H. Economic Geography. New York: John Wiley & Sons, 1980. 

 

BUENO, EDUARDO. A viagem do descobrimento: a verdadeira história da expedição 

de Cabral. Rio de Janeiro: Objetiva, 1998. 

 

CANTOR, NORMAN F. The civilization of the Middle Ages. New York: HarperCollins 

books, 1993.   

 

CARDOSO, FERNANDO H.; FALETTO, ENZO. Dependência e Desenvolvimento na 

América Latina. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1970. 

 

CASTELLS, MANUEL. The information age: economy, society and culture – Volume I 

- The rise of the network society. Oxford: Blackwell Publishers ltd, 2000.  

 

CIA. The World Factbook 2004. <www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html>. 

Acesso em 5 de Setembro de 2004> 

 

CLAUSEWITZ, KARL VON. On war. London: Penguin Books, 1968 

 

COGGBURN, JERRELL D.;SCHNEIDER, SAUNDRA K. The Quality of Management and 

Government Performance: an Empirical Analysis of American States. Public 

Administration Review, Vol 63, no 2, p. 206-213, March-April 2003. 

 

CONNIF, MICHAEL L. e McCANN, FRANK D. Modern Brazil. Univ. of Nebraska Press, 

1989. 

 

CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), www.corfo.cl, acesso em 27 de 

fevereiro de 2005. 



199 

CPDOC. Força Expedicionária Brasileira. 

http://www.cpdoc.fgv.br/nav_historia/htm/anos37-45/ev_brnaguerra_feb.htm. Acesso 

em 5 de setembro de 2004. 

 

DAHL, ROBERT A. Poliarquia.São Paulo: EDUSP, 1997 

 

DIAMOND, JARED. Armas, germes e aço: o destino das sociedades humanas. Rio de 

janeiro: Record, 2003 

 

DIETZ, JAMES L. Overcoming Underdevelopment: What has been learned from East Asian 

and Latin American experience. Journal of Economic Issues, Vol 26, no 2, p. 373-383, 

June 1992. 

 

DRUCKER, PETER F. Uma era de descontinuidade. São Paulo: Círculo do Livro SA, 

1968. 

 

__________________. Post-Capitalist Society. New York: Harper Collins Publisher, 1993. 

 

DoA (Department of the Army). FM 100-5: Operations. Washington: DoA, 1993.  

 

DOLLERY, BRIAN; LEONG, WAI HO. Measuring the transaction sector in Australian 

economy, 1911-1991. Australian Economic History Review, Vol. 38, No. 3, p.207-231, 

November 1998 

 

DOSI, GIOVANI et al. (Ed.). Technical Change and Economic Theory. London: Pinter 

publisher’s limited, 1988. 

 

DRAKE, PAUL. Chile 1930-1958 in Cambridge History of Latin America, Vol. VII, Latina 

America since 1930: Spanish South America. New York: Cambridge University Press, 1991 

 

EARTH EXPLORER 3.0 DEM. 3D world map at 1km resolution. Shanghai: Motherplanet 

inc, 2004 

 

ECO, UMBERTO. Como se faz uma tese. São Paulo: Editora perspectiva, 1995. 



200 

 

ELKAN, WALTER. An introduction to development economics. London: Prentice Hall, 

1995 

 

FISCHER, DAVID HACKET. The great wave: Price revolutions and the rhythm of 

history. New York: Oxford University Press, 1996. 

 

FRANK, ANDRE GUNDER. Capitalismo y subdesarrollo en America Latina. La 

Habana: Instituto del Libro, 1970. 

 

________________________. ReOrient: Global economy in the Asian Age. Los Angeles: 

University of California Press, 1998. 

 

FREEMAN, CHRISTOPHER; PEREZ, CARLOTA. Structural crises of adjustment, 

business cycles and investment behavior. in DOSI, GIOVANI et al. (Ed.). Technical 

Change and Economic Theory. London: Pinter publisher’s limited, 1988. 

 

FURTADO, CELSO. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Comapnhia Editora 

Nacional, 2002 

 

GORDON, WENDELL. Institutionalism and dependency. Journal of Economic Issues, 

Vol 16, no. 2, p 569-575, June 1982 

 

GIDDENS, ANTHONY. As conseqüências da modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 

1991. 

 

GRAHAM, STEPHEN; MARVIN, SIMON. Telecommunications and the city: Electronic 

Spaces, Urban Places. London: Routledge, 1996 

 

HAIR JR. JOSEPH F. et al. Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall Inc, 

1998. 

 

HJELT, PAOLA. Fortune Global 500. Fortune, no 15, p. 50-54, 22 July 2002. 

 



201 

______________. The Fortune Global 500. Fortune, no. 13, p.51-54, 26 July 2004. 

 

HOFMAN, ANDRÉ A. The Economic Development of Latin America in the Twentieth 

Century. Chelterham: Edward Elgar, 2000 

 

IBAM. O novo pacto federativo. Rio de janeiro: IBAM, 1994. 
 

IBGE. Estatísticas do Século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2003 

 

IMD (Institute for Management Development). World Competitiveness Yearbook 2003. 

<www02.imd.ch/wcy/factors>, acesso em 17 Out 2003. 

 
IMF. World Economic Outlook: Public debt in emerging markets - September 2003. 
Washington: IMF, September, 2003. 
 

JAMES, LAWRENCE. The rise and fall of the british empire. New York: St. Martin’s 

Press, 1996. 

 

JONES, HARRY; TWISS, BRIANC. Forecasting Technology for planning decisions. 

New York: Macmillan Press Ltd, 1978. 

 

KAY, CRISTOBÁL. Why East Asia overtook Latin America: agrarian reform 

industrialization and development. Third world quarterly, vol 23, no 6 pp.1073-1102, 2002 

 

KAUFFMAN, STUART. At Home in the Universe. New York: Oxford University Press, 

1995. 

 

KEEGAN, JOHN. A history of Warfare. New York: Alfred A Knopf Inc.; 1994. 

 

KENNEDY, PAUL. The rise and fall of the great powers. Glasgow: Fontana press, 1989. 

 

KEYNES, JOHN MAYNARD. The General Theory of Employment, Interest and 

Money. New York: Prometheus books, 1997 

 



202 

KINDLEBERGER, CHARLES P. World economic Primacy: 1500 to 1990. New York: 

Oxford University Press, 1996 

 

KUHN, HAROLD, W. Classics in Game Theory. Princeton: Princeton University Press, 

1997 

 

KUHN, THOMAS S. A estrutura das Revoluções científicas. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 1997. 

 

LEVATHES, LOUISE. When China Ruled the Seas. Oxford: Oxford University Press, 

1996. 

 

LUDERS, ROLF; WAGNER, GERT. Nitrate Export Collapse and the great Depression: 

Trigger or Chance?. Cuadernos de economia., Diciembre. 2003, vol.40, no.121, p.796-802. 

 

LUDWIG, ARMIN K.; Brazil: A handbook of historical statistics. Boston: G.K. Hall & 

co. 1985. 

 

MACHIAVELLI, NICOLAUS. O príncipe. São Paulo: Círculo do Livro, 1980. 

 

MAHAN, ALFRED T. The influence of sea power upon history: 1660-1783. New York: 

Dover, 1987 

 

MAINWARING, SCOTT et al. Classifying Political regimes in Latin America, 1945-1999. 

Studies in Comparative International development, Vol 36, No 1, p. 37-65 Spring 2001. 

 

MARCH, JAMES G.; OLSEN, JOHAN P. The organizational Basis of politics. New 

York: The Free Press, 1989. 

 

MARTINO, JOSEPH P. Technological Forecasting for Decision Making. New York: 

Elsevier, 1972. 

 

MARX, KARL. Capital: Volume 1. London: Penguin Books, 1976. 

 



203 

MOKYR, JOEL. Twenty-Five Centuries of Technological change: an Historical Survey. 

London: Harwood Academic publishers, 1990. 

 

_____________. The Levers of Riches: Technological creativity and economic progress. 

Oxford: Oxford University press, 1992 

 

_______________. Knowledge, Technology and Economic Growth during the 

Industrial Revolution in ARK, BART VAN et al. (ed.). Productivity, Technology and 

Economic Growth. Boston: Kluwer academic publishers, 2000  

 

MONTESQUIEU, CHARLES SECONDAT BARON DE. The spirit of laws. New York: 

Hafner press, 1949. 

 

NASH Jr, JOHN F. The Bargaining Problem, in KUHN, HAROLD, W. Classics in Game 

Theory. Princeton: Princeton University Press, 1997. 

 

NEWLAND, CHESTER. The Public Administration Review and the Ongoing Struggle for 

Connectedness. Public Administration Review, Vol 60, no 1, p. 20-38, Jan-Feb 2000. 

 

NORTH, DOUGLASS C. Institutions, institutional change and economic performance. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1990 

 

NORTH, DOUGLASS C.; THOMAS, ROBERT PAUL. The rise of the western World: a 

new economic history. New York: Cambridge University Press, 1993 

 

NRDC. Table of Global Nuclear Weapons Stockpile, 1945-2002. 

<www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab19.asp>. Acesso em 7 de setembro de 2004. 

 

OLSON, MANCUR. The Rise and decline of Nations. New Haven: Yale University Press, 

1982 

 

ORDESHOOK, PETER C. Game theory and Political Theory. New York: Cambridge 

University Press, 1986. 

 



204 

POLANYI, KARL. A grande transformação: as origens de nossa época. Riod e janeiro: 

Campus, 2000. 

 

PORTER, MICHAEL E. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro: Editora Campus; 1986. 

 
_____________________. A Vantagem Competitiva das Nações. Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 1989. 

 

POTOSKI, MATTHEW; PRAKASH, ASEEM. The Regulation Dilemma: Cooperation and 

Conflict in Environmental Governance. Public Administration Review, Vol 64, no 2, p. 

152-163, Mach-April 2004. 

 

PUTNAM, ROBERT. Comunidade e Democracia: A experiência da Itália Moderna. Rio 

de Janeiro: Editora da FGV, 1996. 

 

RIBEIRO, DARCY. O processo civilizatório. São Paulo: Círculo do livro, 1978. 

 

________________. O Povo Brasileiro. São Paulo Companhia das letras, 1995. 

 

ROBERTS, J. M. History of the world. New York: Oxford University Press, 1993. 

 

ROBOCK, STEFAN H.; Brazil: A study in development progress. Lexington: Lexington 

books, 1975. 

 

ROCK, DAVID. The Argentine Economy, 1890-1914: Some salient Features in TELLA, 

GUIDO DI; PLATT, D. C. M. (ed.) The political economy of Argentina 1880-1946. Oxford: 

MacMillan Press, 1986. 

 

_____________. Argentina 1930-1946 in Cambridge History of Latin America, Vol. VII, 

Latina America since 1930: Spanish South America. New York: Cambridge University 

Press, 1991 

 



205 

ROSS, JENNIFER N. The changing role of the military in Latin America. Ottawa: FOCAL, 

Policy papers, december 2004. <http://www.focal.ca/images/pdf/Latam_military.pdf>, 

acesso em 15 de Janeiro de 2005. 

 

SANTOS, THEOTÔNIO DOS; The structure of Dependence. American Economic 

Review, Vol 60, Issue 2, p.231 -236, may 1970 

 

SCHUMPETER, JOSEPH A. The Theory of Economic Development. New York: Oxford 

University press, 1961. 

 

SCHWARTZ, PETER. A arte da visão de longo prazo. São Paulo: Editora Best Seller, 

2000. 

 

SMITH, ADAM. The Wealth of Nations. New York: Prometheus books, 1991. 

 

SOUTHGATE, BEVERLEY. History: what and why?. London: Routledge, 2001. 

 
SPICER, MICHAEL. Public Administration, the History of Ideas, and the Reinventing the 

Government Movement. Public Administration Review, Vol 64, no 3, p. 353-361, May-

June 2004. 

 
SPSS 10.0. Statistical Analyis Software. :Chicago: SPSS inc, 2001 
 
STELLA RESEARCH SOFTWARE, version 5.1: Systems Modeling software. Hannover: 
High Performance Systems Inc.,1998. 
 

TELLA, GUIDO DI; PLATT, D. C. M. (ed.). The political economy of Argentina 1880-

1946. Oxford: MacMillan Press, 1986. 

 

THEODORA. Quick Maps. <www.theodora.com/maps>, Acesso em 19 de Janeiro de 2005 

 

TULCHIN, JOSEPH S. The relationship between Labour and Capital in Rural Argetina 

1880-1914 in TELLA, GUIDO DI; PLATT, D. C. M. (ed.) The political economy of 

Argentina 1880-1946. Oxford: MacMillan Press, 1986. 

 



206 

TILLY, CHARLES. Coercion, Capital and the European States. London: Blackwell, 

1992. 

 

UNDP. Human Development Report 2001. New York: Oxford University Press, 2001. 

 

_____. Human Development Report 2002. New York: Oxford University Press, 2002. 

 

_____. Human Development Report 2003. New York: Oxford University Press, 2003. 

 

_____. Human Development Report 2004. New York: Oxford University Press, 2004. 

 

VERGARA, SYLVIA CONSTANT. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 

São Paulo: Atlas, 1997. 

 

WEBER, MAX. Protestant Ethics and the spirit of Capitalism. London: Butler and 

Tunner, 1950. 

 

WEDGWOOD, C. V. The thirty Years war. New York: Book of the Month Club, 1995. 

 

WRI. Earthtrends: The enviromental portal. <http://earthtrends.wri.org/>, acesso em 

20 de setembro de 2004. 

 

YIN, ROBERT K. Case Study Research. London: Sage publications, 1994. 

 
 



207 

Apêndice A – Série Histórica de GDP PPP US$ das 15 maiores economias mundiais  – 

1975-2002 (Bilhões de dólares atuais) 

 

  Alemanha Brasil Canadá China 
Coréia 
do Sul Espanha EUA França 

1975 444,93 220,252 152,509 206,29 46,291 156,476 1627,092 313,663 
1976 492,572 255,837 170,415 214,431 54,221 171,343 1818,184 345,37 
1977 541,303 285,226 188,051 245,5 63,447 187,828 2018,755 379,283 
1978 594,547 317,63 210,359 293,613 73,78 204,267 2280,641 419,808 
1979 672,919 368,741 238,011 342,864 85,946 220,866 2554,866 469,768 
1980 743,351 442,069 263,243 403,337 92,942 247,145 2778,534 518,524 
1981 815,45 466,195 298,783 464,017 108,857 271,292 3106,635 575,093 
1982 862,136 503,151 308,255 536,63 123,683 291,896 3204,665 628,776 
1983 906,093 509,017 327,789 617,157 141,813 309,571 3522,796 665,359 
1984 962,583 554,882 360,661 736,578 159,676 326,614 3891,544 703,389 
1985 1015,79 615,844 389,793 864,714 176,079 342,437 4173,864 735,396 
1986 1065,106 673,674 409,376 964,471 199,14 361,104 4453,743 769,223 
1987 1115,292 714,106 438,448 1109,772 225,675 392,653 4702,728 811,327 
1988 1193,302 739,457 476,726 1277,11 256,116 427,485 5016,967 878,751 
1989 1284,332 784,88 508,384 1379,087 280,657 463,752 5452,055 951,594 
1990 1410,839 777,6 530,24 1484,133 317,189 500,306 5769,707 1014,889 
1991 1544,697 812,922 536,388 1680,812 359,085 531,594 5943,532 1063,911 
1992 1619,521 825,63 556,012 1969,449 387,984 550,203 6301,066 1104,143 
1993 1641,537 891,781 581,64 2294,867 419,134 555,324 6642,358 1117,457 
1994 1729,02 956,464 623,406 2636,988 463,322 588,024 7056,314 1167,614 
1995 1799,348 1017,321 653,863 3022,42 516,095 609,423 7366,7 1214,733 
1996 1846,78 1065,125 676,568 3371,676 561,966 639,118 7789,292 1246,162 
1997 1910,195 1126,8 717,138 3729,021 602,95 679,469 8304,17 1291,057 
1998 1976,529 1145,727 756,904 4092,062 576,602 719,876 8718,839 1348,438 
1999 2044,482 1170,1 807,686 4432,516 645,613 760,386 9179,241 1403,411 
2000 2143,006 1257,344 853,859 4882,797 715,251 808,572 9641,446 1491,065 
2001 2213,102 1317,404 887,913 5388,857 753,144 852,639 9912,139 1559,09 
2002 2235,764 1354,997 924,675 5860,852 807,314 877,971 10308,01 1601,406 

 
Fonte: Earthtrends (WRI, 2004) 
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  Índia Indonésia Itália Japão México 
Reino 
Unido Rússia  

1975 261,777 54,656 294,91 584,504 137,445 305,075 ..  
1976 281,121 60,384 332,071 641,912 152,175 330,376 ..  
1977 320,737 70,135 361,581 712,865 167,777 364,259 ..  
1978 362,934 82,251 401,219 803,151 196,078 401,627 ..  
1979 371,694 97,849 457,567 917,27 233,507 447,655 ..  
1980 432,505 115,905 516,663 1031,393 279,32 483,899 ..  
1981 504,044 135,894 573,865 1160,673 334,719 517,988 ..  
1982 556,826 148,279 614,202 1269,014 364,663 562,985 ..  
1983 620,446 165,865 645,637 1349,035 359,607 601,389 ..  
1984 671,068 187,786 688,26 1451,998 384,841 637,304 ..  
1985 731,071 199,247 731,921 1564,604 403,785 686,673 ..  
1986 784,009 215,473 769,954 1646,625 401,209 725,225 ..  
1987 843,712 234,38 815,849 1767,394 416,844 783,579 ..  
1988 961,796 255,978 876,916 1947,174 432,425 850,809 ..  
1989 1064,141 289,528 937,826 2125,962 466,688 906,531 1224,49  
1990 1171,693 328,139 999,804 2324,557 507,179 954,104 1236,843  
1991 1228,083 408,125 1052,456 2487,117 544,776 972,342 1218,108  
1992 1324,594 443,223 1089,188 2568,884 577,755 993,468 1115,377  
1993 1420,161 443,367 1104,569 2637,428 604,327 1043,173 1020,937  
1994 1555,992 481,055 1152,787 2721,591 645,803 1105,785 893,556  
1995 1708,698 534,219 1209,418 2834,531 629,24 1167,679 878,861  
1996 1867,418 584,678 1242,419 2979,907 671,391 1221,159 866,442  
1997 1987,516 625,731 1286,458 3087,223 723,332 1281,385 902,751  
1998 2132,589 566,196 1327,33 3088,876 768,868 1323,364 885,506  
1999 2316,202 591,328 1363,77 3139,43 804,43 1389,025 951,706  
2000 2458,939 631,221 1438,567 3295,495 873,825 1453,972 1054,153  
2001 2639,22 645,609 1497,86 3374,838 888,836 1508,85 1118,085  
2002 2799,593 682,874 1524,686 3425,05 904,57 1549,131 1185,593  

 
Fonte: Earthtrends (WRI, 2004) 
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Apêndice B – Série Histórica de GDP PPP US$ per capita das 15 maiores economias 

mundiais  – 1975-2002 (Milhares de dólares por pessoa) 

 

 Alemanha Brasil Canadá China 
Coréia 
do Sul Espanha EUA França 

1975 5,655 2,037 6,59 0,222 1,312 4,396 7,39 5,952 
1976 6,263 2,311 7,278 0,227 1,511 4,759 8,179 6,519 
1977 6,887 2,516 7,936 0,256 1,74 5,157 8,991 7,127 
1978 7,571 2,736 8,774 0,302 1,993 5,545 10,056 7,857 
1979 8,58 3,103 9,814 0,348 2,287 5,934 11,152 8,756 
1980 9,495 3,635 10,738 0,404 2,438 6,583 12,006 9,624 
1981 10,439 3,747 12,062 0,458 2,814 7,177 13,288 10,623 
1982 11,065 3,954 12,322 0,523 3,152 7,68 13,567 11,556 
1983 11,655 3,913 12,973 0,593 3,564 8,111 14,762 12,164 
1984 12,396 4,175 14,122 0,698 3,961 8,524 16,143 12,791 
1985 13,076 4,539 15,083 0,808 4,315 8,9 17,142 13,302 
1986 13,681 4,867 15,636 0,887 4,827 9,345 18,114 13,841 
1987 14,272 5,061 16,513 1,005 5,416 10,116 18,943 14,523 
1988 15,195 5,145 17,697 1,138 6,089 10,965 20,015 15,649 
1989 16,263 5,365 18,604 1,211 6,61 11,845 21,538 16,859 
1990 17,761 5,225 19,142 1,285 7,399 12,729 22,563 17,888 
1991 19,329 5,375 19,118 1,437 8,294 13,48 23,001 18,656 
1992 20,141 5,374 19,579 1,664 8,87 13,909 24,124 19,263 
1993 20,293 5,718 20,248 1,919 9,486 13,998 25,154 19,399 
1994 21,263 6,044 21,464 2,184 10,383 14,776 26,429 20,173 
1995 22,034 6,337 22,275 2,479 11,458 15,26 27,29 20,894 
1996 22,547 6,542 22,814 2,739 12,368 15,941 28,54 21,346 
1997 23,276 6,826 23,945 3,001 13,161 16,875 30,095 22,03 
1998 24,057 6,847 25,037 3,264 12,488 17,801 31,256 22,924 
1999 24,866 6,901 26,477 3,505 13,881 18,726 32,553 23,766 
2000 26,045 7,319 27,751 3,829 15,272 19,841 33,829 25,146 
2001 26,875 7,57 28,619 4,193 15,976 20,86 34,414 26,175 
2002 27,128 7,688 29,57 4,526 17,021 21,426 35,418 26,757 

 
Fonte: Earthtrends (WRI, 2004) 
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 Índia Indonésia Itália Japão México 
Reino 
Unido Rússia  

1975 0,422 5,319 0,407 5,241 2,326 5,504   
1976 0,443 5,961 0,439 5,693 2,502 5,957   
1977 0,495 6,464 0,499 6,26 2,683 6,566   
1978 0,549 7,147 0,572 6,989 3,052 7,239   
1979 0,551 8,126 0,666 7,916 3,542 8,066   
1980 0,628 9,155 0,772 8,83 4,134 8,714   
1981 0,717 10,154 0,886 9,861 4,838 9,318   
1982 0,775 10,859 0,947 10,703 5,152 10,113   
1983 0,846 11,41 1,038 11,3 4,97 10,783   
1984 0,896 12,162 1,152 12,086 5,207 11,404   
1985 0,957 12,933 1,199 12,948 5,351 12,26   
1986 1,005 13,604 1,272 13,556 5,21 12,918   
1987 1,059 14,413 1,358 14,481 5,306 13,923   
1988 1,183 15,487 1,456 15,884 5,398 15,077   
1989 1,283 16,553 1,618 17,274 5,715 16,019 8,295  
1990 1,384 17,627 1,802 18,817 6,094 16,809 8,341  
1991 1,423 18,526 2,204 20,062 6,424 17,078 8,193  
1992 1,505 19,132 2,354 20,655 6,688 17,393 7,496  
1993 1,583 19,357 2,318 21,141 6,87 18,203 6,866  
1994 1,702 20,157 2,476 21,752 7,211 19,23 6,019  
1995 1,835 21,106 2,709 22,591 6,904 20,238 5,933  
1996 1,969 21,649 2,921 23,685 7,241 21,092 5,863  
1997 2,058 22,39 3,082 24,472 7,672 22,056 6,127  
1998 2,169 23,082 2,75 24,424 8,022 22,701 6,03  
1999 2,316 23,705 2,833 24,765 8,259 23,746 6,506  
2000 2,418 25,003 2,984 25,942 8,832 24,774 7,239  
2001 2,554 26,04 3,012 26,517 8,848 25,625 7,717  
2002 2,667 26,525 3,145 26,868 8,871 26,226 8,229  

 
Fonte: Earthtrends (WRI, 2004) 
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Apêndice C – Série Histórica de GDP PPP US$ das 6 maiores economias da América 

Latina  – 1975-2002 (Bilhões dólares atuais) 

 
GDP 
PPP Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru Venezuela 
1975 105,04 220,252 13,652 40,805 137,445 29,812 33,659 
1976 110,158 255,837 14,803 45,094 152,175 32,435 38,224 
1977 126,392 285,226 16,099 49,596 167,777 37,219 43,355 
1978 129,09 317,63 19,71 57,586 196,078 38,134 47,584 
1979 154,621 368,741 23,232 65,44 233,507 44,391 52,012 
1980 175,79 442,069 27,538 74,118 279,32 49,229 54,025 
1981 183,963 466,195 31,919 83,338 334,719 57,332 58,693 
1982 192,927 503,151 31,549 91,047 364,663 60,593 62,708 
1983 207,625 509,017 31,805 96,671 359,607 56,608 63,317 
1984 218,941 554,882 36,297 104,1 384,841 62,232 63,687 
1985 209,227 615,844 40,98 111,804 403,785 65,759 68,497 
1986 228,681 673,674 43,391 119,716 401,209 72,684 72,94 
1987 242,828 714,106 46,375 130,984 416,844 80,677 77,8 
1988 243,959 739,457 51,313 140,038 432,425 81,94 85,349 
1989 244,595 784,88 58,294 152,093 466,688 77,752 84,283 
1990 237,712 777,6 61,859 167,686 507,179 67,829 92,134 
1991 273,869 812,922 69,116 176,405 544,776 74,525 103,636 
1992 310,131 825,63 78,606 189,322 577,755 73,442 113,889 
1993 334,282 891,781 85,439 196,661 604,327 79,148 116,874 
1994 361,744 956,464 93,328 209,092 645,803 91,086 116,766 
1995 360,466 1017,321 104,555 224,598 629,24 100,713 123,173 
1996 388,638 1065,125 114,173 234,649 671,391 104,481 125,24 
1997 428,843 1126,8 124,689 247,735 723,332 113,323 136,206 
1998 452,538 1145,727 129,872 251,129 768,868 114,543 137,151 
1999 444,144 1170,1 129,976 243,978 804,43 117,798 129,956 
2000 449,844 1257,344 139,482 259,057 873,825 123,136 136,314 
2001 442,395 1317,404 147,404 270,029 888,836 125,662 143,696 
2002 412,666 1354,997 153,086 278,562 904,57 134,079 135,107 

 
Fonte: Earthtrends (WRI, 2004) 
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Apêndice D – Série Histórica de GDP PPP US$ per capita das 7 maiores economias da 

América Latina  – 1975-2002 (Milhares de Dólares por pessoa) 

 
GDP per 
capita Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru Venezuela 
1975 4,032 2,037 1,321 1,608 2,326 1,966 2,643 
1976 4,163 2,311 1,41 1,736 2,502 2,081 2,897 
1977 4,705 2,516 1,51 1,866 2,683 2,324 3,17 
1978 4,734 2,736 1,822 2,118 3,052 2,318 3,36 
1979 5,587 3,103 2,116 2,352 3,542 2,629 3,553 
1980 6,257 3,635 2,47 2,605 4,134 2,842 3,58 
1981 6,449 3,747 2,821 2,866 4,838 3,228 3,782 
1982 6,661 3,954 2,746 3,064 5,152 3,33 3,939 
1983 7,06 3,913 2,726 3,184 4,97 3,038 3,881 
1984 7,333 4,175 3,062 3,357 5,207 3,263 3,81 
1985 6,904 4,539 3,402 3,532 5,351 3,369 3,997 
1986 7,437 4,867 3,543 3,705 5,21 3,641 4,148 
1987 7,784 5,061 3,724 3,974 5,306 3,951 4,31 
1988 7,711 5,145 4,052 4,165 5,398 3,926 4,606 
1989 7,624 5,365 4,526 4,436 5,715 3,648 4,432 
1990 7,308 5,225 4,722 4,795 6,094 3,118 4,724 
1991 8,306 5,375 5,188 4,946 6,424 3,36 5,187 
1992 9,28 5,374 5,802 5,204 6,688 3,25 5,567 
1993 9,871 5,718 6,204 5,301 6,87 3,44 5,583 
1994 10,542 6,044 6,67 5,529 7,211 3,889 5,454 
1995 10,368 6,337 7,358 5,827 6,904 4,225 5,627 
1996 11,032 6,542 7,917 5,976 7,241 4,307 5,599 
1997 12,016 6,826 8,524 6,196 7,672 4,591 5,962 
1998 12,517 6,847 8,758 6,171 8,022 4,561 5,88 
1999 12,13 6,901 8,649 5,892 8,259 4,613 5,46 
2000 12,134 7,319 9,162 6,15 8,832 4,745 5,615 
2001 11,788 7,57 9,56 6,305 8,848 4,767 5,805 
2002 10,865 7,688 9,805 6,4 8,871 5,009 5,356 

 
Fonte: Earthtrends (WRI, 2004) 
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Apêndice E – Série Histórica de arsenais nucleares – 1945-2002 (Ogivas) 

 

Ano EUA 
URSS/ 
Russia RU França China Israel Índia 

Paquis-
tão Total 

1945 6 -- -- -- --       6 

1946 11 -- -- -- --       11 

1947 32 -- -- -- --       32 

1948 110 -- -- -- --       110 

1949 235 1 -- -- --       236 

1950 369 5 -- -- --       374 

1951 640 25 -- -- --       665 

1952 1005 50 -- -- --       1055 

1953 1436 120 1 -- --       1557 

1954 2063 150 5 -- --       2218 

1955 3057 200 10 -- --       3267 

1956 4618 426 15 -- --       5059 

1957 6444 660 20 -- --       7124 

1958 9822 869 22 -- --       10713 

1959 15468 1060 25 -- --       16553 

1960 20434 1605 30 -- --       22069 

1961 24111 2471 50 -- --       26632 

1962 27297 3322 205 -- --       30824 

1963 29249 4238 280 -- --       33767 

1964 30751 5221 310 4 1       36287 

1965 31642 6129 310 32 5       38118 

1966 31700 7089 270 36 20       39115 

1967 30893 8339 270 36 25       39563 

1968 28884 9399 280 36 35       38634 

1969 26910 10538 308 36 50       37842 

1970 26119 11643 280 36 75       38153 

1971 26365 13092 220 45 100       39822 

1972 27296 14478 220 70 130       42194 

1973 28335 15915 275 116 150       44791 

1974 28170 17385 325 145 170       46195 

1975 27052 19055 350 188 185       46830 

1976 25956 21205 350 212 190       47913 

1977 25099 23044 350 228 200       48921 

1978 24243 25393 350 235 220       50441 

1979 24107 27935 350 235 235       52862 

1980 23764 30062 350 250 280       54706 

1981 23031 32049 350 275 330       56035 

1982 22937 33952 335 275 360       57859 

1983 23154 35804 320 280 380       59938 

1984 23228 37431 270 280 415       61624 
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Ano EUA 
URSS/ 
Russia RU França China Israel Índia 

Paquis-
tão Total 

1985 23135 39197 300 360 425       63417 

1986 23254 40723 300 355 425       65057 

1987 23490 38859 300 420 415       63484 

1988 23077 37333 300 410 430       61550 

1989 22174 35805 300 410 435       59124 

1990 21211 33417 300 505 430       55863 

1991 18306 28595 300 540 435       48176 

1992 13731 25155 300 540 435       40161 

1993 11536 21101 300 525 435       33897 

1994 11012 18399 250 510 450       30621 

1995 10953 14978 300 500 400       27131 

1996 10886 12085 300 450 400       24121 

1997 10829 11264 260 450 400       23203 

1998 10763 10764 260 450 400       22637 

1999 10698 10451 185 450 400       22184 

2000 10615 10201 185 450 400       21851 

2001 10491 9126 200 350 400 100 30 24 20721 

2002 10640 8600 200 350 400 200 35 48 20473 

 
Fonte: NRDC, 2004 
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Apêndice F – Resultados da Análise de K-clusters do SPSS 10.0 para as 15 maiores 

economias do mundo com dados de 2002. 

 

Initial Cluster Centers

21,43 35,42 29,57 2,67 8,87

1,61 2,46 1,50 3,02 2,01

Produtividade

Log População

1 2 3 4 5

Cluster

 
Iteration Historya

2,203 ,000 2,411 ,804 ,622

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Iteration
1

2

1 2 3 4 5

Change in Cluster Centers

Convergence achieved due to no or small distance change. The
maximum distance by which any center has changed is ,000. The
current iteration is 2. The minimum distance between initial
centers is 5,928.

a. 

 
Cluster Membership

3 ,123

5 ,585

3 2,411

4 1,118

1 2,203

1 2,203

2 ,000

3 ,423

4 ,804

3 ,656

4 ,572

3 ,433

5 ,622

5 3,961E-02

3 ,954

Case Number
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cluster Distance

 
Final Cluster Centers

19,22 35,42 27,18 3,45 8,26

1,64 2,46 1,80 2,82 2,14

Produtividade

Log População

1 2 3 4 5

Cluster
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Distances between Final Cluster Centers

16,215 7,957 15,821 10,972

16,215 8,265 31,974 27,157

7,957 8,265 23,755 18,919

15,821 31,974 23,755 4,865

10,972 27,157 18,919 4,865

Cluster
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

 
 

ANOVA

432,881 4 1,960 10 220,886 ,000

,662 4 5,928E-02 10 11,162 ,001

Produtividade

Log População

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to
maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not
corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are
equal.

 
Number of Cases in each Cluster

2,000

1,000

6,000

3,000

3,000
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Apêndice G – Resultados da Análise de K-clusters do SPSS 10.0 para as 7 maiores 

economias da América latina com dados de 2002. 

 

Initial Cluster Centers

5,01 8,87 10,87

1,43 2,01 1,58

Produtividade

Log População

1 2 3

Cluster

 
 

Iteration Historya

,583 ,603 ,564

,000 ,000 ,000

Iteration
1

2

1 2 3

Change in Cluster Centers

Convergence achieved due to no or small distance
change. The maximum distance by which any center
has changed is ,000. The current iteration is 2. The
minimum distance between initial centers is 2,040.

a. 

 
 

Cluster Membership

2 ,603

2 ,603

3 ,564

3 ,564

1 ,825

1 ,583

1 ,248

Case Number
1

2

3

4

5

6

7

Cluster Distance

 
 

Final Cluster Centers

5,59 8,28 10,34

1,49 2,13 1,39

Produtividade

Log População

1 2 3

Cluster
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Distances between Final Cluster Centers

2,766 4,748

2,766 2,185

4,748 2,185

Cluster
1

2

3

1 2 3

 
 

ANOVA

13,967 2 ,577 4 24,186 ,006

,336 2 3,414E-02 4 9,834 ,029

Produtividade

Log População

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to
maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not
corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are
equal.
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3,000
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2,000
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,000
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Valid
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Apêndice H – Resultados da Análise de K-clusters do SPSS 10.0 para as 15 maiores 

economias do mundo com dados de 2002, incluindo os arsenais nucleares. 

 
H.1 - Com os dados brutos 

Initial Cluster Centers

21,43 35,42 29,57 2,67 8,23

1,61 2,46 1,50 3,02 2,16

,00 10,64 ,00 ,04 8,60

Produtividade

Log População

K Ogivas

1 2 3 4 5

Cluster

 
 

Iteration Historya

2,203 ,000 2,413 2,754 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Iteration
1

2

1 2 3 4 5

Change in Cluster Centers

Convergence achieved due to no or small distance change. The
maximum distance by which any center has changed is ,000. The
current iteration is 2. The minimum distance between initial
centers is 8,145.

a. 

 
 

Cluster Membership

3 ,153

4 2,329

3 2,413

4 1,071

1 2,203

1 2,203

2 ,000

3 ,496

4 2,754

3 ,662

4 2,246

3 ,443

4 3,534

5 ,000

3 ,960

Case Number
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cluster Distance
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Final Cluster Centers

19,22 35,42 27,18 5,38 8,23

1,64 2,46 1,80 2,54 2,16

,00 10,64 ,09 ,09 8,60

Produtividade

Log População

K Ogivas

1 2 3 4 5

Cluster

 
Distances between Final Cluster Centers

19,394 7,958 13,874 13,968

19,394 13,401 31,838 27,267

7,958 13,401 21,812 20,775

13,874 31,838 21,812 8,986

13,968 27,267 20,775 8,986

Cluster
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

 
 

ANOVA

425,873 4 4,763 10 89,411 ,000

,517 4 ,117 10 4,402 ,026

39,997 4 2,355E-02 10 1698,649 ,000

Produtividade

Log População

K Ogivas

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to
maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not
corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are
equal.
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H.2 – Com os dados padronizados 
 

Initial Cluster Centers

1,54510 -,82857 1,02221 -1,21707 -,88597

,76206 -,18476 -1,25185 2,10970 ,12729

2,74660 -,39856 -,39856 -,28033 2,14358

Zscore:  Produtividade

Zscore:  Log População

Zscore:  K Ogivas

1 2 3 4 5

Cluster

 
 

Iteration Historya

,000 ,124 ,652 ,137 ,000

,000 ,358 ,108 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Iteration
1

2

3

1 2 3 4 5

Change in Cluster Centers

Convergence achieved due to no or small distance change. The
maximum distance by which any center has changed is ,000. The
current iteration is 3. The minimum distance between initial
centers is 2,136.

a. 

Cluster Membership

Alemanha 3 ,361

Brasil 2 ,143

Canadá 3 ,683

China 4 ,137

Coréia do
Sul

3 ,753

Espanha 3 ,462

EUA 1 ,000

França 3 ,165

Índia 4 ,137

Itália 3 ,121

Indonésia 2 ,422

Japão 3 ,725

México 2 ,443

Rússia 5 ,000

Reino
Unido

3 ,102

Case Number
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nação Cluster Distance

 
 
 

Final Cluster Centers

1,54510 -1,03449 ,63059 -1,30018 -,88597

,76206 ,20736 -,69266 2,01493 ,12729

2,74660 -,39856 -,37824 -,33427 2,14358

Zscore:  Produtividade

Zscore:  Log População

Zscore:  K Ogivas

1 2 3 4 5

Cluster
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Distances between Final Cluster Centers

4,105 3,566 4,377 2,584

4,105 1,893 1,828 2,548

3,566 1,893 3,326 3,055

4,377 1,828 3,326 3,142

2,584 2,548 3,055 3,142

Cluster
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

 
ANOVA

3,236 4 ,106 10 30,673 ,000

3,171 4 ,132 10 24,098 ,000

3,496 4 1,672E-03 10 2091,375 ,000

Zscore:  Produtividade

Zscore:  Log População

Zscore:  K Ogivas

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize
the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this
and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.
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Cluster std

       5

       4

       3

       2

       1

Z
:
 
 
K
 
O
g
i
v
a
s

32,0

-,5

0,0

1,5

,5

1,0

2

1,5

1,0

2,0

2,5

3,0

,5 1

Z:  Produtividade Z:  Log Pop
0,0 0-,5-1,0 -1-1,5

 
 
 
 
 
 
 
 



229 

H.3 – Produtividade e Ogivas nucleares (“Capital” e “Coerção”) 
 

Initial Cluster Centers

21,43 35,42 29,57 2,67 8,23

,00 10,64 ,00 ,04 8,60

Produtividade

K Ogivas

1 2 3 4 5

Cluster

 
 

Iteration Historya

2,202 ,000 2,393 2,713 ,000

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Iteration
1

2

1 2 3 4 5

Change in Cluster Centers

Convergence achieved due to no or small distance change. The
maximum distance by which any center has changed is ,000. The
current iteration is 2. The minimum distance between initial
centers is 8,144.

a. 

 
Cluster Membership

Alemanha 3 ,105

Brasil 4 2,310

Canadá 3 2,393

China 4 ,909

Coréia do Sul 1 2,203

Espanha 1 2,202

EUA 2 ,000

França 3 ,495

Índia 4 2,713

Itália 3 ,660

Indonésia 4 2,236

Japão 3 ,324

México 4 3,493

Rússia 5 ,000

Reino Unido 3 ,959

Case Number
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nação Cluster Distance
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Final Cluster Centers

19,22 35,42 27,18 5,38 8,23

,00 10,64 ,09 ,09 8,60

Produtividade

K Ogivas

1 2 3 4 5

Cluster

 
 

Distances between Final Cluster Centers

19,377 7,956 13,844 13,958

19,377 13,385 31,838 27,265

7,956 13,385 21,800 20,772

13,844 31,838 21,800 8,977

13,958 27,265 20,772 8,977

Cluster
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

 
 

ANOVA

425,873 4 4,763 10 89,411 ,000

39,997 4 2,355E-02 10 1698,649 ,000

Produtividade

K Ogivas

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to
maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are
not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster
means are equal.
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Apêndice I – Resultados da Análise de Correlação e estimação de curva de melhor 

ajuste entre IDH, consumo de energia per capita (Equivalente de Milhares de toneladas 

métricas de petróleo) e produtividade (GDP PPP US$ per capitã) do SPSS 10.0 para as 

15 maiores economias do mundo com dados de 2000. 

 
 Energia Produtividade IDH 
Alemanha 4173,9 25,144 0,925 
Brasil 1070,2 7,625 0,757 
Canadá 8155,5 27,834 0,94 
China 895,9 3,936 0,726 
Coréia do Sul 4081,5 17,579 0,882 
Espanha 3050,5 19,255 0,913 
EUA 8083,5 33,939 0,939 
França 4341 24,082 0,928 
Índia 514,8 2,374 0,577 
Indonésia 690,4 3,019 0,684 
Itália 2984,2 23,692 0,913 
Japão 4126,7 26,707 0,933 
Mexico 1522,4 8,941 0,796 
Reino Unido 3938,6 23,637 0,928 
Rússia 4216,6 8,381 0,781 
 
Fonte : Earthtrends (WRI, 2004) e HDR(UNDP, 2002). 
 

Descriptive Statistics

3456,3800 2377,2937 15

17,0763 10,4073 15

,84147 ,11413 15

Consumo de Energia

Produtividade

IDH

Mean Std. Deviation N

 
 

Correlations

1,000 ,849** ,755**

, ,000 ,001

79121353 293940,433 2869,083

5651525,2 20995,745 204,934

15 15 15

,849** 1,000 ,926**

,000 , ,000

293940,433 1516,358 15,397

20995,745 108,311 1,100

15 15 15

,755** ,926** 1,000

,001 ,000 ,

2869,083 15,397 ,182

204,934 1,100 1,303E-02

15 15 15

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

Sum of Squares and
Cross-products

Covariance

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

Sum of Squares and
Cross-products

Covariance

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

Sum of Squares and
Cross-products

Covariance

N

Consumo de Energia

Produtividade

IDH

Consumo
de Energia Produtividade IDH

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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MODEL:  MOD_4. 

 

 

Independent:  ENERGY 

 

 

  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1      b2 

 

   PROD     LIN  ,720    13   33,45  ,000  4,2357   ,0037 

   PROD     LOG  ,792    13   49,44  ,000 -66,813 10,6740 

   PROD     QUA  ,788    12   22,31  ,000  -,8418   ,0073 -4,E-07 

   PROD     POW  ,851    13   74,53  ,000   ,0082   ,9369 

   PROD     GRO  ,632    13   22,37  ,000  1,5403   ,0003 

   PROD     EXP  ,632    13   22,37  ,000  4,6658   ,0003 

 

 

Produtividade

Consumo de Energia

1000080006000400020000
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30

20
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MODEL:  MOD_5. 

 

 

Independent:  ENERGY 

 

 

  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1      b2 

 

   IDH      LIN  ,571    13   17,27  ,001   ,7161 3,6E-05 

   IDH      LOG  ,820    13   59,14  ,000  -,0946   ,1191 

   IDH      QUA  ,795    12   23,29  ,000   ,6148   ,0001 -8,E-09 

   IDH      POW  ,809    13   54,92  ,000   ,2509   ,1528 

   IDH      GRO  ,545    13   15,55  ,002  -,3403 4,6E-05 

   IDH      EXP  ,545    13   15,55  ,002   ,7115 4,6E-05 

 

 

IDH

Consumo de Energia

1000080006000400020000

1,1

1,0

,9

,8

,7

,6

,5

Observed

Linear

Logarithmic

Quadratic

Power

Growth

Exponential
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Apêndice J – Série Histórica de Reservas de Petróleo por área– 1980-2003 (Bilhões de 

Barris de Petróleo) 

 

Ano  
 América 
 do Norte  

 América do 
Sul e Central  

 Europa e  
Eurásia  

 Oriente  
Médio   África  

 Ásia e  
Pacífico  

1980                 89,4                 26,9                 98,2               362,4                 53,3                 39,4  
1981                 93,9                 27,5               100,6               365,3                 56,2                 39,5  

1982                 92,2                 32,6               101,4               388,9                 58,1                 38,9  
1983                 95,2                 33,7               100,1               396,9                 58,2                 39,0  

1984               101,9                 36,4                 96,4               430,8                 57,8                 40,0  

1985               101,5                 63,4                 78,5               431,3                 57,0                 40,4  

1986               101,6                 65,5                 76,8               536,7                 58,0                 44,6  
1987               101,2                 68,3                 75,7               565,6                 58,7                 43,7  

1988               100,0                 71,3                 76,9               651,1                 59,0                 44,0  
1989                 97,9                 71,6                 83,0               659,1                 59,1                 49,6  

1990                 96,3                 72,3                 80,0               657,7                 58,7                 50,8  
1991                 93,9                 74,8                 80,5               658,9                 60,1                 51,2  

1992                 92,4                 77,2                 81,1               659,7                 60,8                 51,8  
1993                 91,0                 79,1                 80,4               660,1                 60,9                 52,0  

1994                 89,8                 81,5                 80,2               661,7                 64,7                 53,1  
1995                 89,0                 83,7                 81,5               661,5                 71,4                 53,4  

1996                 89,3                 90,1                 82,6               672,2                 74,4                 55,3  
1997                 69,6                 92,5                 87,6               672,8                 74,7                 55,8  

1998                 72,1                 94,0                 93,8               673,8                 76,6                 56,1  

1999                 76,2                 96,1                 95,9               674,8                 84,7                 55,7  

2000                 73,1                 95,8                 99,1               691,0                 93,4                 53,7  
2001                 73,7                 99,9                 99,5               695,3                 96,8                 49,1  

2002                 65,5               100,5               104,3               726,8               101,7                 47,5  
2003                 63,6               102,2               105,9               726,6               101,8                 47,7  

 
Fonte : BP, 2004  
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Apêndice K – Série Histórica de Reservas de Petróleo da América Latina – 1980-2003 

(Bilhões de Barris de Petróleo) 

 

  Argentina   Brasil   Colômbia   Equador   Mexico   Peru  
 Trinidad  
e Tobago  

 
Venezuela   Outros  

1980              2,5              1,4              0,6              1,1            44,2              0,6              0,6            19,5              0,7  
1981              2,2              1,6              0,5              1,1            48,1              0,9              0,6            19,9              0,8  

1982              1,9              1,9              0,6              1,1            48,1              0,8              0,6            24,9              0,8  
1983              2,4              2,1              0,6              0,9            49,9              0,7              0,5            25,9              0,5  

1984              2,3              2,4              1,1              0,8            56,4              0,7              0,6            28,0              0,5  
1985              2,2              2,7              1,2              1,1            55,6              0,6              0,6            54,5              0,5  

1986              2,2              2,9              1,7              1,6            54,9              0,5              0,6            55,5              0,5  
1987              2,2              3,0              1,9              1,3            54,1              0,5              0,6            58,1              0,6  

1988              2,3              4,8              2,1              1,5            53,0              0,9              0,6            58,5              0,6  

1989              2,2              4,8              2,0              1,4            52,0              0,8              0,6            59,0              0,7  

1990              1,9              4,5              2,0              1,7            51,3              0,8              0,6            60,1              0,7  
1991              1,7              4,8              1,9              1,7            50,9              0,8              0,6            62,6              0,7  

1992              1,6              5,0              3,2              2,0            50,9              0,8              0,5            63,3              0,7  
1993              2,0              5,0              3,2              2,3            50,8              0,8              0,6            64,4              0,9  

1994              2,3              5,4              3,1              3,5            49,8              0,8              0,6            64,9              1,0  
1995              2,4              6,2              3,0              3,4            48,8              0,7              0,6            66,3              1,1  

1996              2,6              6,7              2,8              2,8            48,5              0,8              0,7            72,7              1,1  
1997              2,6              7,1              2,6              2,8            28,4              0,8              0,5            74,9              1,1  

1998              2,8              7,4              2,5              2,6            28,4              0,9              0,6            76,1              1,1  
1999              3,1              8,2              2,3              3,0            28,3              0,9              0,7            76,8              1,1  

2000              3,0              8,5              2,0              2,6            24,4              0,9              0,7            76,8              1,3  
2001              2,9              8,5              1,8              4,7            25,4              1,0              2,0            77,7              1,4  

2002              2,8              9,8              1,8              4,6            17,2              1,0              1,9            77,2              1,5  
2003              3,2            10,6              1,5              4,6            16,0              1,0              1,9            78,0              1,5  

 
Fonte : BP, 2004  
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Apêndice L – Série Histórica de Reservas de Gás Natural por Área– 1980-2003 

(Trilhões de Metros Cúbicos) 

 

 
 América  
do Norte  

 América do 
Sul e Central 

 Europa e  
Eurásia  

 Oriente  
Médio   África  

 Ásia e  
Pacífico  

1980 9,89 2,82 36,02 24,69 5,99 5,01 

1981 10,35 2,96 37,91 25,00 5,91 5,43 

1982 10,37 3,10 38,88 25,88 6,29 5,57 

1983 10,40 3,18 40,48 26,38 6,29 5,95 

1984 10,51 3,25 42,05 27,40 6,22 6,57 

1985 10,37 3,33 44,48 27,67 6,16 7,13 

1986 10,26 4,24 46,42 30,41 7,40 7,64 

1987 10,05 4,76 47,05 31,18 7,39 7,77 

1988 9,45 4,93 47,76 34,34 7,68 8,10 

1989 9,47 4,93 57,26 37,83 8,48 8,84 

1990 9,49 5,32 59,84 37,99 8,55 9,21 

1991 9,40 5,45 60,72 42,72 9,51 8,67 

1992 9,28 5,54 62,15 44,00 9,89 8,44 

1993 8,75 5,54 63,62 44,43 10,01 8,73 

1994 8,42 5,88 63,89 45,56 9,13 8,75 

1995 8,47 6,02 63,16 45,37 9,93 9,27 

1996 8,41 6,12 62,53 49,31 10,17 9,53 

1997 8,29 6,28 62,72 49,53 10,62 9,93 

1998 7,19 6,43 62,25 53,17 10,77 10,78 

1999 7,27 6,89 61,71 52,05 11,49 11,26 

2000 7,49 6,98 61,56 59,81 12,45 11,55 

2001 7,63 7,12 61,84 71,36 13,09 13,08 

2002 7,32 7,22 61,86 71,69 13,68 13,38 

2003 7,31 7,19 62,30 71,72 13,78 13,47 

 
Fonte: BP, 2004  
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Apêndice M – Série Histórica de Reservas de Gás Natural da América Latina – 1980-

2003 (Trilhões de Metros Cúbicos) 

 

  Argentina   Bolívia   Brasil   Colômbia   México   Peru  
 Trinidad  
e Tobago  

 
Venezuela   Outros  

1980 0,64 0,12 0,06 0,12 1,83 0,03 0,34 1,26 0,25 

1981 0,65 0,15 0,07 0,12 2,13 0,03 0,33 1,37 0,25 

1982 0,69 0,15 0,08 0,12 2,13 0,03 0,32 1,47 0,24 

1983 0,68 0,13 0,10 0,11 2,18 0,03 0,32 1,56 0,25 

1984 0,67 0,13 0,10 0,11 2,17 0,03 0,31 1,67 0,24 

1985 0,68 0,13 0,11 0,11 2,17 0,03 0,31 1,73 0,24 

1986 0,67 0,14 0,12 0,11 2,15 0,06 0,30 2,62 0,23 

1987 0,69 0,14 0,12 0,10 2,12 0,34 0,29 2,84 0,23 

1988 0,77 0,15 0,18 0,13 2,08 0,34 0,28 2,86 0,23 

1989 0,67 0,12 0,18 0,11 2,06 0,34 0,27 2,99 0,25 

1990 0,66 0,11 0,17 0,10 2,03 0,34 0,26 3,43 0,24 

1991 0,64 0,12 0,18 0,10 2,01 0,34 0,25 3,58 0,24 

1992 0,54 0,12 0,19 0,19 1,98 0,33 0,24 3,69 0,24 

1993 0,52 0,12 0,19 0,21 1,97 0,33 0,24 3,69 0,24 

1994 0,54 0,11 0,20 0,21 1,94 0,34 0,29 3,97 0,23 

1995 0,62 0,13 0,21 0,22 1,92 0,20 0,35 4,06 0,23 

1996 0,64 0,11 0,22 0,22 1,81 0,20 0,45 4,05 0,22 

1997 0,68 0,12 0,23 0,20 1,80 0,20 0,52 4,12 0,22 

1998 0,69 0,15 0,23 0,20 0,85 0,25 0,56 4,15 0,22 

1999 0,73 0,52 0,23 0,19 0,86 0,25 0,60 4,15 0,22 

2000 0,78 0,68 0,22 0,13 0,84 0,25 0,56 4,15 0,22 

2001 0,76 0,78 0,22 0,13 0,80 0,25 0,58 4,18 0,23 

2002 0,66 0,81 0,24 0,12 0,42 0,25 0,73 4,18 0,22 

2003 0,66 0,81 0,25 0,11 0,42 0,25 0,74 4,15 0,22 

 
Fonte: BP, 2004 
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Apêndice N – Consumo de energia por tipo de combustível para as 15 maiores 

economias do mundo em 2003 (Equivalente de Milhões de toneladas de petróleo) 

 
 

 
Petróleo   Gás Natural   Carvão   Energia 

Nuclear  
 Energia 

Hidroelétrica  
 Total  

Alemanha  125,1 77,0 87,1 37,3 5,7 332,2 

 Brasil  84,1 14,3 11,0 3,0 68,9 181,4 

 Canadá  96,4 78,7 31,0 16,8 68,6 291,4 

 China  275,2 29,5 799,7 9,8 64,0 1178,3 
 Coréia do 
Sul  105,7 24,2 51,1 29,3 1,6 212,0 

 Espanha  75,5 21,5 20,6 14,0 9,9 141,5 

 EUA  914,3 566,8 573,9 181,9 60,9 2297,8 

 França  94,2 39,4 12,4 99,8 14,8 260,6 

 Índia  113,3 27,1 185,3 4,1 15,6 345,3 

 Indonésia  53,9 32,0 18,9 - 2,3 107,0 

 Itália  92,1 64,5 15,3 - 10,0 181,9 

 Japão 248,7 68,9 112,2 52,2 22,8 504,8 

 México  82,6 40,8 7,8 2,4 4,5 138,1 

 Reino Unido  76,8 85,7 39,1 20,1 1,3 223,2 

 Rússia  124,7 365,2 111,3 34,0 35,6 670,8 

 
 

Apêndice O – Consumo de energia por tipo de combustível para as 7 maiores 

economias da América Latina em 2003 (Equivalente de Milhões de toneladas de 

petróleo) 

 

 

 
Petróleo  

  
Gás Natural  

  
Carvão  

  
Energia 
Nuclear  

  
Energia 

Hidroelétrica  

  
Total  

 Argentina  17,5 31,1 0,6 1,7 7,8 58,7 

 Brasil  84,1 14,3 11,0 3,0 68,9 181,4 

 Chile  10,4 6,3 2,4 - 5,1 24,2 

 Colômbia  10,0 5,4 2,6 - 8,1 26,2 

 México  82,6 40,8 7,8 2,4 4,5 138,1 

 Peru  7,4 0,5 0,4 - 4,2 12,5 

 Venezuela  23,9 26,4 0,1 - 13,7 64,1 
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Apêndice P – Correlações entre GDP per capita e Média de Total de anos de educação 

formal para as seis maiores economias da América Latina. 
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Correlationsa
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Apêndice Q – Número de aparelhos ou usuários por mil habitantes de Televisão, Rádio, 

Internet, telefones fixos e telefones celulares na Argentina, Brasil e Chile (1970-2001) 

 

  
TV 
Argentina TV Brasil TV Chile 

Rádio 
Argentina 

Rádio 
Brasil 

Rádio 
Chile 

Internet 
Argentina 

Internet 
Brasil 

Internet 
Chile 

2001       80 46 201 
2000 302 342 243    68 29 167 
1999 298 333 240    14 21 42 
1998 293 324 236    6 15 17 
1997 289 309 232 681 433 354 3 8 11 
1996 284 282 229 677 433 354 1 5 7 
1995 276 244 225 676 398 348 1 1 4 
1994 268 220 222 676,3 397 347 0 0 1 
1993 266 215 218 674 393 346 0 0 1 
1992 263 210 214 674 390 346 0 0 0 
1991 259 209 210 671 389 345  0  
1990 249 208 206 670 385 344    
1989 243 206 202 670 378 342    
1988 235 196 184   340    
1987 228 192 165   337    
1986 221 189 163   335    
1985 214 185 145 594 362 332    
1984 209 151 127   312    
1983 201 139 116   304    
1982 194 134 113   300    
1981 194 129 110   287    
1980 183 123 110 427 312 292    
1979 181 118 110   273    
1978 176 103 102   231    
1977 171 99 70   169    
1976 170 95 69   191    
1975 154 78 68 380 240 164    
1970 146 64 53 376 208 147    

 
Fonte: Earthtrends (WRI, 2004) 
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Telefones 
Argentina 

Telefones 
Brasil 

Telefones 
Chile 

Celulares 
Argentina 

Celulares 
Brasil 

Celulares 
Chile 

2001 216 217 239 186 167 340 
2000 213 182 221 163 136 222 
1999 201 149 206 121 89 150 
1998 203 121 204 70 44 65 
1997 192 107 184 45 28 28 
1996 177 96 149 16 16 22 
1995 162 85 127 10 8 14 
1994 142 80 113 7 4 8 
1993 118 75 110 3 1 6 
1992 108 73 95 1 0 5 
1991 95 69 79 1 0 3 
1990 93 65 66 0 0 1 
1989 96 62 50 0 0 0 
1988 100 59 49 0 0 0 
1987 96 57 46 0 0 0 
1986 93 55 45 0 0 0 
1985 90 53 44 0 0 0 
1984 87 51 40 0 0 0 
1983 77 49 37 0 0 0 
1982 82 46 35 0 0 0 
1981 77 43 34 0 0 0 
1980 67 41 33 0 0 0 
1979 65 36 32    
1978 63 32 32    
1977 63 27 31    
1976 63 23 29    
1975 63 20 29    
1970 54  25    
1965 49  19    
1960 44  17    

 
Fonte: Earthtrends (WRI, 2004) 
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Apêndice R – Modais viários para as 15 maiores economias do mundo em 2004  

 
 Ferrovias Rodovias Hidrovias Dutovias Navios Aeroportos Área Total 

 Km Km Km Km 100+ GRT 
Pistas 
pavimentadas Km2 

Alemanha 46039 230735 7300 33184 278 331 357021 
Brasil 29412 1724929 50000 21481 151 677 8511965 
Canadá 48909 1408800 631 98544 119 505 9984670 
China 70058 1402698 121557 31971 1850 332 9596960 
Coréia do Sul 3125 86990 1608 2260 535 69 98480 
Espanha 14268 663795 1045 11527 149 94 504782 
EUA 228464 6406296 41009 793285 466 5128 9631418 
França 32175 894000 8500 21859 32 281 547030 
Índia 63140 3319644 14500 18173 306 234 3287590 
Indonésia 6458 342700 21759 17804 718 154 1919440 
Itália 19507 479688 2400 18693 475 96 301230 
Japão 23750 1161894 1770 2409 568 143 377835 
México 19510 329532 2900 53004 50 231 1972550 
Reino Unido 17186 371913 3200 32649 384 334 244820 
Rússia 87157 532393 96000 218140 958 585 17075200 

Fonte: CIA (2004). 
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Apêndice S – Modais viários para as 7 maiores economias da América Latina em 2004  

 
 Ferrovias Rodovias Hidrovias Dutovias Navios Aeroportos Área Total 

 Km Km Km Km 100+ GRT 
Pistas 
Pavimentadas Km2 

Argentina 34091 215471 11000 33464 45 144 2766890 
Brasil 29412 1724929 50000 21481 151 677 8511965 
Chile 6585 79814 725 4368 47 71 756950 
Colômbia 3304 110000 9187 13634 13 100 1138910 
México 19510 329532 2900 53004 50 231 1972550 
Peru 3462 72900 8808 1958 3 52 1285220 
Venezula 682 96155 7100 15560 48 128 912050 

Fonte: CIA (2004). 
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Apêndice T – GDP per capita das seis maiores economias da América latina (em 

dólares de 1980)  

 
Ano Argentina Brasil Chile Colômbia México Venezuela 
1900 1508 294 1109 510 1026 278 
1901 1575 322 1133 520 1103 270 
1902 1486 337 1157 531 1013 290 
1903 1636 332 1181 543 1114 309 
1904 1744 326 1206 554 1122 297 
1905 1902 327 1232 566 1225 291 
1906 1924 335 1258 578 1192 270 
1907 1892 373 1284 590 1255 268 
1908 2001 329 1312 603 1239 285 
1909 2022 356 1316 615 1262 293 
1910 2089 374 1407 628 1273 300 
1911 2048 368 1378 642 1283 317 
1912 2134 398 1512 655 1292 325 
1913 2076 396 1511 669 1302 374 
1914 1807 393 1389 677 1311 324 
1915 1774 380 1274 686 1321 331 
1916 1691 389 1491 694 1331 312 
1917 1526 402 1591 703 1341 362 
1918 1776 401 1573 712 1350 358 
1919 1808 416 1227 720 1361 333 
1920 1898 449 1383 729 1371 397 
1921 1898 447 1175 738 1380 411 
1922 1989 486 1241 748 1392 420 
1923 2131 518 1523 757 1417 481 
1924 2218 509 1640 766 1372 552 
1925 2144 505 1638 776 1434 704 
1926 2185 505 1575 828 1496 842 
1927 2273 541 1492 880 1407 934 
1928 2346 605 1786 921 1394 1035 
1929 2389 591 1934 930 1319 1159 
1930 2231 554 1790 911 1216 1166 
1931 2030 526 1329 886 1235 932 
1932 1926 529 1295 934 1033 884 
1933 1981 585 1510 974 1130 958 
1934 2102 624 1695 1024 1186 1014 
1935 2158 640 1701 1036 1252 1076 
1936 2141 703 1740 1078 1329 1167 
1937 2257 715 1845 1082 1350 1318 
1938 2225 737 1788 1126 1348 1403 
1939 2267 747 1809 1177 1397 1457 
1940 2274 737 1855 1171 1392 1369 
1941 2354 775 1825 1160 1487 1321 
1942 2342 714 1892 1132 1528 1130 
1943 2289 753 1936 1107 1542 1210 
1944 2504 768 1929 1151 1623 1458 
1945 2382 771 2067 1174 1629 1727 
1946 2551 844 2156 1247 1690 2013 
1947 2784 859 1977 1262 1701 2333 
1948 2871 914 2167 1267 1724 2052 
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1949 2761 969 2116 1302 1769 2553 
1950 2727 1012 2179 1291 1826 2483 
1951 2777 1041 2225 1294 1911 2706 
1952 2586 1087 2303 1338 1916 2787 
1953 2670 1087 2372 1380 1966 2841 
1954 2726 1171 2332 1434 2018 2989 
1955 2861 1196 2280 1448 2119 3038 
1956 2891 1199 2239 1464 2166 3319 
1957 2989 1258 2417 1453 2259 3560 
1958 3118 1315 2425 1445 2292 3466 
1959 2867 1343 2356 1505 2320 3593 
1960 3041 1430 2453 1524 2418 3466 
1961 3206 1534 2509 1554 2460 3548 
1962 3130 1557 2566 1590 2496 3737 
1963 3031 1531 2664 1594 2613 3854 
1964 3316 1545 2659 1642 2829 4080 
1965 3590 1542 2618 1651 2921 4112 
1966 3588 1560 2851 1689 3025 4125 
1967 3657 1594 2884 1709 3114 4150 
1968 3787 1727 2926 1759 3262 4227 
1969 4081 1850 2974 1814 3359 4258 
1970 4269 1848 2973 1872 3479 4384 
1971 4389 2009 3185 1941 3514 4409 
1972 4439 2195 3093 2046 3695 4394 
1973 4562 2443 2981 2137 3883 4506 
1974 4764 2579 2959 2208 3995 4612 
1975 4692 2649 2523 2215 4090 4696 
1976 4655 2853 2565 2270 4150 4963 
1977 4913 2926 2736 2313 4180 5119 
1978 4717 3001 2904 2455 4405 5053 
1979 5009 3130 3064 2531 4681 4948 
1980 5042 3370 3252 2577 4937 4666 
1981 4696 3156 3416 2580 5244 4525 
1982 4479 3113 2913 2548 5095 4441 
1983 4593 2957 2768 2533 4775 4090 
1984 4614 3052 2891 2564 4843 3938 
1985 4230 3225 2944 2591 4866 3848 
1986 4467 3398 3058 2690 4588 3993 
1987 4514 3450 3206 2782 4581 4028 
1988 4363 3384 3382 2843 4549 4152 
1989 4001 3427 3654 2888 4650 3699 
1990 3895 3216 3711 2960 4794 3842 
1991 4249 3169 3914 2967 4904 4117 
1992 4630 3089 4274 3035 4988 4266 
1993 4860 3163 4468 3140 4994 4154 
1994 5213 3297 4583 3275 5122 3930 

 
Fonte : Hofman (200, p 169-170) 
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Apêndice U – GDP per capita (em dólares de 1980) e População (em milhares) das seis 

maiores economias da América latina para seis pontos de mudanças de fase 

 
 GDP per capita (dólares 1980)    

Ano Argentina Brasil Chile Colômbia México Venezuela 
1900 1508 294 1109 510 1026 278 
1914 1807 393 1389 677 1311 324 
1930 2231 554 1790 911 1216 1166 
1945 2382 771 2067 1174 1629 1727 
1980 5042 3370 3252 2577 4937 4666 
1990 3895 3216 3711 2960 4794 3842 
1994 5213 3297 4583 3275 5122 3930 

       
 População (milhares)     

Ano Argentina Brasil Chile Colômbia México Venezuela 
1900 4693 17984 2974 3998 13607 2542 
1914 7885 24152 3537 5330 14960 2899 
1930 11896 33568 4370 7914 17176 3300 
1945 15390 47108 5565 10469 23361 4223 
1980 28114 121286 11147 26525 67570 15091 
1990 32546 148477 13100 32300 83226 19502 
1994 34180 159147 13994 34546 89570 21377 

 
Fonte : Hofman (200, p 156-157,169-170) 
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Apêndice V – Resultados de teste de ANOVA para análise de K-clusters das seis 

maiores economias da América latina para seis pontos de mudanças de fase 

 
V.1 -  Produtividade e logaritmo da população 

 

ANOVA

,550 2 5,324E-02 3 10,329 ,045

,188 2 8,302E-02 3 2,267 ,251

GDP1900

LOGP1900

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen
to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels
are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster
means are equal.

 
 

ANOVA

,811 2 6,819E-02 3 11,899 ,037

,207 2 7,731E-02 3 2,683 ,215

GDP1914

LOGP1914

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen
to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels
are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster
means are equal.

 
 

ANOVA

,844 2 5,025E-02 3 16,797 ,023

,178 2 ,117 3 1,517 ,351

GDP1930

LOGP1930

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen
to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels
are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster
means are equal.

 
 

ANOVA

,652 2 ,136 3 4,811 ,116

,219 2 ,109 3 2,014 ,279

GDP1945

LOGP1945

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen
to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels
are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster
means are equal.
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ANOVA

2,541 2 ,101 3 25,148 ,013

,241 2 9,495E-02 3 2,535 ,227

GDP1980

LOGP1980

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen
to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels
are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster
means are equal.

 
 

ANOVA

,989 2 1,690E-02 3 58,520 ,004

,238 2 9,931E-02 3 2,393 ,239

GDP1990

LOGP1990

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen
to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels
are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster
means are equal.

 
 

ANOVA

1,771 2 7,253E-02 3 24,412 ,014

,224 2 ,108 3 2,067 ,273

GDP1994

LOGP1994

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen
to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels
are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster
means are equal.
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V.2 -  Produtividade, logaritmo da população e encouraçados (Dreadnoughts) - 1914 
 

ANOVA

,558 2 ,237 3 2,352 ,243

,286 2 2,502E-02 3 11,426 ,040

1,500 2 ,167 3 9,000 ,054

GDP1914

LOGP1914

Dreadnoughts

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to
maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not
corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are
equal.
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V.3 -  Produtividade e encouraçados (Dreadnoughts) - 1914 
 
 

ANOVA

,520 2 ,262 3 1,983 ,283

1,750 2 ,000 3 , ,

GDP1914

Dreadnoughts

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to
maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not
corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are
equal.
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V.4 Algumas ilustrações de Encouraçados (Dreadnoughts) e Navios aeródromos citados 
 
 

   
 

Encouraçado Minas gerais   Encouraçado São Paulo 
BB Minas Gerais    BB São Paulo 

 

   
 
 Encouraçado Agincourt (1914) 
 BB HMS Agincourt 
 

 
 
 Navio-Aeródromo Minas Gerais 
 NAeL Minas Gerais (CVL Minas Gerais) 
 


