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Resumo : Trata do problema da integracao economica, tentando
estabelecer uma relação dos elementos teóricos com o caso
brasileiro. Realiza um survey da teoria da integração economica,
ressaltando os novos elementos analiticos que emergem com o
desenvol virnento da Nova Teoria do Comercio. Aborda o
processo de formação do MERCOSUL e suas atuais tendencias,
relacionando o com uma nova, estrategia de desenvolvimento
econômico para o país. Analisa as possíveis vatagens para o Brasil
de uma ampliação do Mercosul verso a uma integração com o
NAFTA, contrapondo essa alternativa a um hipotético acordo com
a União Européia.
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INTRODUÇÃO

o objeto de estudo desta pesquisa é a integração econômica regional, no que diz

respeito aos seus custos e benefícios potenciais no bem-estar dos países membros,

tendo como contexto o caso Brasileiro e a formação do Mercosul e a proposta

"Iniciativa para as Américas".

Para que tal análise ganhe alguma consistência, algumas defmições e cortes são

propostos. Entendemos o termo integração econômica conforme a definição dada por

Balassa (1961): a integração econômica como processo, implica medidas destinadas a

abolição de discriminações entre unidades econômicas de diferentes Estados; enquanto

como situação, pode corresponder à ausência de várias formas de discriminação entre

economias nacionais. As diversas formas que refletiriam os diferentes graus de

integração seriam: (a) Acordos de preferência tributária - adoção de descontos sobre a

tarifa normal aplicada a terceiros países; (b) Zonas (ou áreas) de Livre Comércio

(FfA) - os direitos aduaneiros entre os países participantes são abolidos, mas cada país

mantém sua pauta em relação aos países não membros (geralmente requer a adoção de

certificado de origem); (c) Uniões Aduaneiras (CU) - além da supressão das

discriminações entre os países membros, adota-se uma unificação dos direitos em

relação ao comércio com países terceiros; (d) Mercado Comum (CM) - são abolidas

não _sóas restrições comerciais, mas também as restrições a movimentos dos fatores

produtivos; (e) União Monetária - desloca-se parcela da soberania para as autoridades

comunitárias; e (f) União Econômica - além da política monetária, são unificadas as

políticas fiscais, sociais e anticíclicas, áreas onde a autoridade supranacional passa a

haver soberania (suas decisões são obrigatórias para os Estados membros).
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Segundo Bhagwati (992), a recente expansão dos blocos econômicos regionais

levanta duas grandes questões: (a) a questão dos efeitos de impacto estático: se

acordos de preferências de comércio (de todos os tipos) provocam trade-creating (TC)

ou trade-diverting (TD) e (b) a questão dinâmica sobre seu desenvolvimento: se a

formação destes blocos levará a uma integração econômica cada vez mais abrangente

ou pelo contrário, a fragmentação do sistema de comércio mundial 1.

Esta pesquisa se limitará ao estudo dessas duas questões, analisando os efeitos de rr-
natureza estática e dinâmica para apenas dois casos específicos de integração: FIA e

CU. Assim, a teoria que estuda os acordos de preferência tributária, ou os acordos que

buscam a integração mundial como o GATT, será tratada a nível secundário, isso é,

apenas quando for necessária para uma melhor compreensão do assunto discorrido. Da

mesma forma, não se tratará diretamente de questões relacionadas à unificação

monetária e/ou econômica. Toma-se também objeto secundário em nossas análises as

políticas econômicas necessárias no processo de integração econômica. Por fim, dado

que as informações sobre a economia do Canadá, México, Uruguai e Paraguai são

pouco disponíveis, e tendo o objetivo de dar maior praticidade ao trabalho,

restringimos o foco da análise estudando apenas as hipóteses Brasil x Argentina

(responsáveis por mais de 95% do PIB do Mercosul) e Brasil x EUA (responsáveis por

mais de 87% do PIB do NAFTA).

o objetivo do meu trabalho é realizar uma análise de ordem comparativa das vantagens

e desvantagens potenciais das duas hipóteses de integração regional que o Brasil

defronta-se neste momento: a consolidação do Mercado Comum do Cone Sul ou

1 Os termos trade-creatíon e trade-divertion são definidos na parte 1.1 desse trabalho.
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tentar integrar-se ao North American Free Trade Area (através dos mecanismos

propostos na "Iniciativa para as Américas").

Como diz Bresser- Thorstensen (1992): "Brazil is going through an importante moment in its

international relations and [oreign trade policies. It has to choose between two possible strategies.

Thefirst one is the maintenance of multilateralism which is the strategy Brazil has been adopting for

a long time: no special relationships with those regional blocs that are being creating, except for the

Southern Cone. The second one is the strategy of American integration, i., e., the insertion of the

Brarilian economy in a regional bloc lead by the United States in response to the Enterprise for the

Americas proposed by Presidente Bush in 1990." (Bresser & Thorstensen, 1992, p. 1)

-I

A hipótese fundamental deste trabalho é que a política adotada atualmente pelo

governo brasileiro não maximiza os beneficios de bem-estar potencial, pois uma

integração ao NAFTA trará efeitos positivos superiores à integração ao

MERCOSID ...

Pretende-se que esta análise sirva como instrumento aos nossos "policy makers",

alertando-os para, dentro das alternativas possíveis, qual é aquela considerada de maior

viabilidade e economicamente mais eficiente. A relevância do trabalho pode ser

observada nos comentários de Thorstensen & Lozardo (995) "The Brazilian economy

is now facing a major challenge. The decisions made and the actions taken now by

Brazilian policy makers will decide the future economic and political importance of Brasil.

/f they choose correctly, Brasil will experience stable growth, balanced development

throughout the country, better income distribution, and a more competitive economy. The

real challenge to Brazilian policy makers is to implement the necessary changes quickly so

that they can be effective in a business environment that is changing swiftly and becoming

more intemationally oriented. Multinational corporations increasingly dominate the global

economy through their financial and investment decisions. The formation of global markets
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and regional trading blocs throughout the world is another major trend. By the end of this

century, these blocs will have formed new international economic and trading relations,

establishing new global trade pattems and consequently, a new global balance of power. Any

nation no already enmeshed in this network of financial and trading relations and political

power will simply not be part of the global decision-making process, and will suffer the

consequences" (Thorstensen & Lozardo, 1995, p. 2)

É verdade que quase todas as áreas de integração econômica existentes foram

originadas e só conseguiram sobreviver por razões políticas, ainda que estas muitas

vezes viessem recheadas de argumentos de ordem econômica. Ora, isso fugiria dos

domínios da teoria econômica, pois as políticas governamentais têm objetivos aceitos

como não-econômicos e suas premissas distanciam-se dos princípios da

"racionalidade" (no máximo, poderíamos considerar que, por seguir de certa forma a

preferência coletiva, os benefícios advindos da política governamental seriam

correspondentes a de um bem público, mas, mesmo assim, continuaria impossível

utilizarmos análises em termos da sua eficiência alocativa). Poderíamos então nos

questionar: ora, se aceitamos que integração rege-se segundo os objetivos das políticas

governamentais de natureza não-econômica, porque motivo então realizar este estudo?

Qual a relevância de tal pesquisa? Krauss (1973) afirma que defronte a tal

problemática, os economistas se dividiram em dois posicionamentos. Uma parte aceita

tacitamente essa posição, buscando desenvolver análises que proponham o alcance dos

objetivos não-econômicos pelo menor custo possível, utilizando os recursos escassos

com a maior eficiência que ordem política permitisse. Outros, porém, passaram a

analisar quais os custos (ou eventuais ganhos) da "irracionalidade" das políticas

governamentais e a tentar detectar situações nas quais os benefícios não-econômicos

seriam de tal maneira contrastantes com o custo econômico que permitisse questionar

se tais objetivos seriam válidos. Aqui, nós nos propomos a seguir o primeiro grupo,
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analisando as hipóteses não excludentes de Mercosul e NAFTA que nos são colocadas

pelos 'policy-makers', tentando determinar qual dessas alternativas é economicamente

a mais eficiente.

o metodologia mais comum na literatura para esse tipo de análise é a utilização de

modelos que realizem estimativas ex-ante dos efeitos estáticos no bem-estar

econômico (no nosso caso seria a mensuração dos efeitos líqüidos de Trade-Creation

e Trade-Divertion que sofreria o Brasil no caso Mercosul e NAFTA). O modelo

econométrico para comércio bilateral que pode ser utilizado para os efeitos de

liberação é o IDRA - "Import - Demand Regression Approach" (Plummer,1991). O

IDRA abaixo relacionado é aquele específico, que gera os parâmetros necessário para

o cálculo TC e TD entre países não homogêneos (podendo, p. ex., ser utilizado para

uma integração de um país industrializado com um N.I.C.), onde a regressão da

demanda de importação pode ser expressada por:

onde,
Mj representa o total de uma commodity K importada por um país i do outro país j
Pj representa o preço da commodity K exportada por j dentro do mercado de i
Pd representa o preço de atacado doméstico de k
Ps representa a média ponderada do preço de exportação de um país competitivo
Yi representa a variável de atividade doméstica (renda real)
E representa a variável erro da distribuição normal

As variáveis dependentes e independentes são expressas na forma logarítmica, de

maneira que nossos parâmetros (alj, a2je a3j)sejam expressos como elasticidade. Onde,

alj = elasticidade preço de substituição entre oferta doméstica e do país j
a2j= elasticidade preço competitivo, ou seja, elasticidade de substituição entre

membros e não membros .
a3j= elasticidade renda de demanda de importação
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Estas elasticidades estimadas, usualmente através da técnica "ordinary least squares",

são utilizadas para estimar as mudanças na eficiência alocativa resultantes da

integração.

Todavia, a utilização desse modelo empírico causaria-nos problemas metodológicos de

maior grandeza. Apesar dessa regressão da demanda de importação ser capaz de

incorporar um grau elevado de desagregação e de conseguir estimar a elasticidade de

modo endógeno, o método apresenta algumas restrições. Em primeiro lugar, existe a

suposição de que o país é pequeno e, conseqüentemente, afronta uma elasticidade de

oferta de exportação infinita, assegurando que qualquer variação nas tarifas reflita na

sua totalidade mudanças nos preços de importação. Em segundo lugar, assume-se que

a elasticidade preço da demanda de importação é equivalente à elasticidade da tarifa da

demanda de importação. Estas premissas, necessárias à viabilidade do modelo, podem

ser colocadas em dúvida no caso do Mercosul ou mesmo em uma possível integração

com os EUA.

Além disso, dada a pouca disponibilidade de estimativas econométricas brasileiras a tal

nível de desagregação, pode ocorrer-se na impossibilidade de efetuar de maneira

adequada as elasticidades propostas. Devemo-nos lembrar que as possibilidades de

erro crescem muito devido ao processo de abertura econômica em andamento no

Brasil, pois encontrar-se-á dificuldades em se separar os efeitos deste dos efeitos da

integração econômica. Certamente, dado esse processo, a alteração de níveis tarifários

não mais seria fenômeno exclusivo da criação de FfA ou CU, e então, teríamos efeitos

de 'trade-creation' resultantes da abertura unilateral, que seriam computados

indevidamente como resultantes da integração.
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Devemos lembrar que a formação do Mercosul, ou mesmo de suas possíveis

ampliações, faz parte de uma de uma nova política de desenvolvimento que veio

substituir a antiga política de Substituição de Importações. A integração econômica é

uma das variáveis na estratégia de inserção internacional da economia brasileira, que

busca posicionar o país em uma situação menos marginal dentro do contexto

internacional. Os objetivos brasileiros, portanto, não se limitariam ao aumento do fluxo

comercial entre o Brasil e potenciais países membros de um bloco econômico comum,

mas principalmente a uma recuperação dos fluxos positivos de investimento direto, ao

aumento da capacidade competitiva dos produtos nacionais e sobretudo a recuperação

de suas possibilidades de crescimento econômico (praticamente zerado durante a

década de 80).

Um enfoque metodológico do tipo quantitativo, além de ser sujeito a erros devido a

inevitáveis falhas na mensuração dos dados, não nos parece adequado para analisar os

efeitos da integração no caso brasileiro, onde os principais objetivos são centralizados

em variáveis dinâmicas. Mesmo que existisse um modelo consensual para a

quantificação ex-ante dos efeitos dinâmicos, a utilização dessa metodologia nos

remeteria a um resultado, que apesar de ser plausível logicamente, teria poucos

vínculos com a realidade dado o número de variáveis envolvidas no modelo. Portanto,

uma metodologia quantitativa não serviria ao objetivo desse estudo de servir como um

instrumento de auxílio ao "policy-maker", pois para a realização de qualquer predição

necessitaríamos buscar a maior abrangência possível e, conseqüentemente teríamos a

redução das premissas que garantem o controle apropriado a nossa experiência e o

afastamento da realidade que queremos estudar.

Ao invés de uma retórica positivista que determine numericamente se a integração ao

NAFTA é a melhor opção para o país, propomos a realização de uma reflexão sobre os
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conceitos teóricos da economia da integração econômica e relacioná-los dentro de uma

contextualização da hipótese em questão. Devemos, portanto, não realizar uma análise

quantitativa de TC e TD, mas sim, relacionar os principais elementos que compõem o

fenômeno da integração econômica, estudar como eles interagem e buscar quais os

possíveis feitos da formação de uma CU ou FTA para o caso brasileiro, sem todavia

procurar o modelo único que nos provaria a nossa hipótese. Afinal, como afmna

Georgescu-Roegen (971) o essencial para a ciência é o conhecimento e não a

predição, ainda que esta seja fundamental para a ciência. "However, even though is the

touchstone of scientific Knowledge - in practice man must prove the thruth as Marx

said - the propose of science in general is not prediction, but Knowledge for its own

sake." (Georgescu-Roegen, 1971, p.37.) Basicamente, portanto, buscaremos através

de 'inputs' provenientes tanto dos conceitos da teoria da integração econômica, como

de elementos da geopolítica e da análise dos fluxos comerciais existentes, comprovar

nossa hipótese, não tendo porém qualquer ambição de exaurir a problemática, mas sim

levantar novos pontos de vista para a análise da questão.

O trabalho, assim, será desenvolvido em duas partes. Na primeira parte apresentaremos

a teoria da integração econômica através de um rápido 'survey' da teoria tradicional,

analisando as realizações passadas desenvolvido pelo professor Jacob Viner e seus

seguidores e as modificações ocorridas após a introdução de um novo paradigma 2 na

teoria econômica internacional - a Nova Teoria do Comércio. O objetivo dessa

primeira parte é identificar quais os efeitos da integração econômica considerados pela

Comunidade Científica e, principalmente, verificar se os novos elementos que a Nova

Teoria do Comércio nos coloca não incompatibiliza a estratégia atual do governo

brasileiro. Essa primeira parte será subdividida em quatro capítulos: (1.1) apresentação

2 O conceito de paradigma foi introduzido por Thomas Kuhn (1962).
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da teoria tradicional de integração econômica; (1.2) as críticas à teoria tradicional;

(1.3) um resumo das idéias da nova teoria do comércio; e (1.4) a teoria de integração

econômica frente a NTC.

Na segunda parte apresentaremos um estudo sobre a situação atual do caso brasileiro,

ou seja, da formação do Mercosul e as atuais possibilidades de expansão, já

relacionando-os com os elementos teóricos discutidos na primeira parte. Iniciaremos

essa parte (2.1) com uma análise sobre o contexto mundial, que permitiu a realização

de uma integração econômica como o Mercosul, estudando o renascimento da opção

regionalista em contraposição à opção multilateralista; depois (2.2) realizaremos uma

análise de como a integração econômica brasileira pode se combinar com o processo

de abertura comercial vigente, dentro de uma nova política de desenvolvimento para o

Brasil. Nesses estudos serão tratadas não somente as questões de ordem econômica

mas também da geopolítica mundial. Posteriormente, (2.3) buscaremos apresentar o

'estado das artes', ou seja, como estaria hoje o processo de integração no Mercosul e

quais efeitos devemos esperar do mesmo, analisando não apenas as variações nos

fluxos comerciais que ocorreram desde o início do processo de integração, corno

apresentando os possíveis efeitos para a economia brasileira de forma agregada e por

setor. Por fim serão apresentadas as posições dos EUA (2.4) e do Brasil (2.5) frente a

proposta de "Iniciativa para as Américas". No caso brasileiro faremos um estudo

comparativo entre a hipótese de integração ao NAFf A e a outras possibilidades de

expansão do processo integrativo brasileiro. Terão especial destaque, nessa segunda

parte, os possíveis efeitos da integração em dois setores específicos nos quais a Nova

Teoria do Comércio dedica uma atenção especial: o "agribusiness" nos países em

desenvolvimento e as indústrias 'high-tech' dentro de uma política comercial

estratégica.
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PARTE I: A TEORIA DA INTEGRACÃO ECONÔMICA FRENTE A NOVA

TEORIA DO COMÉRCIO (N.T.C.)

1.1 A TEORIA TRADICIONAL

Considera-se como marco da teoria teoria de integração econômica a obra de Viner, o qual,

no ano de 1950, demonstrou que as relações de integração econômica têm conseqüências

distintas daquelas do livre comércio, uma vez que uma união aduaneira pode ter tanto

efeitos benéficos ('trade creation') como adversos ('trade divertion') no nível de bem-estar

dos países membros. Sua teoria tinha como enfoque a perspectiva de ganho produtivo

devido à especialização de acordo com as vantagens estático-comparativas do país, e suas

implicações no bem-estar. A análise seguia o modelo ricardiano de produção (focalizando o

efeito, no bem-estar, de mudanças na alocação de recursos produtivos) e considerava que as

variáveis do fluxo comercial eram equilibradas e constantes, bem como que os preços eram

um reflexo direto dos custos. Também eram premissas a elasticidade da demanda de

comodities igual a zero e custos constantes. Na formação de uma união aduaneira (CUs), os

preços dos bens nos mercados dos países membros seriam alterados devido à supressão das

tarifas nos bens importados dos parceiros. Isto afetaria diretamente a eficiência alocativa,

tendo efeitos que poderiam ser benéficos, ou não, tanto para os países membros quanto

para o resto do mundo: (1) 'Trade Creation' (TC) é o termo utilizado por ele para

denominar o movimento de transferência de recursos do país membro que tem o custo de

produção doméstica maior, para outro país membro que tenha custo de produção menor, ou

seja, é o efeito positivo da integração para os países membros, e (2) 'Trade Divertion' (TD)

é o termo que denomina uma transferência de recursos produtivos que anteriormente
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situavam-se externamente à união aduaneira (numa área de menor custo de produção) e

passam para uma área interna significando uma elevação dos custos produtivos, ou seja, é

um efeito negativo. Se a 'Trade Creation' fosse predominante haveria um aumento na

eficiência, uma vez que mais poderia ser produzido com os mesmos recursos dados, o que

resultaria numa elevação do bem-estar dos países membros.

No seu trabalho The Customs Union Issue (1950), Viner ressaltou sua estranheza pelo fato

das CUs serem até aquele momento um objetivo comum a duas correntes de pensamento

antagônicas: tanto os defensores do livre comércio, como os protecionistas, eram de modo

geral favoráveis as CUs 3. Por exemplo, Bosc. L., em um dos mais famosos tratados em

favor das CUs, Unions Douanieres et Projects d'Unions Douanieres (1904), diz que a

formação de CUs é um bom caminho rumo ao livre comércio, uma vez que se trata de um

movimento de eliminação de tarifas e, ao mesmo tempo, serve a objetivos protecionistas, já

que se trata de um processo de extensão de um mercado (protegido), principalmente se os

membros tiverem economias complementares (não existe incremento na competição

interna).

o defensor do livre comércio defenderia as CUs ao enxergar o movimento de translação de

um ponto de alto custo para um ponto de menor custo. Ou seja, se um país que produzisse

domesticamente uma commodity 'A' devido a uma situação onde o alto imposto de

importação existente tornasse artificialmente o produto local a ter custos menores do que o

importado e, posteriormente a formação da CU, passasse a importar esta mesma commodity

'A' de um dos países membros, teríamos então como resultante um efeito que respalda as

teses de livre comércio. Por outro lado, aquelas commodities que anteriormente eram

importadas do resto do mundo e que, posteriormente, apenas devido ao regime de

3 Apesar de observar a falta de possibilidade de mensurar na época dos efeitos da CU, Viner chega a arriscar
que o exercício lógico suporta bem mais a tese protecionista do que a do livre comércio.
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preferência tarifária imposto pela CUs passaram a ser importadas de um país membro (não

necessariamente fonte de menor custo possível), refletem uma translação entre um ponto de

baixo custo para um de maior custo, situação esta impossível de ser defendida por alguém

que defenda de forma racional o livre-comércio".

Mas, como observa Viner: "...lf in case of customs uruons they (free trades and

protectionists) agree in their conclusions, it must be because they see in customs unions

differents sets of facts, and not because an identical customs union can meet the

requirements of both ..." Segundo Lipsey (1960), o ponto forte do trabalho de Viner foi

justamente de demonstrar que a formação de uma união aduaneira não era uma simples

aplicação das teorias de livre comércio "... It may be summarized quite briefly. Free trade

maximizes world welfare; a customs union reduces tariffs and is therefore a movement

towards free trade; a customs union will, therefore, increase world welfare even if it does

not lead to a world welfare maximum. Viner showed this argument to be incorrect".

(Lipsey, p. 496)

Apesar de salientar que o efeito de uma união aduaneira somente poderia ser mensurado de

forma individual, através do estudo de cada caso, Viner propôs uma generalização. Em

t~rmos gerais, uma CU direciona-se mais ao livre comércio quando: (1) maior for o

tamanho da área de CU, ou seja, quanto maior o potencial de divisão interna do trabalho;

(2) menor for o nível tarifário das importações oriundas de países não membros, se

comparados com aqueles existentes na situação pré-CU; (3) menor for o grau de

complementaridade, ou seja, quanto maior for a competição interna a CU; (4) maior for as

diferenças de custo unitário das indústrias protegidas entre os países membros; (5) menor

4 Viner cita como exemplos de trabalho onde as CUs são encaradas como alternativas de se alcançar o livre
comércio as seguintes obras: Heberler (1936), Beers (1941) e Nações Unidas (1941)
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for o número de setores desprotegidos que passem a ser protegidos após a formação da

cu.

Ou seja, do ponto de vista do livre comércio, as CUs são necessariamente benéficas ou

prejudiciais. Na verdade, isso depende do saldo [mal do confronto entre TC e TD, sendo os

cinco pontos acima levantados fatores determinantes para este resultado.

Ou, conforme complementou Lipsey (960): "This analysis lead to the conclusion that

customs union are likely to cause losses when the countries involved are complementary in

the range of commodities that are protected by tariffs. Consider the class of commodities

produced under tariff protection in each of the two countries. lf these classes overlap to a

large extent, then the most efficient of the countries will capture the union market and

there will be a re-allocation of resources in a more efficient direction. lf these two classes

do not overlap to any great extent, then the procted industry in one country is likely to

capture the whole of the union market when the union is formed, and there is likely to be a

re-allocation of resources in a less-efficient direction. (Lipsey, 1960. p. 497.)

A teoria de Viner vem a ser aprofundada por Meade (956). Através da análise da variação

no bem-estar como resultante da comparação ganhos e perdas para um grande número de

casos, Meade introduziu no modelo a possibilidade de substituição de commodities

(elasticidade da demanda) e relaxou as premissas de custos constantes. Contudo, seu

trabalho teve um alcance limitado por basear suas análises em um equilíbrio estático parcial

da demanda e oferta - hipótese esta que não condiz com a situação de criação de união

aduaneira, quando não podemos considerar que as mudanças de tarifas sejam marginais.

Entretanto, sua contribuição foi de suma importância na medida que adicionou os efeitos de

consumo à análise, já que, com a demanda não mais perfeitamente elástica, as mudanças nos

preços relativos alteram as variáveis produção e consumo.
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A teoria de Viner não nos explica corno mensurar as perdas e ganhos decorrentes de TC e

ID. Corno podemos comparar as perdas ocorridas com urna commodity 'A' com os ganhos

de uma commodity B? Não podemos simplesmente observar a variação através de um

simples confronto entre o volume de comércio 'created' e o volume de comércio 'diverted'.

"We must, of course, consider not only the total volume of trade on which costs have been

raised and the total volume of the trade on which cost have been lowered, we must also

consider the extent to which cost have been raised on each unit of diverted trade and the

extent to which cost have been lowered on each unit of the newly created trade." (Meade,

p. 36). A metodologia ideal no caso seria, multiplicarmos o valor de cada unidade da

commodity que sofreu TD pelo percentual de aumento de custo ocorrido, e multiplicarmos

o valor de cada unidade da commodity, que sofre TC, pelo percentual de redução de custo

realizado (considerando corno hipótese todas as elasticidades de demanda igual a zero e

todas elasticidades de oferta infinitas).

o cálculo se complica se tivermos que alterar algumas das condições da hipótese. Se

supormos uma demanda não fixa, a redução do preço ao consumidor da commodity X

resultante da formação de uma CU, ocasionaria um aumento da demanda desta commodity.

"A reduction in the import duty had on the exports of a partner country may totally divert

existing trade from a cheaper outside source, but as it will reduce the market price of the

product inside the importing partner country, there will be an expansion of the total

imports of that country." (Meade, p. 40). Corno o preço ao consumidor (preço adicionado

de imposto) no país importador decai, então existe algum ganho econômico para se

contrapor à perda ocasionada pela TD. Passamos a considerar pois a possibilidade das

perdas relacionadas ao aumento do custo produtivo serem em certa medida compensadas

pelo ganho no consumo (aumento do bem-estar relacionado com as utilidades relativas do
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consumo e maximização da satisfação). No caso de TC, os ganhos de consumo se

adicionam aos ganhos de produção.

Lipsey ressalta a importância do trabalho de Meade: "A customs union necessarily changes

relatives prices and, in general, we should expect this to lead to some substitution between

commodities, there being a tendency to change the volume of already existing trade with

more of the now cheaper goods being bought and less of the now more expensive. This

would tend to increase the volume of imports from a country' s union partner and to

diminisb both the volume of it, ports obtained from the outside world and the consumption

of home-produced commodities. The importance of this substitution effect in consumption

seems to have been discovered independently by at least three people, Professor Meade,

Professor Gehrels and myself", (Lipsey, p. 499). Em termos gerais esses autores

conseguiram demostrar que o bem-estar aumentaria apenas se os efeitos benéficos sobre o

consumo fossem superiores aos efeitos negativos sobre a produção.

Mais tarde os trabalhos de Vanek (965) auxiliam uma maior sistematização da teoria. Sua

análise utiliza um enfoque de equilíbrio estático geral e leva em conta os efeitos resultantes

nos "Terms of Trade" (aumento do poder de barganha, aumento da capacidade

contratual ...).

Para Vanek, toda CUs pode encontrar uma tarifa externa comum que mantenha os termos e

volume do seu comércio com o resto do mundo inalterados, a esta tarifa denomina-se

"compensating common tariff' (CCT). Caso adote a CCT a união será benéfica.

"The principal point made by Prof. Meade is that different types of trade diverted or

created will carry different degrees of harm or good for society." (Vanek, 1965, p. 3)

Segundo Vanek, a metodologia de Meade, apesar de teoricamente simples, é de difícil

realização empírica. Em uma situação onde exista competição perfeita, o preço de um
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produto 'A' é uma mensuração de sua utilidade marginal a um determinado consumidor,

enquanto o custo marginal é um reflexo da desutilidade marginal deste produto 'A' a um

determinado produtor. A diferença entre preço e custo, causada pela tarifa, mediria um

excesso de utilidade sobre a desutilidade. O método de Meade dependeria então de quatro

pré-condições: (1) que a utilidade de cada indivíduo pudesse ser defmida em termos

absolutos; (2) que pudéssemos comparar as (des)utilidades entre indivíduos; (3) que a

utilidade marginal da renda fosse igual a todos indivíduos; e, (4) que a utilidade marginal

social pudesse ser obtida pela soma das utilidades marginais. ":..Specially because of the

simplicity and the possibility of handling situations of large number of products, Pro!

Meade' s cardinalist method... is very useful. Indeed, most of the results obtained it do

hold, in another analytical setting, if the four assumptions are abandoned" (Vanek, 1965,

p.5).

o ótimo de Pareto é defmido pela igualdade de todas as taxas de substituição e

transformação marginal para qualquer par de indivíduos ou bens. Se uma destas igualdades

não ocorre, por uma distorção de mercado qualquer, não existiria mais motivos para

derivarmos as demais igualdades marginais. Pelo contrário, geralmente em situação de

equilíbrio geral, o ponto maximizador não é aquele onde as demais taxas de igualdade

marginal se equivalem. "In a pré-union tariff-ridden world, we are clearly not in a Pareto-

optimal situation. A discrinatory reduction of tariffs with in the union, them, can- either

lead closer to or further from the second-best solution .... " (Vanek, 1965, p. 6). Na verdade,

a teoria de integração econômica está inserida nas teorias de mercado internacional

imperfeito, que por sua vez é parte da teoria dos mercados imperfeitos. Desse modo, a

metodologia proposta por Meade, apesar de sua simplicidade, não pode ser encarada como

conclusiva em uma análise dos efeitos de bem-estar na formação de uma CU.
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Nesse mesmo sentido, Lipsey y Lancaster (956) expressam a teoria do "second best", na

qual determina que, não satisfeitas todas as condições do ótimo de Pareto, não se pode

saber se a eliminação de algumas distorções constituem um movimento que leve a um maior

nível de bem-estar. Existem casos clássicos de 'second best situations'. O primeiro deles é a

hipótese de eliminação parcial de barreiras dentro de determinada área, que por si não

garante a melhora do bem-estar a nível mundial, já que a criação de uma área de livre

comércio afeta negativamente o resto do mundo. Outra situação aplicável é a hipótese de

existência de imperfeição no mercado doméstico, situação na qual o ganho alocativo pode

não ser realizado (ocorrendo no risco da especialização perversa). Por fim, outra situação

de 'second best' bastante estudada é a existência de concorrência imperfeita no mercado

mundial, quando uma intervenção suplementar do governo é recomendável a fim de que os

ganhos alocativos se realizem.

Se introduzirmos, em um sistema de equilíbrio geral, um fator de constrangimento

('constraint') que impeça a realização de uma das condições do ótimo de Pareto, as outras

condições apesar de serem realizáveis, não são necessariamente desejáveis.

Corolário 1 - Não há "a prior" como julgar entre as várias situações onde não podemos

preencher as condições do ótimo de Pareto, ou seja, uma situação onde mais condições

(porém, não todas) sejam realizadas não é necessariamente superior a uma situação onde

menos condições são satisfeitas. Ou seja, em uma situação onde existem vários fatores de

constrangimento, a retirada de uma dessas restrições afeta o nível de bem-estar, elevando-o,

diminuindo-o ou mesmo inalterando-o.

Corolário 2 - Não é possível julgar "a prior", entre diferentes situações, qual é aquela onde

nenhuma das condições de OP são preenchidas. Ou seja, não é verdade que numa situação

onde os desvios das condições de Pareto são homogeneamente distribuídos seja melhor do
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que uma situação onde estes desvios variem da direção e/ou magnitude. Por exemplo, uma

situação onde as commodities são homogeneamente taxadas não é situação melhor do que

onde o grau de taxação diferencia-se para cada commodity.

A partir da publicação da The General Theory of Second Best a problemática da integração

econômica passa a ser estudada sob duas abordagens: (a) assumir que existe um

constrangimento adicional (uma tarifa, um subsídio ou um monopólio) e então estudar a

natureza das condições que devem ser satisfeitas a fim de que se alcance o "second best", e,

se possível, comparar esta com aquela necessária ao OP; ou (b) assumir um largo número

de constrangimentos e, então, questionar o que ocorre na alteração em alguma destas.

Paralelamente, essas idéias-modelo são aplicadas em estudos dos acordos parciais de livre

comércio (FIA)5, que, por não envolver a adoção de uma tarifa externa comum aos estados

membros, gera efeitos econômicos distintos de uma CU, tais como o problema de 'trade

def1ection'. Shibata (967) sistematiza a teoria deste setor específico.

Ainda que a FIA não cause uma discriminação 'standart' contra os países não membros, os

efeitos desta e das CUs são de alguma forma similares. A nova realidade pode gerar entre

os países membros tanto efeitos de TC como de TD, dependendo da eficiência dos setores

de cada país e do nível de proteção que estes se encontravam. Muitos dos efeitos no

consumo e produção são comuns as duas integrações, porém, enquanto nas CUs a tarifa

externa comum é que vai determinar a intensidade de tais efeitos, no FIA é uma boa

administração de regras de origem que irá ser o elemento regulador. "In a customs union,

equalization of external tariffs of ali members prevents trade deflection by eliminating

profit opportunities that would have existed had there been differenctial external tariff. In

5 O termo FIA foi tecnicamente introduzido na Convenção de Havana de 1948, e posteriormente em 1952,
foi defrnido pelo GATT como "a group of two or more customs territories in which the duties and other
restrictive regulations 0/ commerce, ... are eliminated on substantially all the trade between the constituent
territories in products originating in such territories''. (GATT, art. 24°, seção 86)



19

a free trade area, on the other hand, the rules of origin try to prevent products of non-area

origin from moving across infra-area frontiers." (Shibata, 1967, p. 71)

Algumas diferenças, porém, podem ser apontadas nos efeitos de consumo e produção. O

consumidor que aplicava a menor tarifa nunca ficaria pior na formação de FIA. Devido à

imobilidade dos fatores de produção e de diferentes tarifas, ocorre na FIA algumas

distorções, uma vez que a capacidade de competição infra-área de produtos manufaturados

depende dos custos de matérias-primas importadas, ou seja, os fatores de produção tendem

a se realocar não necessariamente de forma a maximizar a eficiência".

Assim, portanto, partindo das duas suposições básicas: (1) que a "renda real" do ponto de

vista do bem-estar social, seria identificável através de derivação das utilidades marginais do

consumo individual; e (2) que as tarifas seriam interferências arbitrárias do governo no livre

comércio internacional (não obedecendo, portanto, às condições do "ótimo de Pareto"), a

teoria tradicional de tarifas - base do trabalho de Viner, Meade e Lipsey - tinha como

problemática o estudo das relações entre alterações de tarifa e 'renda real': "The traditional

approach. .. is concemed witb such matters as the possibility of increasing real income by

using tariff to exploit monopoly ar monopsony power in world markets, the 'welfare cost'

of the tariff in terms of foregone real income, and the effects on real income of change in

particular tariffs ar in tariff structures, such as are enfold by the formation of customs

union andfree-trade area." (Johnson, 1965, p. 256)

1.2 CRÍTICA À TEORIA TRADICIONAL

6 Uma FIA entre um país grande e um pequeno existe grande risco de que os preços internos do país
pequeno acabem sendo regulados inteiramente pela tarifa externa do maior. Para evitar tal situação utiliza-
se a margem de preferência, ou seja, limita-se a possibilidade de redução de tarifa no país grande.
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"One difficult of the basic theory of customs union as developed by Viner, Meade, and

Lipsey, is that it fails to explain why customs unions should be formed at ali ... " (Robson

1971). Na verdade, se seguíssemos somente a análise destes autores perceberíamos que o

livre comércio, ou seja, a redução unilateral tarifária, traria maior vantagem do que uma

integração econômica via montagem de uma união aduaneira, já que no primeiro caso

existiria a possibilidade do país receber os benefícios de 'trade creation' sem sofrer 'trade

divertion'. Este problema foi analisado em 1965 pelos trabalhos de Cooper & Massell e,

paralelamente, por Johnson, que diagnosticam na hipótese de união aduaneira vantagens

provenientes de redução das distorções internas resultantes do alargamento do mercado

(p.ex. diminuição do poder de barganha dos nacionais, reequilíbro da balança de

pagamentos, utilização de capacidade ociosa, principalmente no que se refere à variável

trabalho).

Jonhson (1965) crítica o fato da teoria tradicional ter limitado a definição de bem-estar em

termos de maximização do consumo individual de bens. Primeiro, pois tal análise exclui a

possibilidade de bens de consumo coletivos (bens públicos ou semipúblicos), e segundo e

mais importante, pois o bem-estar não está somente relacionado com autoridade individual

de consumo, mas também com a utilidade coletiva de produção. Ou seja, na verdade o bem-

estar econômico é decorrente não apenas da maximização da função utilidade consumo

(privado ou político), como também da maximização da produção doméstica de bens.

Ao mesmo tempo que o protecionismo gera um excesso no custo do bem consumido, o

autor reconhece existir uma preferência coletiva pela produção local de bens industriais, e

ao permitir tal produção, o protecionismo acabaria gerando uma utilidade marginal de

produção.
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Cooper e Mansell (965) argumentam que os efeitos no bem-estar de uma CU pode ser

dividido em duas partes: efeitos de redução de tarifas e efeitos de TD pura. Os efeitos de

redução de tarifa são aqueles relacionados com qualquer ganho que o consumidor tenha no

seu bem-estar resultante da formação da CU, ou seja, seriam tantos os efeitos de TC corno

os "efeitos de consumo". Ou seja, apesar de CUs gerarem a possibilidade de TC, haverá

sempre TD em relação à hipótese de sistema de não proteção. Se o objetivo fosse somente

alcançar algum nível de TC, seria muito mais racional reduzir unilateralmente as alíquotas.

"Because a Customs Union is always purely trade-diverting compared with the best non-

preferential tariff, them the theory of second best is not helpful in evaluating the welfare

ef!ects of the customs union "per se ", second best theory is relevant only for evaluating

the welfare ef!ect ofthe tarif!reduction component". (Cooper e Mansell, i965, p. 756)

A chave interpretativa da análise deveria ser então, justamente, de se buscar quais seriam C)S

outros ganhos, fora Te. Permitindo-se ao país membro 'A' compartilhar do mercado 'B',

também membro da mesma CU, ou seja, ocorrendo o fenômeno de 'market swap', é

possível ao país 'A' manter seu mercado protegido, porém, com um grau menor de

sacrifício na renda do que aquele resultante de uma política não protecionista unilateral.

Outros economistas seguem o mesmo rumo, Arndt (968) explica que uma das vantagens

do mercado comum é aumentar o poder de barganha dos países membros no contexto do

comércio internacional. Em seu trabalho On discriminatory versus non-preferential tarif!

policies, ressalta que ao eliminarmos a hipótese de união aduaneira pequena (incapaz de

influenciar o comércio mundial), passa a existir a possibilidade de uma CU melhorar os

'terrns of trade' dos países membros, crescendo assim a tendência de que os efeitos

agregados da formação da CU sejam positivos. "It will suggested that the relevant

alternative to customs union is not unilateral, non-preferential tariff policy, but some form
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of international collusion" (Arndt, 1968, p. 971). Utilizando o modelo Marshall de

equilíbro parcial, Arndt demonstra que os efeitos de 'terms of trade' nas CUs são

suficientemente fortes para produzir uma melhoria no bem-estar acima de qualquer outra

situação onde existam as tarifas não discriminatórias. Ele conclui: "...the combined

economic power of the two countries acting in union may accomplisb what one country

acting in isolation can not bring off", (Arndt, 1968, p. 976)

Ele, assim como Cooper e Mansell, defende a idéia de que as uniões deveriam ocorrer

prioritariamente entre economias de estrutura similares, ou seja, que não tenham grande

fluxo comercial entre elas. O que um país 'A'deseja em sua integração com um país 'B' é

formar uma apropriada política protetora contra o resto do mundo, se 'A' pode estabelecer

uma boa combinação com 'B', não seria necessária a formação de uma CU. O problema

porém, são as enormes dificuldades envolvidas na formação e controle de um cartel

intemational. "The difficulty is that neither alternatives may provide effective control over

the maverick who stands to again from independent policies. In that case a customs union

with common tariff and sufficient incentives may work where other arrangements do noto"

(Arndt, 1968, p. 976)

Portanto, o aumento do poder de barganha traz vantagens aos país e a maneira mais

funcional de se conseguir isso seria através das CUs. Não que esta seja a única ou mais

importante razão para defender-se a CUs, porém, sem dúvida é uma razão que devemos

considerar ao analisarmos a questão.

Já Mikesell (963) ressalta que os elementos dinâmicos senam mais importantes

(principalmente no caso dos países em desenvolvimento) do que os efeitos estáticos. "I

doubt, for example, if the most significant again from the creation of the EEC are to be

discovered through a comparation of trade-diverting and trade-creating effects on welfare,



23

even ifwe could measure then." (Mikesell, 1963, p. 205). Pelo contrário, o fundamental

são os efeitos que uma integração tem sobre as oportunidades de investimento. A

integração possibilita dar uma maior articulação ao mercado, resolvendo problema de

dualidade econômica e elementos restritivos (por exemplo, possibilitando uma melhoria em

B&P). As mudanças nas estruturas do mercado geram novos produtos, novas formas de

distribuição, novos métodos e, mais importante, incrementam a competição, forçando a

necessidade de investimentos. Toma-se fundamental, nesse ambiente, fatores menos

tangíveis como a decisão empresarial e as expectativas.

Portanto, a análise de uma CU deve ser realizada pelo impacto do fator investimento. Ele

aponta duas razões básicas para tanto: (1) integrações econômicas são geralmente

processos de longo prazo; e (2) as estruturas dos mercados dos países têm mudado

rapidamente. Ele exemplifica estudando com mais vigor a situação dos países

subdesenvolvidos. Numa situação anterior, um determinado país 'A' procura produzir todas

commodities possíveis, e para aquelas que não consegue por falta de capital implementa um

regime de cotas (devido às restrições que tem em B&P). Com a formação de CUs, cada um

dos países membros passa a produzir algumas das commodities subindo então a quantidade

de bens de capital que esse país pode importar. Essa especialização regional traz um

aumento na eficiência, que por sua vez acaba beneficiando os próprios produtos primários

exportados. "Hence, the long-run impact of a regional trading arrangement is not the

decrease trade with the rest of the world but rather to change its pattem and possibly to

enlarge." (Miksell, 1963, p. 207)

Duas questões se colocam então: em primeiro lugar quais as condições para haver este

ganho nas condições de comércio e, em segundo, se essa regionalização permitiria o

aumento do bem-estar econômico. Segundo a teoria tradicional, esse bem-estar tenderia
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crescer quanto maior fosse a competição entre os países membros, principalmente se forem

potencialmente complementares (Meade, 1956), ou quanto maior fosse a proporção do

comércio intra-área em relação ao comércio com o resto do mundo e quanto menor for a

proporção de bens importados para a produção dos bens manufaturados (Lipsey, 1960).

Miksell adverte que generalizações desse tipo são perigosas, que não se comprovam na

prática nenhuma relação direta entre competitividade versus complementaridade e ganhos

potenciais. Para ele não seria apenas a estrutura do comércio exterior que é determinante

em cada caso, mas sim a combinação dessa estrutura com a estrutura produtiva.

A grande mudança de análise sobre as CUs seria este enfoque sobre a estrutura produtiva.

Devido às políticas protecionistas, às restrições de B&P, à falta crônica de capital de

políticas desenvolvimentistas baseadas na substituição de importações, a maioria dos países

produzem suas commodities com pouca eficiência e sem a necessária escala. "Growtb is

inhibited by the fact that firstly, substitution can not take place fast enough to keep import

requirements within the limits of exchange availabilities; and secondly, efforts to create

new industries on basis of supplying the domestic market alone results in high-cost

production and misdirected resources." (Mikesell, 1963, p. 227). A formação de áreas de

integração econômica regionais permitiria ligeira especialização e aumento do comércio,

aumentando as exportações de cada país membro e aumentando a produtividade da região

como um todo. Sendo, portanto, saudável para o ponto de desenvolvimento.

Balassa (974) considera quatro maneiras da integração afetar o bem-estar econômico: (a)

alterando a quantidade de bens produzidos; (b) alterando o grau de discriminação entre

produtos fabricados internamente e no estrangeiro; (c) redistribuindo o rendimento entre os

naturais de diversos países; (d) redistribuindo rendimento dentro de cada país. Existiria pois

uma distinção entre um componente de rendimento real (que reflete uma alteração potencial
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no bem-estar) e um componente de redistribuição desse rendimento. Assim, segundo sua

análise, mudanças no bem-estar podem se dar devido à alteração na eficiência e/ou

eqüidade.

Uma alteração positiva da produção líqüida conduz a um aumento do bem-estar potencial,

pois, utilizando os mesmos recursos, uma maior quantidade de bens e serviços pode ser

distribuída entre os indivíduos, permitindo a melhoria de uns sem prejudicar a situação de

outros. Por outro lado, a abolição dos direitos aduaneiros entre os países membros de uma

zona de integração econômica, acaba com a discriminação entre as mercadorias dos

mesmos, mas introduz uma outra, favorecendo estas em relação àquelas provenientes do

resto do mundo, afetando a escolha dos consumidores e conseqüentemente o seu bem-estar.

Entretanto, a possibilidade de melhorar a situação de todos não pode ser considerada

equivalente a um aumento do bem-estar econômico. Deve-se levar em conta variáveis

distributivas, pois, nem sempre um aumento na eficiência leva ao aumento do bem-estar

individual. Existem partes que sofrem efeitos negativos no processo integrativo e os efeitos

compensatórios podem não se realizar no interior de um país membro, porém, esse

problema mostra-se de importância secundária, já que a compensação é politicamente

possível (realocação da mão-de-obra, conversão de empresas ...) e considera-se aceitável

que dentro destas entidades ocorram algumas mudanças na sua estrutura distributiva interna

(limitadas pelos ideais de eqüidade).

A variável distribuição assume, porém, grande importância no momento que analisamos as

conseqüências da redistribuição dos rendimentos entre países. Não podemos declarar que

exista um aumento no bem-estar mundial, simplesmente, dado que o aumento do

rendimento real, dos países membros, seja maior do que as perdas nos demais países, já que

existem diferenças nas utilidades marginais do rendimento entre as diversas nações.



26
Paralelamente, podemos ter efeitos distributivos adversos entre os países membros,

principalmente no período de transição quando ainda existe uma grande diferença entre as

eficiência real e potencial, que necessitariam de uma política de 'fiscal compensation'

visando evitar uma polarização errônea da produção",

1.3 A NOVA TEORIA DO COMÉRCIO

Desde o século passado até o [mal da década de 70, na teoria de comércio internacional

existia uma hegemonia dos conceitos de vantagem comparativa, tendo como paradigmas o

tradicional modelo ricardiano, enfatizando as diferenças tecnológicas", e o modelo

Heckscher-Ohlin-Samuelson, enfatizando as causas do comércio em fatores naturais.

Porém, já a partir da década de 60 surge uma contracultura com alguns trabalhos empíricos

e observações que não se delimitavam aos modelos descritos. A possibilidade de economia

de escala aparece em alguns trabalhos, enquanto a teoria hegemônica não consegue ampliar

a fronteira de conhecimento, dada a impossibilidade de se encontrar um modelo de

competição imperfeita em equilíbrio geral plenamente aceito".

7 Kemp (1969).
8 Ricardo, D. - PrincipIes of Political Economy, 1817
9 O próprio Viner já abordava a questão das economias de escala ao comentar o efeito de supressão de
comércio (trade supression). "Economists are generally agreed, however, that here are firms (.... ) where (...)
unit cost decrease as output expands. From this they conclude that where a smalI country by itseIf, because
of the Iimited size of its domestic market, .... , may be unabIe to reach a scale of production Iarge enough to
make Iow unit-cost of production possibIe, two or more such countries combined may provide a market
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Entretanto, ao longo da década de 70, teóricos de organizações industriais começam a

desenvolver modelos de competição imperfeita que, apesar de serem falhos por não serem

de equilíbrio geral, eram de grande praticidade. A teoria da Nova Organização Industrial

buscou modelar os problemas de organização industrial como resultado de jogos não

cooperativos entre empresas e outros jogadores. Em breve fica explícito que os oligopólios

raramente são não cooperativos, possibilitando a interferência ativa de novos jogadores e

abrindo-se pois a possibilidade da política econômica tomar-se positiva.

Dixit-Norman (980), Lancaster (979) e Krugman (979) aproveitaram tais modelos

inserindo-os à teoria do comércio. Considerando como premissa uma situação second-best

de competição imperfeita, não temos garantia alguma da realização dos benefícios

potenciais do comércio. Porém, é de se esperar que o próprio comércio internacional sirva

para amenizar as distorções de mercado já que estariam em um mercado maior e mais

competitivo do que aquele doméstico. Ou seja, conclui-se que o livre-mercado seria melhor

do que a inexistência de comércio, mas nada prova que seja melhor do que alguma

intervenção governamental. Ao introduzirmos essa possibilidade, alteramos também a forma

de se fazer política comercial. Estava"'âí pois os elementos básicos para o surgimento de um

novo paradigma na teoria do comércio: a Nova Teoria do Comércio (NTC).

enougb to make low unit-cost production possible." (Viner, p. 45) Neste caso uma commodity 'B', antes
importada do resto do mundo por todos os países membros, pode passar a ser produzida pelo país membro
X, tomando-se este fornecedor para os demais países membros da CU. Temos, então, além do fenômeno de
trade divertion, também no caso específico do país X o caso de trade suppression. Viner lembra, porém, que
esta possibilidade não pode ser caracterizada do ponto de vista de livre comércio como benefício, já que tudo
depende se o direcionamento da produção para o país X foi uma transferência para uma área de maior ou
menor custo unitário de produção (tax-free cost). Além de considerar essa não interdependência entre a
maximização do bem-estar (sinônimo de maximização dos custos unitários) e a economia de escala, o autor
ainda considera esta como um fator de pouca importância na análise das CUs. Não lbe parecia provável que
o custo de produção se reduzisse com o simples crescimento do mercado, mesmo para o caso de países de
economia reduzida, pois para Viner a existência de fábricas gigantes em alta escala é resultante justamente
da competição imperfeita que permite tal crescimento, mesmo que seja com custos a eficiência produtiva.
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A Nova Teoria do Comércio não descarta a importância das análises de vantagens

comparativas, mas é inovativa justamente por afirmar que estas não são determinadas

apenas pelos recursos e tecnologia de determinado país, mas sim principalmente devido à ~ ~e.

arbitrária utilização dos ganhos de economia de escala. O comércio não seria resultante q;: (\
e.C;:~Q.--

apenas das diferenças entre os países (base da análise das vantagens comparativas), mas

também devido a suas similaridades. Os dois ingredientes fundamentais da NTC são, por

parte da oferta, a possibilidade de economias de escala, e, por parte da demanda, a e~l:~

preferência do consumidor por bens diferenciados. Ora, se as economias de escala requerem ~\re..~.

Q.p~~ •.•.~

concentração da produção (geográfica e de características), também é verdade que a

diferenciação de bens implicam numa diversificação da produção, sendo, portanto, dois

fatores em sentidos opostos.

"The main new insight from these models was that to extent that trade driven by economies

of scale is important in the world economy, imperfectl«t competition is important as well.

Intemational trade theory becomes inextricably interwined with industrial organization ...

most trade is in the products of industries that economists classify without hesitation as

oligopolies when viewing them in their domestic aspect." (Krugman, 1987, p. 133). Em

economias industriais de competição monopolística as especializações por países ocorria de

maneira arbitrária por serem decorrentes principalmente das economias de escala (força

independente que impinge a concentração geográfica da produção de cada bem ligado mais

a razões históricas do que a recursos naturais e tecnológicos de cada país) e,

conseqüentemente os retornos crescentes seriam também causas do comércio internacional.

"El lugar donde se concentre la producción de cualquer bien es indeterminado, de modo

que hay cierta arbitrariedad o aleatorietad en el patrón dei comércio." (Krugman, 1987,

p.44).
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Os modelos dos anos 80 desenvolvidos por Krugman, Dixit e Helpman, nos indicam

eca\.c. esc. .

claramente que as economias de escala ganham muita importância no caso de indústrias ~~~ul,.

caracterizadas por uma tecnolo gia comum, enquanto a vantagem com parati va leria maior - S (

importância no comércio interindustrial. Quanto mais semelhante a estrutura de dois países,
f

ou seja, quanto mais concorrentes eles forem, maior a importância do comércio ~.:. ~

~
intraindustrial. No caso de comércio interindustrial são válidas as vantagens comparativas C-o,.........-,-~~~.
tradicionais, mas para o comércio intraindustrial, caracterizado pela tecnologia comum, os

efeitos de economia de escala são prevalecentes. Os estudos de Pratten (988) sobre a CEE

mostram que os principais setores, onde há economia de escala, são os de material de

transporte, indústria química, bens de capital e equipamentos, responsáveis por cerca de

65% do total da produção industrial européia.

N o caso de um mercado fechado, as empresas leriam de optar por economia de escala ou Q;~r""'-

pela diferenciação. A liberdade do comércio cria a possibilidade de união das duas opções, ~:-. ~c .

já que a empresa pode adquirir seus ganhos de escala e as diferenças de gostos dos ~'~~~-=--
j1.,Q.t.cu

I

consumidores seriam atendidas pelos produtos importados. Estudos empíricos de

Richardson (988) estimaram que o ganho resultante da exploração de economia de escalas

associado aos ganhos de satisfação das preferências do consumidor chega a ser três vezes

maior do que o ganho relacionado aos benefícios advindos do comércio interindustrial

(vantagens comparativas).

~~~~

~~~r
Entretanto, a emergência da competição imperfeita no comércio internacional, como ~~

k~"'-
ressaltou Dixit (983), não tem origem exclusiva na existência das economias de escala, ~, O-

mas também devido (1) ao desenvolvimento de qualquer tecnologia nova e exclusiva; (2)
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existência de barreiras à entrada tais quais cotas e taxas governamentais 10; (3) ao custo

proibitivo de transporte no caso de determinados produtos (ex. Cimento); (4) diferenciação

do produto, seja de modo privado através da propaganda, ou institucionalizado através de

patentes, marcas registradas, normas técnicas, etc ...; (5) mesmo em caso em que a produção

é realizada de forma concorrencial ('atomistic units') a comercialização ocorre de maneira

oligopolizada ('trade coorporations'). Ou seja, são fatores que limitam a entrada no

mercado de outros competidores, permitindo conseqüentemente um aumento na força

monopolística das empresas.

Partindo, pois desse mercado oligopólico e segmentado, que permite às empresas

praticarem diferentes preços para diferentes mercados, e da premissa de existência de

economias de escala estáticas (declínio da curva de custo marginal) e dinâmicas (curva de

aprendizado ou competição em P&D), Krugman desenvolveu em 1984 alguns modelos

simples, onde a idéia de proteção como promoção de comércio mostra-se consistente. ,r~c
Empresas que tenham um mercado interno cativo, tem assegurada uma escala maior de e...

produção, reduzindo assim seus custos, possibilitando avanços na curva de aprendizado e c.;r:.\\lo

permitindo maior investimento em P&D. O fato das empresas praticarem no mercado

nacional um preço acima do custo marginal de produção, permite a possibilidade de exercer

preços menores no mercado internacional, conseguindo aí inclusive uma maior escala "By

giving a domestic firm a privileged position in some one market, a country gives it an

advantage in scale over foreings rivais. This scale advantage translates into lower

marginal cost and higher market share even in unprotected markets." (Krugman, 1984, p.

181).

10 Não apenas as barreiras tarifárias ou quantitativas, mas também a existência de exclusividade nas
compras públicas aos nacionais e os próprios custos da burocracia de fronteira.
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Não podemos, porém, apesar da existência de tais modelos, definir uma política

protecionista como correta já que esses são de análise parcial. Trata-se de uma comparação
,- e.Co~_

de duas situações de 'second-best' vista apenas pelo lado da produção. Se por um lado, ~~"

oatravés de tal política, poderíamos trabalhar com a hipótese de aumentar a renda nacional,

por outro não estamos computando as perdas no lado do consumo, ou seja, em termos de

efeitos no bem-estar nada garante que a situação A seja melhor do que B.

Todavia, a intervenção governamental poderia ser recomendável através de uma política L~'rv .

.eIOV.
comercial estratégica. Primeiro, para a realização de transferência de retornos excedente do Io.l)~----
exterior para empresas nacionais, ou seja, a possibilidade do governo apoiar as empresas de e..~l......v-

~.
seu país na competição internacional de modo que haja um aumento no bem-estar interno,

as custas de um outro país qualquer. Em segundo, nos casos em indústrias que gerem

externalidades (subsidiando as positivas e taxando as negativas), principalmente se esses

forem novos conhecimentos ou tecnologia (que nunca são internalizados na sua plenitude).

A segunda possibilidade tem como vantagem o fato de não ser adversa aos demais países e,

portanto, dificilmente resultará em retaliações ou guerra comercial.

No intervencionismo justificado pelas externalidades econormcas não estaríamos

8~~
assegurando apenas ganhos excepcionais a um determinado setor industrial (custeados em"\ , '

s,po:'OJ...t

última instância pela perda dos outros setores produtivos e dos consumidores), mas

estendendo esse benefício a toda a sociedade, como por exemplo a difusão de novos

conhecimentos e tecnologia, que permitam um ganho de produtividade como um todo

('spillover'). "By an externai economy economists mean a benefit from some activity that

accrues to other individuais or firms than those engaging in the activity." (Krugman,

1986, p. 13).
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Mas mesmo nessa segunda situação, podemos apontar fatores que limitam os benefícios

advindos desse intervencionismo. Primeiro, pois não existe ainda metodologia desenvolvida

a ponto de que a identificação desses setores estratégicos seja confiável. Segundo, mesmo

que se desenvolvesse alguma técnica para tanto, a intervenção em determinado setor

causaria reações nos demais jogadores, sejam estes situados nos demais setores ou em

outros países, que poderiam neutralizar parcialmente os ganhos potenciais (haveria

possibilidade de guerra de preços, entrada de novos jogadores no setor, etc ... ). "The

problem this raises is that the effects of policies on industry behavior are much more

difficult to predict in complex industries than in simpler markets." (Krugman, 1986, p.

ç\.o~~
18). Por fim, também nada garante que a externalidade de algum setor industrial respeite as ,

e..>< \r-.o'("

fronteiras do país, ou seja, a geração de um novo conhecimento pode se espalhar pelo

mundo, gerando 'spillover' também nos demais países. "To purse a strategic trade policy

successfully, a goverment must not only understand the effects of its policy on targeted

industry, which is difficult enough, but also understand ali the industries of the economy

well enough that it can judge that an advantage gained here is worth advantage lost

elsewhere. " (Krugman, 1987, p.140)

Portanto, apesar dos modelos de NTC serem um novo paradigma da teoria, ao comprovar \~.
r:::xJ..st\-

que os modelos de vantagens comparativas estavam incompletos, a idéia de livre comércio I

continua válida, porém, com um novo enfoque. Apesar do argumento intervencionista

adquirir consistência, não há garantias de que uma intervenção realmente resultará em

acréscimo de bem-estar. Por outro lado, se o país A permanecer em uma posição restrita ao

não intervencionismo, com total aversão aos riscos acima citados, existe a possibilidade de

um país B adotar com sucesso uma política comercial industrial, cujo ganhos ocorrem às

custas do próprio país A.
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Apesar do comércio intraindustrial se concentrar entre os países desenvolvidos, Krugman

cita fatores que fazem com que a problemática de escala assuma importância também nas

relações comerciais dos demais países, estendendo as idéias da NTC para a realidade

terceiro-m undista.

~~\J <?J
Os países em desenvolvimento se caracterizam por ter um mercado interno reduzido I

~1'~~.
(mesmo países populosos, como o caso brasileiro, têm a maioria da população excluída do Co ••••...:.i:

mercado) e, conseqüentemente, muitas vezes a escala de produção mínima eficiente é tão

grande em relação ao mercado interno, que a política protecionista gera problemas de

oligopólio ou monopólio. Ele cita como exemplo a indústria automobilística que tem como

cota mínima 500 mil unidades para uma única empresa de produção integrada, resultando

que na maioria destes países temos a presença de 3 a 5 fabricantes no máximo. Ou seja, a

relação proteção e poder de mercado das empresas nacionais é alta, e portanto, idéias como
/.'\. ti'
I ol.l'~~!.;;:

industrialização, através de política de substituição das importações se colocam ainda pior \)(

na nova teoria do que na teoria tradicional. Por outro lado existem outros setores que nem

sequer se instalam devido a esse pequeno mercado. "El acceso privilegiado de las

empresas nacionales ai mercado interno puede ser un activo estrategico importante sólo si

el mercado interno es tan grande que valga la pena. Pero esto ocurre dificilmente en los

países menos desarrollados, ninguno de los cuales representa más de 2 o 3% de la

demanda mundial de algún bien manufacturado." (Krugman, 1988, p. 57).

~\r-J .1~:-:.o.t
Mesmo o fato da pauta de exportação basear-se em produtos primários (setor considerado c.\'~'~

~
como exemplo de vantagem comparativa), também não descartaria a importância dos

rendimentos crescentes no padrão de comércio do país, pois a exportação dos produtos

agrícolas depende de processamento, ou seja..« performance desses produtos depende de

uma infra-estrutura de transporte, armazenamento ou de uma agroindústria básica, fatores
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onde a problemática de escala torna-se preponderante. Assim, muitos países não participam

no mercado internacional simplesmente porque historicamente essa infra-estrutura encontra-

se alocada em outro país; em outras palavras, apenas alguns dos países do conjunto dos

potenciais exportadores de uma commoditie 'A' realmente acabam aproveitando tal

capacidade. Por exemplo, o fato do Chile fornecer quase a totalidade das uvas de inverno,

importadas pelos EU A, não se deve apenas a fatores climáticos, mas também devido a uma

infra-estrutura histórica e sobretudo devido a uma política comercial estratégica. Assim

sendo, as conexões intersetoriais da economia fazem com que muitos dos setores com

rendimento decrescente sejam conduzidos a uma especialização baseada em economia de

escala, ou seja, mesmo o comércio interindustrial insere em seus padrões elementos de

vantagem não comparativa.

Portanto, mesmo que o comércio Norte-Sul se determine por vantagem comparativa (a

busca de matérias-primas e produtos tropicais ou de inverno), os rendimentos crescentes de

uma infra-estrutura adequada pode definir os detalhes de como tal comércio será realizado,

fazendo com que hoje países agraciados com tal infra-estrutura obtenham maiores

resultados e ainda possibilitando, no futuro, através de política econômica, que os demais

países também alcancem tais oportunidades. A política econômica ideal seria, entretanto,

no sentido de gerenciar a montagem de tal infra-estrutura e buscar uma escala adequada de

produção. e nunca a montagem de uma política neo-protecionista ou de substituição de

importações.

A industrialização é por si boa devido as suas externalidades, devendo portanto ser

estimulada. "Inrelatively closed economies, that is because industrial goods tend to have

higher income elasticities of demand than agricultural goods, minerals, and many

services. In open economies, the same can be expected as a consequence of a generalized
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process of learning and technology transfer, which progressively diminishes the

comparative disadvantage of poor countries in standardized manufactures ... " (Rodrik,

1990b, p. 2).

A discussão não é se a industrialização é positiva, mas sim se a intervenção dos governos

em busca de uma aceleração no processo de industrialização é desejável ou não. A NTC

contesta a chamada teoria de Prebish-Singer, que diz que uma política de industrialização

seria a forma fundamental dos países em desenvolvimento se protegerem de uma inexorável

deteriorização dos 'terms of trade' das commodities primárias (origem das políticas de

substituição de importações após a década de 50)11. A industrialização, por oferecer

maiores margens, seria um processo natural caso não houvesse distorções no mercado. As

experiências dos tigres asiáticos provam que esse fenômeno da industrialização pode

ocorrer mesmo sem uma política de substituição de importação.

. ~
Durante a década de 80 acaba o consenso, entre países em desenvolvimento, da eficácia de eo <1 "

e,••..";":,.~
uma política de substituição de importações. Muito dos países como México, Polônia ou ~

Turquia adotam uma forte política de liberalização. Porém, a realização dessas medidas

ocorrear'justarnente em ambientes de grande instabilidade, com alta inflação, problemas de

B&P e crise fiscal. É apenas nesses momentos de maior crise que os governos são forçados

a realizar mudanças e passam a aceitar as recomendações do FMI e Banco Mundial.

No centro de tais recomendações encontra-se uma forte política de abertura comercial que

propicia uma realocação dos recursos e que, portanto, gera resistência de setores privados

acostumados a operar em um mercado onde os preços excedem o custo marginal de

11 Cooper e Mansell (1965) sustentam que a sociedade estaria disposta a suportar um nível de produção
industrial ineficiente, para entre outros objetivos, modificar os termos de comercialização e aumentar o
emprego.
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produção. Sem uma política econômica bem estruturada, essa realocação pode não ocorrer,

havendo apenas o desmonte dos setores não exportadores. Para que se realize uma abertura

econômica que gere um aumento no bem-estar é necessário direcionar os investimentos

para setores produtivos que possam atingir escalas suficientes para que o bem produzido

tenha custo equivalente ao custo mundial. Toma-se necessário o papel do governo

enquanto direcionador (ou mesmo promotor) de tais investimentos. A simples liberalização

não garante que os retornos de escala serão aproveitados, ou mesmo que haverá instinto

empreendedor suficientes para tal mudança. "Developments in industrial organization

theory, and its incorporation within trade teory in the last decade ... have not resolved the

ambiguities that are inherent in analyses of market with imperfect competition ... "(Rodrik,

1990a, p. 18), ou seja, os argumentos dos defensores do livre comércio, de que a abertura

econômica dos países em desenvolvimento geraria um automático aumento no bem-estar

destes, não é ainda comprovável na teoria.

Porém, outra questão que se coloca é de ordem prática. Se o governo somente tem força

política para realizar mudanças após uma grave crise do sistema anterior, como realizá-la

justamente em um momento de crise. Toda instabilidade gera um problema de expectativas

e conseqüentemente dificulta a realização de investimentos, além do que a própria abertura

comercial pode dificultar a estabilização através da problemática do câmbio e B&P

(embora, por outro lado, ela permita um maior controle inflacionário).

Uma eficiente política industrial seria aquela que elimina as distorções do mercado. A

questão porém é que se por um lado é fácil perceber a existência de distorções, nada prova

que a política adotada não resultará em outras. "One of the crowning achievements of the

theory of microeconomic policy is the principle of targeting: to maximize real income,

policy instruments must be target as closely as possible to the source ofthe marketfailure"
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(Rodrik, 1990b, p. 6). Ou seja, a industrialização pode ser alcançada por uma política

comercial, cujo objetivo é ser um 'first-best instrument'.

c-sUjD!l"'c
Porém, o lado que a política comercial teria uma função de 'first-best' sena das ~t'~

exportações, onde o preço se iguala ao custo marginal de produção e onde características

de concorrência perfeita estariam mais presentes. O subsídio às exportações seria a maneira

mais eficiente de estimular a industrialização, pois não causaria maiores distorções no

mercado interno. No caso de indústrias nascentes, onde não há possibilidade de exercer tal

política, a adoção de uma política protecionista poderia ser aceitável através da remoção

dos impecílios ao desenvolvimento dessa nova indústria: a montagem de uma infra-estrutura

(energia, transporte ...) que garantisse o aproveitamento das economias de escala,

preparação da mão-de-obra (educação e saúde) e intermediação fmanceira direta, a fim de

gerar linhas de longo termo subsidiadas. Para Rodrik nos países mais pobres seria aceitável

inclusive uma proteção tarifária para sua indústria nascente, urna vez que a realidade nos

mostra que tais países teriam dificuldades orçamentárias para subsidiar diretamente.

"The larger the distortion, the larger is the need intervention; on the other hand, the

larger the by-product cost 01protection (in its second best role), the smaller should the

requisite trade intervention be relative to the optimal subsidy." (Rodrik, 1990b , p. 10)

Assim sendo, as tarifas não devem ser altas, pois protecionismo comercial dificilmente é um

'first-best intrument' e também devido ao fato das distorções não poderem ser precisamente

12 Rodrik (1990b) chega a sugerir índice médio tarifário de 10 a 30% para países de renda média (nos quais
o Brasil se inclui).
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As barreiras tarifárias se mostram mais eficientes do que as quantitativas, já que ~o-\r-' ~\
")(

primeiras, além de gerar receita ao governo, são menos arbitrárias e mais flexíveis, \.~s
impedindo que haja aumento exagerado do poder de oligopólio das empresas nacionais.

1.4 A NTC E AS CUS TOM UNIONS

~':üo-
A existência de economias de escala resulta em mercados imperfeitos, já que devido ao ~

~~~f
custo médio decrescente da produção, as empresas grandes sempre podem ser melhores do "- •...'r~.

que as pequenas. Porém, se por esse lado existe um vetor de concentração da produção, em

termos de localização geográfica e características dos produtos, pelo lado da preferência

dos consumidores a diversidade dos produtos é essencial (diferentes gostos resultam em

uma ampliação da diversificação da produção).

"International trade represents one possible competitive force. With limiteded domestic

resourses, it has the advantage of helping consumers satisfy their tastes for product

diversity throught imports." (Schmitt, 1990, p. 55). O livre comércio intra-industrial

-
permitiria o aproveitamento das economias de escala sem sacrificar as preferências dos

consumidores. Porém,' o fato do livre comércio permitir um aumento no bem-estar não

significa que ele é condição necessária ou muito menos suficiente para esse aumento

ocorrer. Uma vez que estamos em mercados imperfeitos, recaímos em uma situação de \
~~~\

'second-best', e portanto, a eliminação parcial das restrições à livre concorrência pode não~Q~t

levar automaticamente a uma melhoria no bem-estar (apesar da maioria dos modelos de

comércio intra-industrial considerarem que a liberação reduz a capacidade das empresas em

agir de modo anticompetitivo, não há real garantia de melhoria no bem-estar).
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Mais do que isso, justamente por estarmos em uma situação de 'second-best', poderíamos

até mesmo melhorar o bem-estar através de uma intervenção adicional. A NTC busca

políticas governamentais estratégicas para o comércio, que permitam um aumento no bem-

estar doméstico, ainda que muitas vezes às custas dos demais países. As principais

estratégias seriam a busca de 'rent-shifting' e incentivar setores que apresentem 'positive

externalities' .

~'ro~e~~

Porém, como já ressaltamos anteriormente, mesmo o intervencionismo apresenta ~
v~~:

(
consideráveis problemas. Além da dificuldade de uma mensuração que realmente garanta a

eficácia das medidas, existe sempre a possibilidade de, ao invés de garantir a internalização

do excedente oligopólico, estas acabem por subsidiar consumidores de país terceiro e/ou

gerando perdas aos demais setores (equilíbrio geral).

Chudnovsky & PortaCl989) argúem sobre a estratégia de 'positive externalities'. "...La

politica comercial estratégica sugerida por la 'nueva' teoria dei comércio internacional

contiene argumentos poderosos en favor de la proteción de las firmas o industrias con

elevados gastos en investigación y desarollo, generalmente denominadas tecnologia 'de

avanzada' (high tech) ...la protecíon de este tipo de industrias daria lugar a economias

externas por el hecho de que ias firmas que generan estas innovaciones no pueden

apropiarse totalmente de los beneficios respectivos; en particular, dei conocimento

incorporado al diseiio de los productos, que a veces es obtenible a traves de la

denominada reverse engineering, asi como dei resultante de las calificaciones dei

personal, el cual puede desplazarse a otras firmas e instituciones." (Chudnovsky e Porta,
o.o y

1989, p. 131). A formação de uma CU apareceria como uma alternativa interessante, uma ~'---r- ,r :V-"J,,,- ~' ••.•.•.

vez que em um mercado maior os custos do protecionismo, realizados para a garantia de

produção de bens 'high-tech', seriam menores do que aqueles realizados para a garantia de
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produção em cada país separadamente. Um mercado maior permite a escala mais ampla, ?e.~
necessária para a amortização dos esforços de pesquisa e desenvolvimento, bem como do

financiamento do capital fixo e capacitação da mão-de-obra inerentes a esse setor.

A integração econômica aparece como uma alternativa viável e interessante por outros

motivos. A formação de uma CU dentro de um contexto de competição imperfeita (com

existência de economia de escala e comércio intra-industrial) causaria um crescimento no
~ e<;c.Slc.-

número e tamanho das empresas domésticas dos países membros e resultante redução nos

custos médios de produção (seja pelo aproveitamento da economia de escala, ou seja

motivada por uma racionalização da produção que o incremento da concorrência obriga).

"Part of the motivation for the formation of custom unions is the view that a union

provides a market large enough both to permit exploitation of economies of scale, and to

support sufficiently many firms to keep monopoly power in check." (Venables, 1987, p.

103).

Tal fenômeno, bem como a supressão da taxação recaída sobre as commodities originárias

dos demais países membros, causaria uma redução nos preços médios realizados na área

intra-CU e, conseqüentemente, um aumento nos preços relativos dessas commodities

quando originárias do resto do mundo. Teríamos pois uma inegável redução de bem-estar

para os países não membros.

~~~:.
Sem dúvida, porém, a maior possibilidade de ganho de uma CU está justamente na

\
existência de um mercado consumidor externo a ela. Dado que a CU permite a redução d0,k-.. "V

\ Q.r., r-fI3
custo médio e um incremento na racionalização produtiva, ela melhora a competitividade de ~ ",,',à~

seus produtos perante ao mercado internacional, pois permite a redução dos preços e,

conseqüentemente, conquista de novos mercados. Para os países membros, portanto, a
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formação de CU toma-se opção superior a acordos de redução multilateral de tarifas

(opção que se aproxima mais do livrtomérCiO).

~~\.o G.) ~b...-~
Existiria, assim, uma relação clara entre os efeitos no bem-estar e o tamanho de CU. Da

mesma forma que um país membro 'A' poderia incorrer em efeitos negativos de bem-estar

durante a formação da CU, todos os países membros poderiam sofrer reduções no seu bem-

estar no caso de um alargamento dessa CU através da incorporação de outros países ou

CUs, cujo mercado fosse maior do que a totalidade da CU atual, já que justamente devido

às economias de escala, a produção tenderia a se deslocar para essa nova área de maior

capacidade competitiva.

Entretanto, devido à possibilidade de especialização intra-industrial, ressaltada com clareza

no trabalho de Venables (1987b), a ocorrência desses efeitos negativos pode ser

minimizada. Considerando o comércio intra-industrial como sendo conseqüente da

existência de competição monopolística e da possibilidade de diferenciação de produtos, e

considerando ainda a hipótese de que a indústria doméstica dos países A e B (de economia

fechada) sejam incapazes de produzir a potencialidade total de variedades dos produtos

demandados pelos consumidores, provavelmente ocorrerá um crescimento no número de

variedades de produtos disponíveis se A e B começarem a comercializar entre si. Nesse

caso, os consumidores de ambos os países terão ganhos adicionais provenientes do

V~~~U~e.~~
comércio bilateral na forma de um aumento da variedade de produtos.

Na integração econômica o comércio intra-industrial é estimulado, porém, como observa

Behat(1991): "Intra-industry trade may be stimulated by economic integration, but this

effect is mediated by factors such as preference diversity and overlapping demand,
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decreasing costs in production and intra-firm trade, oligopolistic competition and product

differentiation. (Behar, 1991, p. 532).

o comécio intra-industrial, portanto, permite que o processo de ajuste na integração

econômica ocorra de maneira menos traumática, minimizando os riscos distributivos, pois

as empresas apenas cessam a produção de determinadas linhas de produtos mas, ao mesmo

tempo, se definem na produção em maior escala de uma variedade menor de produtos

diferenciados. A possibilidade de especialização industrial se contraporia assim à

necessidade de uma total realocação inter-setorial.

Assim, os objetivos primeiros de uma CU refletiriam uma política de industrialização

apoiada na ampliação do mercado para gerar novas vantagens comparativas, através do

avanço tecnológico e especialização intra-setorial. Porém, essa concepção apóia-se também

em critérios de seletividade e gradualismo dos instrumentos de proteção, diversos daqueles

que sucedem um modelo de abertura generalizada. "La dimensión regional puede adquirir

importancia determinante para replanatear el proceso de reconversión industrial. Un

mercado ampliado permitiria disminuir los niveles de protección a muchas actividades que

ya no los requeren, eliminando el proteccionismo frívolo. AI mismo tiempo, la

mancomunidad de esfuerzos en mate ria tecnologica haria más factibile la protección

genuína de las actividades que estân en la frontera tecnologica, política bastante

generalizada en los países industrializados y en algunos de intrustrializaciân reciente y

que posibilita la creación de ventajas competitivas dinâmicas." (Chudnovsky & Porta,

1989, p. 125)
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Cabe ainda uma discussão sobre o papel das empresas transnacionais no processo de

integração econômica, problemática essa organizada de forma sucinta e clara nos trabalhos

de Robson & Wooton(1993).

IJv--H,<;,
Essas empresas teriam a maior potencialidade no aproveitamento das oportunidades

advindas da integração econômica, dado seu conhecimento do mercado de vários países

reaction of national producers are a number of other factors. Such producers are

membros e maior capacidade de investimento. "Contributing to the relatively hesitant

commonly tied to a given location by considerations of history and inertia, such as the

family' s elevated position in a given locality, and its inside track in the politics of its home

country. Besides, the capacity of national enterprises to scan the altemative possibilities in

the various countries of the free trade area and its sense of assurance regarding the

reliability of the information it receives are likely to be a far weaker than the analogous

reactions of a seasoned transnational enterprise." (Vemon, 1992, p. 15)

As empresas transnacionais têm capacidade de absorver grande parte das

mercado, uma vez que grande parte de suas operações estariam baseadas em uma alocação

dos recursos reais, aliado a um forte comércio intrafirma desenhado de tal forma a

maximizar os lucros globais e, ao mesmo tempo, minimizar a taxação dos mesmos. A

capacidade de transferência de preços através do comércio interfmna e a possibilidade de

transferência de recursos permite as empresas transnacionais sobrepujar as distorções de

mercado impostas pelos governos. A liberdade da empresa de determinar preços nas

transferências de produtos (ou fatores produtivos) entre suas subsidiárias permite a ela

optar pelas melhores taxas de juros, impostos e incentivos e lhe torna capaz de romper

barreiras de caráter tarifário ou não tarifárias. Para garantir a realização de seus objetivos, a
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empresa deve adotar o 'preço eficiente' no seu comércio intrafmna, ou seja, o preço que

resulte em uma alocação de recursos mais parecida àquela que ocorreria sob livre-mercado.

As empresas transnacionais podem, primeiramente, adotar uma estratégia de verticalização

concentrando a produção de maneira a obter menor custo (economia de escala) e

exportando pelo menor preço possível (limitado pela legislação anti-dumping) para

subsidiárias instaladas em diversos países, onde limitam-se a fazer montagem [mal e

comercialização dos produtos, mas que também realizam o lucro da operação. O lucro é

maximizado ao se minimizar os custos das tarifas alfandegárias.

Pode ocorrer todavia, caso em que as barreiras ao comércio internacional (tarifas

alfandegárias, cotas de importação, regulamentações, custos de transporte ...) sejam de tal

grandeza que superem os benefícios advindos de uma produção centralizada. Tais

limitações inibem a demanda por produtos importados e, assim, apesar de incorrerem em

um maior custo de produção, .as empresas preferem produzir o mesmo produto em

diferentes países.

Vernon (992) relaciona a estratégia adotada com o setor em que estaria localizada a

empresa "...In the raw material industries and in some branches of electronics, a vertical

structure is dominant, featuring firms that produce materiais and components for

processing and sale by affiliated firms in other countries. In others, such as

pharmaceuticals, chemicals, banking, and fast foods, a horizontal structure dominates;

while the units in the network draw on a common pool of technology or capital and on a

common set of trade names, they engage in very similar processing and selling activities in

different markets. In yet others, as in automobile manufacture, horizontal and vertical

elements of a transnational structures are combined. " (Vernon, 1992, p. 7)
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A questão que se coloca é que tal alocação e comércio intrafinna, realizados em prol dos

interesses da corporação, quando da realização de uma integração econômica, geraria

efeitos significativos no bem-estar não necessariamente positivos. A formação de uma CU

entre países, onde as empresas transnacionais dominam, podem ter efeitos diferenciados

uma vez que a supressão das tarifas afetara-lhes de maneira particular.

Conforme a predominância na nova CU de uma ou outra estrutura organizacional das

empresas transnacionais teremos efeitos distintos. No caso das empresas multinacionais que

produzem seus produtos finais de forma centralizada, ou ao menos dividem cada etapa de

produção para cada subsidiária, isso é, que mantêm uma estrutura organizacional

verticalizada, a integração econômica não geraria os benefícios oriundos de uma realocação

produtiva. Nesse caso, além dos efeitos positivos sobre o consumo no país importador dada

convergência de preços dentro da CU, e dos efeitos negativos de redução na arrecadação

pública pela supressão de tarifas, teríamos ainda exclusivamente para o caso das

transnacionais um efeito distinto de perda, relacionados à redução nos fatores de agregação

de valor e nos lucros auferidos pelas subsidiárias desses países.

No caso de produção multifabril (organização horizontal), devido a sua capacidade de

sobrepujar as barreiras alfandegárias anteriormente existentes, caberá às empresas

transnacionais um papel de liderança na realocação de recursos produtivos que, todavia,

agora resultarão não apenas na maximização dos resultados dessas empresas, como também

em uma maior eficiência produtiva (aproveitando economias de escala e buscando localizar

suas fábricas em áreas de menor custo marginal). Tal ganho em eficiência, porém, não

necessariamente significa melhoria no bem-estar dos consumidores, já que devido à

competição imperfeita poderá acabar resultando em manutenção de preços e aumento nos

lucros. Quanto maior for a parcela desses ganhos alocativos, que já houvesse sido absorvido
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pela empresa ao adotar a estrutura de transnacionalidade, menores serão as possibilidades

de ganhos em bem-estar.

Em todo o caso, devido ao alargamento do mercado, para algumas commodities sua

produção local torna-se interessante, pois os custos de produção seriam minimizados

enquanto commodities provenientes de países terceiros manteriam o custo de tarifas

alfandegárias. Teremos, portanto, também um efeito de 'investiment creation', com a

realização de novos investimentos diretos feitos pelas transnacionais. Isso gerará sem

dúvida um efeito positivo para o país membro onde se instalara a nova unidade produtiva,

porém, os benefícios de bem-estar não são garantidos para os demais países membros e,

certamente, representará um custo (de desinvestimento) no país não membro de onde tal

commodity era importada anteriormente.

De forma resumida poderíamos então relacionar os efeitos da integração econômica nas

seguintes possibilidades:

cJ o Lo{"o;:,
(a) Efeito de vantagem comparativa pura: Nos setores onde podemos supor a existência \.:;:{:.

àt;~
de empresas caracterizadas por produtos homogêneos, retorno de escala constante e

competição perfeita, haveria uma realocação de recurso para as áreas da FTA ou CU de

menor custo.

(b) Efeitos de substituição de comércio:

f\:;:~t&,~~~~
~ r\rod ~

Um mercado ampliado permite o

aproveitamento das economias de escala, possibilitando que produtos antes importados de

países terceiros, venham a ser produzidos internamente à área de FTA ou CU. Os modelos

de comércio intra-industrial minimizam tal efeito, uma vez que indicam que a diferenciação

de produtos torna a substituição da maioria desses imperfeita. "Although a change in
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relative prices need not be accompanied by massive redistribution of market shares when

products are differentiated, it may nonetheless have significant economic consequences

when production takes place with economies of scale." (Schmitt, 1990, p. 65).

(c) Efeitos de variação de preços: Em primeiro lugar, existe uma potencial redução nostt ""1'
preços, caso os ganhos de economia de escala sejam externalizados, em segundo lugar, a 'V

~~
redução do poder dos oligopólios domésticos devido ao aumento da competitividade levaria

à redução dos preços. A supressão das tarifas obriga as empresas pertencentes a setores que

coexistem em mais de um país membro, a se defrontar com uma competição de preços antes

inexistente e a conseqüência da introdução dessas novas forças competitivas resulta na saída

de alguns jogadores e uma racionalização da produção em busca de uma maior eficiência.

As empresas bem sucedidas conseguem diminuir seu custo médio, não apenas compensando

as perdas do mercado interno por maiores ganhos no mercado externo, mas também por

adquirirem capacidade de se desvincular de especificações do mercado interno. "Welfare

should increase due to better exploitation of economies of scale as well as increased

product diversity (Schmitt, 1990, p. 66). Por fim, no caso da integração de um país pequeno

com um grande, haveria um aumento no preço dos produtos exportados por aquele (os

preços no país não são alterados pelas mudanças que a FIA ou CU provoca no pequeno).

(d) Efeitos de variação na exportação a terceiros: A redução de custos gerada pela

integração econômica (economia de escala e reestruturação interna dos oligopólios) pode

levar a uma melhoria na competitividade relativa de mais produtos no mercado mundial. A

formação de uma CU melhora o nível de competitividade das empresas localizadas nos

países membros no comércio internacional, aumentando a exportação para países não
If ~ ~l ::-X-,v', J li

membros. Ou seja há uma melhora nos 'terms-of-trade' dos países membros. \

J
~ -'L,.. ~ -:r:- \
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(e) Efeitos na organização da produção: Na formação de uma CU, empresas

ulti . .. . d ' b d - I . _'C\ r"'c!'m tmacionais existentes em mais e um pais mem ro everao rea ocar sua orgamzaçao
~\ li li
\.•••..- \\.0 c.r.>

produtiva, concentrando a produção de maneira a conseguir minimizar seus custos.

Algumas empresas de países terceiros para continuarem a ser competitivas, devem substituir

suas exportações pela produção 'in-loco'.

Assim sendo, uma CU deveria ser formada preferencialmente por economias de estruturas

semelhantes, com mercado de tamanho similar e produção de produtos concorrenciais,

estimulando uma maior competição e aproveitamento das economias de escala, através de

uma união forte baseada no comércio intra-industrial. A integração entre duas economias

complementares, apesar de ser mais facilmente politicamente realizável, uma vez que pouco

altera os interesses dos produtores locais, seria no senso econômico de pouca eficiência.

Isso não se deve apenas pela maior possibilidade de ocorrer efeitos de 'trade divertion', mas

também porque o próprio aumento no fluxo comercial entre os países pode não se realizar,

uma vez que " la posibilidad de sustitución de un socio comercial por otro depende de las

caracteríticas técnicas dei producto intercambiado, de la existencia de canales de

comercializaciôn y, mas en general, de las condiciones de financiamiento y abastecimiento

que afectan la competitividad relativa dei producto de que se trata." (Chudnovsky e Porta,

1989, p. 133)

Ou ainda como resume Singer (992): "...The play of market forces normally tends to

increase rather than decrease inequalities between regions in an integration arrangement.

For instance, if a region is not attractive for investment, it will tend to enjoy less

technological progress and benefits less from economies of scale than other regions; this

in tum will make it even less attractive for foreign investment. Furthermore, in order to

take advantage of the positive or "trickle down effects" of the wider market, a poor region
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must have developed its infrastructure, human capital and administrative and institutional

capability to a levei which will allow the region to benefit from the effective growth

impulses transmittedfrom other prosperous regions." (Singer, 1992, p. 6)
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ANEXO A PARTE I

REVISÃO DOS MODELOS TEÓRICOS

Partindo das seguintes premissas:

a) P, = P; (1 + t %), onde P, é o preço do mercado interno, P; é o preço do mercado
mundial e t é a aliquota de importação

b) Que o país é pequeno e, portanto um "price-tak:er"(variação de P, não altera Pm)

c) Que não existam custos de transporte e nem barreiras não-tarifárias

d) Custos crescentes, rendimento decrescente

MODELO A DOIS PAÍSES

o A A' ClJ 8' 8

Uma economia fechada (alíquota proibitiva) teria seu ponto de equilíbrio em (Ps.Qs),
ineficiente pois P; < PioSe trata de uma economia totalmente aberta, P, = P; e D (DB) > S

(DA), logo a quantidade do bem a ser importado é igual a M = (AB).

Se introduzirmos o protecionismo, P, = P; (1+t), haverá um efeito de aumento na produção
interna (DA) ((DA'), um efeito de redução no consumo (DB) ((DB'), um efeito de
arrecadação fiscal (área de K) e um efeito redistributivo de bem-estar:

* através da redução do surplus dos consumidores

Q

variação do surplus será a área do losango P, pois o preço aumenta de c para c'. A área do
retângulo representa o custo suportado pelos consumidores que permanecem no mercado,
enquanto a do triângulo representa o custo suportado pelos consumidores expulsos do
mercado.

* através do aumento do surplus dos produtores
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Q

A área de P'equivale à variação do surplus, onde, o retângulo é o ganho dos produtores já
participantes do mercado e o triângulo o ganho daqueles que entraram.

* Concluindo, os ganhos dos produtores são contrastados pela perda dos consumidores

s

Q

A variação do surplus combinado consumidor-produtor será a área central ((+ Z + ~).
Supondo que a arrecadação fiscal (Z) seja distribuída, reduz-se o impacto negativo. Existe,
porém, uma perda líquida ((+ ~) que é o custo social do protecionismo. Portanto, pelo
"approach" eficiência, o bem-estar máximo seria o livre comércio generalizado.

MODELO A TRÊS PAÍSES

Premissas:

a) Concorrência perfeita no mercado de bens e de fatores
b) Existe perfeita mobilidade dos fatores dentro de qualquer país, não existido entre países
diferentes
c) Não há custo de transportes
d) Não existem barreiras não tarifárias
e) Situação de pleno emprego nos países membros
f) Preços refletem os custos de oportunidade, alocação perfeita
g) Balança de Pagamentos em equilíbrio
h) Custos crescentes, rendimento decrescente

Sendo os países H e P, W o resto do mundo mais eficiente que ambos (P; constante).
Supõe-se que, no período anterior à integração, o país P seja mais eficiente que H. Existe
apenas um tipo de bem.

I) Na formação de uma CU: o país P que tem preço igual a Tp, está disposto a vender para
H se esse pagar um preço maior que Ts. ou seja, se p>Tp oferece-lhe o excesso de oferta
(Dp<Sp). Em H, do preço Tp se soma a nova curva de oferta (SH+SM).O ponto de equilíbrio
é K e a tarifa externa comum é CET' que iguala a ordenada de K (uma alíquota maior CET,
seria excessiva pois a oferta supera a demanda).
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CET'= Pw (t

PREÇO

CET'

Pw

CET

Pw

o QUANTIDADE o R s T QUANTIDADE

Se antes havia uma alíquota proibitiva aos dois países (TH e Tp) que garantia produção
doméstica para ambos, então, após integração teriam os seguintes efeitos:

- No país H: aumenta o consumo de ON para OQ e declínio de produção de ON para OL.
Ocorreria em H, o efeito de trade creation devido a melhor alocação de recursos (triângulo
ABD) e aumento do bem-estar dos consumidores (triângulo ABC). Paralelamente, no país
P a área .d representa a perda dos consumidores enquanto ~ representa aumento de
produção. Teríamos Trade Creation em P relacionado ao aumento de exportação igual a
área do retângulo hachurado.

Porém, se antes da integração a tarifa de H não fosse proibitiva (TH' por exemplo) verim
que parte de sua demanda seria atendida por produtos importados (MP), gerando uma
arrecadação de (MP) x (PwT ' H). Quando da forma da CU, as aliquotas forem p/ CET', o
consumo cresce para OQ e a produção reduz para OL. Então haveria Trade Creation
relacionado com os ganhos para os consumidores (triângulo ª) e melhor distribuição dos
recursos (triângulo ç). Porém nesse caso haveria também trade-divertion devido à
realocação de produção, originalmente proveniente do resto do mundo e que passa ser
importado de P, igual a (MP) x (P wCET' ) . Portanto, a CU somente aumentaria o bem-estar
se (MP) x (P wCET' ) < (ª+Q) .

TI) Na área de livre comércio, não existe tarifa externa comum. A livre circulação interna é
limitada aos produtos com certificado de origem. Seguindo as mesmas suposições
anteriores, H é interessado em p de P, mas P não tem S > D suficiente para atender à
demanda externa. Neste caso, p coloca à disposição toda sua Sp para H, pois pode
satisfazer a demanda interna D, importando do resto do mundo. A nova curva de oferta em
H eqüivale a oferta agregada dos dois países, ou seja, SH+Sp. Supondo que p = P, então
SH+Sp=SH' .
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TH ~
Tp PFfA

Pw Tp

Pw - - - - -
O A C

Se o preço da FI'A for OTp então haveria um excesso na demanda sobre a oferta
(OM+OL' <OM+ON'). Porém, dado que as tarifas são independentes aos dois países, o país
P passa a exportar L 'N"=L"M para atender às necessidades do país H, e passa ele próprio
a importar do resto do mundo Pw. No país P não há diferença para os consumidores, mas há
um ganho líquido, representado no aumento de arrecadação fiscal (retângulo hachurado).
Em H, ocorre similar a CU, com Trade Creation nos triângulos f! (realocado) e c
(consumidor) e Trade Defletion no retângulo Q.

Caso a oferta de P seja incapaz de cobrir a demanda de H (OH elástica ou mercado de H
muito grande), então haveria um novo equilíbrio dos preços, um para os consumidores de P
que continuam a pagar Tp e outro para os produtores de P e consumidores de H (PFfA).

Temos, portanto, na FI' A uma maior abertura com o mundo, resultando em preços menores
e trade creation líquidos maiores do que na CU.

MODELO COM ECONOMIA DE ESCALA

Se existe economia de escala, na hipótese de uma tarifa não proibitiva, não haveria
produção nacional do bem. A tarifa teria como função unicamente gerar arrecadação fiscal e
limitar a demanda. Uma tarifa mais que proibitiva levaria a uma diminuição na renda
(diminuiria OH e SH) e aumento nos preços (conseqüente o aparecimento de uma margem
extra para os produtores).

PRE PREço

®
A~

Pp

- - P-cu ACp

- - Pw

o,

o M M QJANTIDADE o N N x,
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Seguindo os modelos anteriores (apenas alterando a premissa de custos crescentes): Depois
da CU, somente o país mais eficiente P produz. O preço em ambos os países seria igual a
tarifa externa comum (CET). A oferta de P será igual a demanda conjugada de H e P, ou
seja, S, = D, + DH. Em H haveria os seguintes efeitos: trade creation na produção (a) e
trade creation no consumo (c). Em P teria um efeito de cost reduction pelo aumento da
demanda (d) e diminuição dos custos médios (e). Sendo (ON) a demanda de P e (N' xm a
demanda de H, temos ainda na área F representando a vantagem para P de fornecer a um
preço superior a Pw.
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GEOPOLÍTICA: O DESENVOLVIMENTO RECENTE DO MERCOSUL E SUAS

PERSPECTIVAS.

2.1 O NOVO REGIONALISMO

o regionalismo, que estava virtualmente estagnado desde o final da década de 60, limitado a

CEE e EFTA, ganhou novamente impulso nos últimos dez anos. As razões do fim do

primeiro ciclo de integração regional, bem como seu renascimento, estão intrinsecamente

ligadas ao papel desempenhado pelos EUA.

Ainda que tivessem apoiado a formação da CEE, os EUA sempre mantiveram uma forte

postura multilateralista (não poderia ser de outra forma já que sua economia no pós-guerra

representava mais da metade da produção do mundo capitalista). A política comercial

americana no pós-guerra foi centralizada no GATT e nas suas diversas rodadas, buscando a

redução das tarifas dos produtos industrializados a nível mundial, sempre mantendo-se

indiferente às idéias de integração com a Comunidade Econômica Européia (North Atlantic

Free Trade Area) ou com o Oriente (Pacific Free Trade Area). Ou seja, o primeiro ciclo do

regionalismo se encerra pela postura contrária dos americanos.

Em um contexto de bipolarização mundial, a possibilidade de concretização de qualquer

mudança no cenário geopolítico internacional dependia do apoio da nação hegemônica da

economia capitalista. A premissa de qualquer 'policy-maker' no período pós-guerra era a

preeminência econômica americana e, assim até mesmo a própria existência da Comunidade

Econômica Européia (CEE) é em última instância fruto do contexto de bipolarização
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mundial. A formação da CEE, nos explica Hobsbawn (1995), "ilustra tanto o poder e

ambigüidade daquele país [EUA] quanto aos seus limites; mas também mostra a força dos

temores que manteve unida a aliança anti-soviética." (Hobsbawn, 1995, p. 237).

Por outro lado, a idéia de integração econômica entre países do Terceiro Mundo como

possível catalisador às políticas de substituição de importação ao permitir o aproveitamento

de economia de escala, defmidas nos trabalhos de Cooper and Massell (1965), não foram

devidamente estruturadas na prática, apesar de algumas tentativas como a LAFfA (Latin

American Free Trade Area) que fracassaram pela excesso de burocracia, falta de apoio do

mundo desenvolvido e o forte nacionalismo das nações envolvidas. "(, ..)the fact that most

of the poorer Latin American countries tend to export products which are substitutes

rather than complements (especially agricultural commodities), and (2) the risk that the

smaller Latin American nations will be over-whelmed with manufactured exports from the

larger nations such as Brazil, thus stifling domestic manufacturing development. These

are the same difficulties which have contributed to the failure of most past efforts at

forming effective trading blocs within Latin America or sub-regions thereof." (Blecker &

Spriggs, 1993, p. 25)

Ou, conforme observou o representante brasileiro na ALADI, embaixador Barbosa (991)

"As dificuldades práticas vinculadas à natureza multilateral das negociações, à pouca

flexibilidade das principais disposições do Tratado, aos objetivos ambiciosos nele

estabelecidos, aliadas à oposição do setor privado e a problemas de natureza política,

surgidos com a gradual instalação de regimes autoritários na quase totalidade dos países

da região, determinaram o aparecimento de crescentes frustrações e interesses

conflitantes na implementação do TM-60 e no funcionamento da ALALC." (Barbosa,

1991, p. 4)
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O desenvolvimento da nova teoria do comércio, aliado a fortes 'déficits' na balança

comercial norte-americana e ao próprio fortalecimento da economia européia levam a uma

mudança de postura dos EUA no final da década de 80. Na prática os EUA construíram

nesse período um acordo de livre comércio com Israel e estruturaram a formação do

NAFf A com Canadá e México, lançaram a Iniciativa para as Américas (IA) e auxiliaram a

formação da 'Asian Pacific Economic Cooperation' (APEC).

Em uma nova realidade mundial, onde as polaridades não estão plenamente defrnidas, os

EUA então não apenas vêm perdendo seu posto de liderança, como de arbitragem, no

comércio internacional, abrindo-se espaço para potenciais conflitos comerciais entre as

potências. "As hegemonic leader of the westem world, the United States dictated the rules

of the intemational game and held privileged positions in many markets. Today this world

leadership in contested by the EC and Japan, since the have established their influence

areas." (Bresser & Thorstensen, 1992, p. 8)

A própria Comunidade Econômica Européia sofre diversas mutações, ampliando sua

integração interna através da formação da União Européia - com livre circulação de bens,

serviços, trabalho e capital - e externa através da criação da 'European Economic Area'

(EEA) - um semimercado comum entre os integrantes do EFf A. A UE passa a ter

considerável hegemonia nos países mediterrâneos e do leste europeu, além de estruturar

acordos preferenciais com essas áreas e também com ex-colônias.

Por outro lado, a própria evolução tecnológica implica uma reestruturação da economia

mundial, sendo agente catalisador do renascimento do regionalismo. tiA regionalização

responde, entre outros fatores, à necessidade de investimentos cada vez maiores em P&D,

com cujo ônus não pode arcar cada país isoladamente e, leva, por conseguinte, a uma

organização de produção em escala crescente. A globalização, do mesmo modo, decorre
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da necessidade cada vez mais presente da busca de mercados em escala mundial para a

amortização dos pesados investimentos em novos processos e produtos, ao mesmo tempo

em que as novas tecnologias tornam possível a prestação de serviços transfronteiras em

tempo real." (Amorim, 1991, p. 2). Esses dois fatores' - regionalização e globalização -

ainda que pareçam contraditórios, demonstram que Estado-nação não é mais o espaço

adequado para o desenvolvimento das relações econômicas, nem mesmo quando ele insere

um mega-mercado como o norte-americano.

Assustados com o crescente déficit comercial, os EUA passaram a adotar medidas cada vez

mais contrárias às idéias de livre comércio. Ainda que no campo internacional os EUA

tenham tido papel fundamental para o desenrolar da rodada do Uruguai, sua política interna

dos últimos anos foi marcada pelo crescimento de medidas unilaterais protecionistas, que

ferem as próprias regras do GATT. (section 301, Super 301 e 301 Special)

Thorstensen & Lozardo (995) observam que o discurso americano não combina com a

prática "At the multilaterallevel, the USA was the greatest supporters ofGAIT's Uruguay

Round, defending multilateralism and trade liberalization, and introducing new issues in

the GAIT system: agriculture, textiles, services, intellectual property and investments.t. ..)

13(butl At the internal level its trade policy is characterized by a seletive protectionism,

reaction to pressures from the least competitive industrial sector,( ...)unilaterism against

any action considered unfair to USA trade. This immediate relation is in disagreement

with GA IT' s principles. There is strong protectionism in the agricultural sector, both in

production and foreign trade. " (Thorstensen & Lozardo, 1995, p. 45)

Aliás, o próprio GATI, - apoiado nas observações de Jacob Viner, de que a integração

econômica ao mesmo tempo que promove o comércio entre países membros, os protege

13 Inversão de texto não existente no original.
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dos demais países não-membros - apesar de reconhecer a possibilidade de formação de

CU/FT As, coloca algumas ressalvas a estes tipos de acordos regionais no sentido de se

evitar efeitos negativos aos demais países. Em seu artigo XXIV determina que tal formação

estaria submetida à regra básica de que a média das tarifas aduaneiras de uma nova CU/FT A

não poderia ser maior do que a média já existente anteriormente nos países membros.

Porém, apenas essa ressalva do artigo XXIV não é suficiente para se evitar efeitos

negativos da emergência do regionalismo para a economia mundial. A única observação que

é valida na prática é que os efeitos no bem-estar de países terceiros somente serão menos

negativos quanto maior for a proporção de comércio existente entre os países membros (na

situação anterior à formação da CUIFTA), menor for a proporção do comércio entre estes e

países não-membros à integração econômica e menor a margem de substituição entre as

commodities de países membro e dos países não-membros.

"Since 1948, more than 60 FTAs and preferential trade agreements have been reviewed by

the GAIT under Article XXIV provisions (...) Only four agreements (...) were declared

fully compatible witb Article XXIV requirements. However, no agreement has been

censured by a working group as being incompatible witli GAIT rules. As a result of these

precedents, countries are perceived to be able to derogate from MFN obligations in FTAs

without regard to the effects on third countries. (P. Braga & Yeats, 1992, p. 4)

Autores como Bhagwatti (992) ressaltam preocupações com o fenômeno atual de

regionalismo crescente, levantando duas questões básicas: (1) se essa profusão de novas

CUs ou FTA, que acabarão por dividir o mundo em grandes blocos econômicos,

maximizam ou minimizam bem-estar mundial (não apenas dos países membros) e, (2) na

hipótese de que o efeito seja maximizador, se realmente esse novo regionalismo serviria

como catalisador do processo multilateralista da liberação do comércio (GATI/OIC).
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Como o comércio intra-Ff NCUs, atualmente são responsáveis por quase metade de todo o

comércio mundial é de extrema importância sabermos como se comporta tal força frente ao

multilateralismo.

"As such, the clear message is that, while the further spread of regional integration efforts

may threaten the multilateral negotiations process, a more imposing threat appears to be

relative size that these arrangements have already achieved and the fact that they could

tum hostile to each other. A further point to consider is that these established

arrangements provide an important disincentive for members to engage in multilateral

negotiations which lower the preference margins they receive in each other's markets" (P.

Braga & Yeats, 1992, p. 8)

Para alguns autores, porém, o regionalismo renasce não mais como uma política alternativa,

mas como suplementar (ou mesmo catalisadora) ao multilateralismo. Os próprios P. Braga

& Yeat nos explicam a lógica desse raciocínio "...There has been a growing interest in

'minilateral arrangements' - particularly, free trade areas - either as an alternative or as

a complement to the GAIT approach. Proponents of FTAs cite the advantages of

negotiating with a limited number of countries that are willing to liberalize trade

bilaterally. The agenda in such negotiations can be geared to the specific interests of the

participants and special administrative bodies can be established.... 'for members only. '"

(P. Braga & Yeats, 1992, p. 2) As FTA também objetivariam o balanceamento dos fluxos

comerciais bilaterais o que estabeleceria condições mais favoráveis para o próprio

multilateralismo.

Essa é a posição dos trabalhos de Creagan (1992), ao defender a posição (aparentemente

contraditória) do governo americano em favor de uma área de livre comércio para as

Américas. "Alguns têm interpretado a iniciativa para as Américas como um plano norte-
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americano de contingência para o caso de malogro da Rodada Uruguai, ou como um

sistema comercial fragmentando-se em blocos. Na verdade, trata-se exatamente do oposto.

A iniciativa para as Américas e a Rodada Uruguai são complementares. Esperamos, por

exemplo, que uma Rodada bem sucedida venha a estabelecer padrões internacionais para

comércio de serviços, em proteção de direitos de propriedade intelectual, em requisitos de

desempenho de investimentos, e em outras áreas igualmente importantes, que tomarão

consideravelmente mais fáceis a negociação de acordos de livre comércio no hemisfério. "

(Creagan, 1992,p.5)

Nos parece, todavia, que com o novo regionalismo, o multilateralismo puro (busca do livre

comércio absoluto) será substituído por um cenário dominado pelo 'managed trade'. Se no

passado recente o 'managed trade' serviu como arma defensiva para setores industriais

pouco competitivos dos países industrializados contra o avanço de exportadores mais

dinâmicos - como por exemplo, os Acordos de Redução 'Voluntária' (VRAs) negociados

pelos EUA e CEE com o Japão e vários NICs-, eles adquirem atualmente uma demanda

ainda maior através das novas políticas de promoção de setores estratégicos que possam

impelir uma maior competitividade dos nacionais. Como salienta P. Braga & Yeats(1992), a

NTC trouxe uma nova 'respeitabilidade' às políticas intervencionistas ao introduzir o que

chamaram 'strategic trade theory'!", Managed trade initiatives seems to pose a larger

threat to the multilateral trade system in a post-Uruguay Round world than new

preferential trading blocs. High-tech trade will provide the main points of conflict between

OECD countries. According, a growing resort to managed trade solutions appears likely.

Such a development, in turn, may increase the danger of trading blocs tuming hostile to

each other." (P. Braga & Yeats, 1992, p. 20)

14 A esse respeito vide o capítulo anterior.
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Dada a existência comum de acordos preferenciais de tarifas, sistema de quotas seletivas,

acordos setoriais e resolução de conflitos através da negociação bilateral, o comércio

internacional, mesmo quando não realizado dentro de um contexto de integração

econômica, encontra-se atualmente baseado em relações privilegiadas entre parceiros. Neste

contexto a retórica de livre comércio, centralizado em última instância no ideal de igualdade

de oportunidade a todas as nações, nos parece falso. Porém, uma vez que o ciclo do novo

regionalismo ainda não está totalmente sedimentado, toma-se prematura a adoção de uma

visão dogmática de um mundo cada vez mais marcado pelo crescente protecionismo inter-

blocos. Pois, como mesmo observa Thorstensen & Lozardo(1995), "with the conclusion of

the Uruguay Round and the creation of the WTO - World Trade Organization, the

hypothesis of open spaces seems to be more likely." (Thorstensen & Lozardo, 1995, p. 8).

2.2 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO E A ABERTURA ECONÔMICA

RECENTE

o desenvolvimento econômico brasileiro foi marcado por uma forte intervenção do Estado,

que estimulou a industrialização através de subsídios e do protecionismo. "Since the 1930s,

the state has been the major agent of the Brazilian development processo through three

instruments; (1) the import substitution strategy, which gave a big impulse to the industrial

expansion of some Latin-American countries; (2) subsidies to the industrial sectors

considered as strategic; and (3) direct investment in state-owned enterprises. This

strategy, however, was already exhausted in the early 1960s. It was artificially maintained

in the 1970s through foreign indebtedness to financed the projects of import substitution,

as well as by a new wave of subsidies and the creation of state-owned enterprises. But the
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cost of such an option turned out to be very high after all. It resulted in a deep crisis of

the state." (Bresser & Thorstensen, 1992, p. 10)

Entretanto, com crise da dívida dos anos 80, o Brasil, ao invés de alterar sua política,

enrijeceu-a, buscando desenfreadamente aumentar suas reservas em moeda forte As

importações, que já eram desincentivadas através de altas aliquotas provenientes da política

de substituição de importações, sofreram estritas limitações devido a problema na balança

de pagamento através da introdução de sistemas de quotas. As importações caem de US$

22,9 bilhões em 1980 para US$ l3,5 em 1985, e encerram a década sem retornar aos níveis

anteriores (US$ 20,6 bilhões em 1990).

Os incentivos à exportação, baseados em redução tributária, incentivos fiscais e

minidesvalorizações, foram ampliados. Cada vez mais eram necessárias maiores

transferências do Estado para o setor exportador, que confrontava-se com um mercado

internacional cada vez mais protecionista (devido ao choques externos de 79/80) e que

sofria, principalmente o setor de manufatura, uma perda crescente de produtividade em

relação as médias mundiais (a queda na taxa de investimento e a desorganização do sistema

de preços domésticos devido à estaginflação foram os principais motivos). O resultado foi

que ao final dos anos 80 o sistema se mostra totalmente inadequado - conforme podemos

observar na Tabela 1, as exportações entre 1984 a 1991 aumentam apenas 17,1% (de US$

27,0 para US$ 31,6 bilhões) enquanto entre 1980 a 1984 haviam crescido 74,6% (de US$

20,1) - e o Estado completamente falido.

"...The failure of Brasil as a model Third World power and leader of he non-aligned

countries, outside of the domain of the United States and of the former USSR. This model

was exhausted by the foreign debt crisis and the end of the strategy of import substitution.

Such strategy ofnationalist character, which reached its peaks in the 1970s, didn't prove
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itself a realistic altemative capable of promoting the development of Brazil in the 1980s.

Instead of pressuring the First World to obtain preferential treatment (this was the

leitmotif of 'new international Order' strategy that the non-aligned countries adopted in

the 1970s), we had no choice but adopting a defensive position before the pressure of our

creditors. At the same time, we had to admit the mistakes of economic policy caused by

the fact that the import substitution strategy was artificially extended in the 1970s through

externai financing. The ideas of reducing the state through trade liberalization,

deregulation and privatization became dominant, putting and end to Brazil's Third World

oriented strategy. (Bresser & Thorstensen, 1992, p. 10)

É importante ressaltar também que o esforço exportador da década de 80 estava baseado na

disponibilidade de recursos naturais, mão-de-obra barata e elevados subsídios ao capital. A

preocupação no período era centralizado na necessidade de geração de divisas, da mesma

forma que em períodos anteriores o objetivo era simplesmente internalizar ao maximo a

produção de bens devido às externalidades do processo de industrialização ((O esforço das

últimas décadas sempre esteve voltado primordialmente para a constituição de um parque

industrial diversificado sendo dada uma atenção relativamente menor à eficiência

produtiva". (Oliveira, 1992, p. 12) No período de montagem do parque industrial, de certa

forma a eficiência se mantinha em níveis adequados devido à elevada taxa de investimento

(estimulada pela compra subsidiada de insumos e bens de capital importados). Quando,

porém, a verticalização da industrialização permitiu que maiores parcelas de insumos e bens

de capital fossem produzidos domésticamente, em contexto de ausência de competição

externa, existiu um aumento no preço desses bens, resultando em inibição de investimentos

e queda de produtividade. Assistimos assim durante a última década uma grande perda de

eficiência relativa e competitividade dos produtos brasileiros. "( ...)Aquellos bienes que

incorporan mano de obra calificada y son los que materilizan el progreso técnico han ido
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progresivamente perdiendo importancia en el patrón exportador." (Chudnovsky e Porta,

1989, p. 125)

A abertura comercial recente, iniciada nos primórdios da década de 90, contou não apenas

com a eliminação de grande parte das restrições não tarifárias (incluindo-se os produtos da

lista do Anexo C, de reserva do mercado de informática), como também uma forte e

constante redução nos índices e dispersões tarifários O objetivo inicial almejava chegar em

1994 com tarifas médias de 16.6% e dispersão de 10.65. A idéia era de classificar as

commodities em sete diferentes categorias, aplicando a cada um nível tarifário distinto: 0%

para produtos sem similar nacional ou nos quais o Brasil apresentasse clara vantagem

comparativa, manutenção da faixa de 5% para commodities que já apresentassem essa

incidência, aliquotas de 10 a 15% para insumos dos produtos com tarifa 0%, tarifa de 20%

para produtos manufaturados em geral, 30% para química [ma, bens de consumo

alimentícios e eletrônicos, 35% para indústria automobilística e 40% para informática.

Algumas dessas metas foram modificadas no tratado que fixou a tarifa externa comum

(TEC) do MercosuL A partir de janeiro de 1995, 85% do universo tarifário conta com

média de 14% e máximo de 20%. Os restantes 15% (principalmente os setores de bens de

capital, informática e telecomunicações), foram estabelecidos distintamente por cada país

membro, tendo como limite superior 35%, mas tendo que convergir dentro de um período

de 6 a 10 anos. Existem ainda produtos (lista de adequação) em que a tarifa, mesmo para

produtos originários de países membros, continuam a existir - 29 para o Brasil e 221 para a

Argentina.



66
TABELA 1

o Perfil das exportações
(Em US$ milhões FOB)

Ano Básicos Industr. Semirnanuf. Manufat. OPS. ESP. Total
.(A) (B) (C) (A)+(B)+(C)

1980 8.488 11.376 2.349 9.027 268 20.132
1981 8.920 13.999 2.116 11.883 374 23.293
1982 8.328 11.686 1.433 10.253 251 20.175

1983 8.535 13.058 1.782 11.276 306 21.899
1984 8.706 18.004 2.872 15.132 295 27.005
1985 8.538 16.821 2.758 14.063 280 25.639
1986 7.269 14.895 2.491 12.101 174 22.319
1987 8.022 18.014 3.175 14.839 188 26.224
1988 9.411 24.079 4.892 19.187 299 33.789
1989 9.549 24.444 5.807 18.634 393 34.383
1990 8.716 22.119 5.108 17.011 549 31.414
1991 8.737 22.448 4.691 17.757 435 31.620
1992 8.830 26.504 5.750 20.754 459 35.793
1993 9.366 28.882 5.415 23.437 307 38.555
1994 11.058 31.852 6.893 24.959 635 43.545
1995 10.969 34.713 9.146 25.567 824 46.506

Fonte MICT In: Gazeta Mercantil 29/01/96+07

TABELA 2
A pauta das im portações

Em US$ milhàes FOB

Ano Petróleo AlC Outros B/C Total
(A) (%) Iprodutos (B (%) (C)

1980 9.372 40,83 13.583 59,17 22.955
1981 10.597 47,97 11.495 52,03 22.092
1982 9.566 49,32 9.829 50,68 19.395
1983 7.822 50,70 7.607 49,30 15.429
1984 6.735 48,40 7.181 51,60 13.916
1985 5.418 41,19 7.735 58,81 13.153

1986 2.786 19,84 11.258 80,16 14.044
1987 3.859· 25,64 11.193 74,36 15.052
1988 3.194 21,87 11.411 78,13 14.605
1989 3.390 18,56 14.873 81,44 18.263
1990 4.354 21,07 16.307 78,93 20.661
1991 3.370 16,02 17.671 83,98 21.011
1992 3.069 14,93 17.485 85,07 20.554
1993 2.138 8,47 23.118 91,53 25.256
1994 2.339 7,07 30.740 92,93 33.079
1995 2.576 5,19 47.087 94,81 49.663

Fonte MICT In: Gazeta Mercantil 29/01/96



67
As importações desde 1990 até 1995 aumentaram 150%, passando de US$ 20,6 bilhões

para US$ 49,6 bilhões (Tabela 2). Os objetivos tarifários, porém, foram estabelecidos sem o

devido estudo setorial e o resultado é que muitos setores estavam desaperrados para uma

abertura tão rápida. A partir de 1994, assustado com a crise mexicana e com sucessivos

déficits na balança comercial, o governo brasileiro inicia, através do setor automotriz, uma

reversão na abertura elevando novamente as tarifas dos setores mais ameaçados.

A abertura dos anos 90 - realizada em um contexto mundial favorável, principalmente após

fmalização da Rodada Uruguai, reflexo da maior integração e globalização da produção -,

permitiu uma maior disciplina nos preços nacionais correlacionando-os aos preços

internacionais. Por outro lado a abertura gerou demanda por um perfil de maior

competitividade, podendo-se romper-se com o círculo vicioso em entrar em um círculo

virtuoso. "Protegidos da concorrência internacional, os setores mais oligopolizados

logram proteger suas margens de lucro e repassar para os preços aumentos ou reposições

salariais obtidas pelas categorias mais organizadas dos trabalhadores. Dado o elevado

patamar de custos internos, a rentabilidade da atividade exportadora passa a depender de

incentivos oficiais freqüentemente incompatíveis com as metas de política monetária e

fiscal... Numa economia mais aberta, ... a maior competitividade para enfrentar os

concorrentes externos pode aumentar a ênfase sobre a eficiência do sistema industrial e

criar um círculo virtuoso de crescimento e aumentos de produtividade e do salário real. "

(Oliveira, 1992, p. 15)

Os resultados 'ex-post' ainda não demostram essa maior competitividade para enfrentar os

concorrentes externos. Se as importações cresceram muito desde 1990, com relação às

exportações não se pode dizer o mesmo. A taxa de crescimento acumulada de 48,1%

(Tabela 3) foi menor do que as da média mundial, principalmente em relação aos demais



68

NICs (125,4% China, 84,6% Coréia, 73,4 México ou 69,4% Argentina). Em 1995, dois

fenômenos são observados, o primeiro déficit comercial depois de 15 anos e uma

diminuição na participação dos produtos manufaturados nas exportações. Todavia não

podemos esquecer o fator 'timming' já que a variável eficiência do sistema industrial

apenas se realizam plenamente no médio e longo períodos, pois dependem dos

investimentos privados, de uma reestruturação da infra-estrutura, de preparação de mão-de-

obra, etc ... Não podemos considerar o processo de abertura como consolidado, pois apesar

de não aparecerem nas estatísticas de comércio exterior, assistimos uma grande

movimentação no setor privado brasileiro, com o crescimento rápido nas taxas de

investimento e uma reestruturação em busca de uma maior eficiência produtiva. Os efeitos

desse processo sobre as exportações somente serão sentidos no momento em que

recuperarmos o 'gap' existente entre a produtividade brasileira e a mundial. Mesmo porque

o fator conjuntural do plano de estabilização de 94/95 também colabora para tais resultados

negativos, ao elevar as taxas de juros e reter o câmbio.



69
TABELA 3

o desempenho do Brasil

(Taxas médias de crescimento das exortações - em US$ bilhões)

País 1990 1995 Taxa média anual Taxa total
no período (%) acumulada(% )

País 1990 1995 Tasa média anual Taxa total
no período (%) acumulada (%)

Brasil 31,4 46,5 8,2* 48,1
EUA 393,6 580* 8,1 47,4
Japão 287,6 450* 9,4 56,5
China 62,1 140* 17,7 125,4
Hong cong 82,2 162* 14,5* 97,1
índia 18,0 29* 10,0 61,1
indonésia 25,7 42* 10,3 63,4
Coréia do Sul 65,0 120* 13,0* 84,6
Malásia 29,0 68* 18,6* 134,5
Taiwan 67,0 106* 9,6* 58,2
Chile 8,4 15,7* 13,3 86,9
México 27,1 47,0* 11,6 73,4
Argentina 12,4 21,0* 11,1 69,4
Alemanha 410,1 503* 4,2 22,7
França 216,6 290* 6,0 33,9
Itália 176,3 nd - -
Espanha 55,6 91 10,4 63,7
Portugal 16,4 nd - -
Reino Unido 185,2 258 6,9 39,3
Países Babes 131,8 - - -

Fonte:IFS/FMI Elaboração:FUNCEX
In:Gazeta Mercantil 29/01/96
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Com a abertura, as opções mais freqüentes da indústria brasileira têm sido a adoção de

programas de gestão da qualidade, racionalização de linhas de produção e investimento em

equipamentos e tecnologia. Na avaliação da evolução da indústria paulista feita pela FIESP

(995), são relatados alguns efeitos da abertura nas organizações: "A conjugação da

redução das aliquotas e apreciação cambial impôs uma forte pressão sobre as empresas

industriais, as quais foram 'obrigadas' a aumentar significativamente seu poder de

concorrência. Para isso, além da ampliação dos investimentos industriais (isso ocorreu no

primeiro trimestre de 1995), as indústrias passaram por um forte processo de ajustamento

interno. Esse processo foi caracterizado por a) restruturação dos métodos de produção b)

tercerização de parte das atividades c) maior racionalização dos métodos de trabalho d)

adoção de novos métodos gerenciais que implicaram menor uso de mão-de-obra e) busca

de qualidade f) ampliação dos investimentos no sentido de obter ganhos de produtividade

g) redefinição de linhas de produção e atualização dos produtos i) maior utilização de

insumos importados etc. resultado desse quadro ... foi uma queda substancial dos preços

reais praticados pela indústria. "(Rev. Noticias/FIESP, dez. 1995, p. 14). O ~esmo estudo

da Revista da FIESP, aponta um crescimento de 90,6% nas importações de máquinas e

equipamentos como reflexo da reestruturação que está sendo realizada pelas empresas para

enfrentar o desafio da competitividade dos produtos importados.

Todavia esse quadro não é uniforme para todos os setores. Na pesquisa realizada pela

Confederação Nacional da Indústria - CNI (1995), junto aos lideres industrias, em

dezembro de 1995, os setores que se declaram mais preparados para concorrer com os

produtos importados são o extrativo mineral (78,6%), higiene e limpeza (70,0%) e papel e

papelão (85%). (Tabela 4). Por outro lado os setores que mais sofrem com a abertura são

os setores têxteis, vestuários, calçados, brinquedos e gráfica (nos três primeiros, mais de

70,0% das empresas se acham despreparadas para a abertura). O exemplo mais visível foi o
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setor têxtil onde cerca de 30% das indústrias fecharam suas portas entre 1994-95 "Alguns

setores, com destaque para vestuários e calçado, têxtil, couros e peles, química, material

elétrico e de comunicações e mecânica, apresentam um percentual de decisões de redução

de investimento bastante superiores à média da indústria, sugerindo o abandono de linhas

de produção e produtos que não atingem competitividade internacional.( ... ) Os segmentos

que acusam maior indução a novos investimentos são perfumaria, sabões e velas, produtos

farmacêuticos, mobiliário, produto de matéria plástica, papel e papelão e metalurgia. "

(eNI, 1995) A mesma pesquisa aponta que as empresas dos setores de material elétrico e

mecânica estão substituindo sua própria produção por importados.

Entretanto, como observa Bresser & Thorstensen (1992): 'To internationalize the economy

doesn 't mean, as Washington and the First World usually believe, just to stabilize prices,

reduce the state and open the economy. These are necessary but not sufficient conditions.

The neo-liberal strategy assumes that the rise in investment, which is absolutely essential

to the resuming of development, will come from abroad, namely from the multinational

enterprises. This assumption is not realistic. It is possible and desirable to expect an

increase in foreign investment but we know that there are clear limitations to that kind of

source." (Bresser & Thorstensen, p. 11) Nota-se que no novo contexto de globalização o

investimento direto estrangeiro não mais ocorre apenas em mercados internos protegidos,
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TABELA 4

A capacidade das empresas de enfrentar a concorrência
As empresas do seu setor estão preparadas para enfrentar a concorrência de produtos importados?

Pouco preparadas:
Muito preparadas: 6

Distribui ão dos resultados setoriais %

Poucos preparadas Muito preparadas
(1-3) (1-2) (4-6) (5-6)

Extrativa mineral 14,3 14,3 78,6 42,9
Minerais não metálicos 56,8 18,9 43,2 24,3
Metalúrgica 54,1 24,3 45,9 19,8
Mecânica 50,6 21,5 49,4 19,0
Material elétrico e de comunicações 51,8 26,8 48,2 25,0
Material de transporte 52,9 21,6 47,1 15,7
Madeira e Mobiliário 54,6 33,3 42,4 15,2
Papel e papelão 14,3 0,0 85,7 61,9
Borracha 54,5 9,1 45,5 9,1
Couros e peles 53,8 7,7 46,2 15,4
Química 33,0 13,4 66,0 33,0
Produtos farmacêuticos 39,4 10,7 60,7 28,6
Perfumaria, sabões e velas 30,0 10,0 70,0 40,0
Produtos de matéria plástica 56,5 30,4 43,5 13,0
Textil 70,5 37,2 29,5 10,3
Vestuário, calçados e art. de tecidos. 77,8 48,1 22,2 11,1
Produtos alimentares 47,0 22,7 53,0 25,8
Bebidas 33,3 11,1 66,7 27,8
Editorial e gráfica 59,1 22,7 40,9 13,6

Fonte: A \1são dos Uderes Empresariais Brasileiros 1995(CNI)
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mas sobretudo em espaços econômicos (muitas vezes sobrenacionais) onde a produção

pode ser realizada com custos (e escala) interessantes para uma estratégia de produção

mundial.

Assim sendo não bastaria ao governo brasileiro, a busca de maior eficiência através de uma

simples liberalização econômica. "...It is not enough to have a good export strategy to gain

the world market because intemational business scene has already created its own model:

production has been globalized, the world has been divided in trading blocs, a network of

preferential agreements has been created among countries, in addition to managed trade

between industrial sectors. (Thorstensen & Lozardo, 1995, p. 40). Se o objetivo da política

econômica é aumentar a eficiência produtiva e do próprio mercado nacional através de uma

inserção do país na economia internacional, então existe uma estreita relação entre esse

maior grau de abertura do país e a sua disponibilidade para participar de uma integração

econômica.

É de suma importância, a recondução do Brasil como pólo dinâmico da economia mundial,

para estimular a atração de investimentos diretos externos. Nesse caso a integração regional

serviria como importante fator de reestruturação da oferta, ao permitir aproveitamento de

economias de escalas, estimular uma realocação dos fatores de forma mais eficiente e

aumentar a concorrência em mercados fortemente oligopolizados. Ao permitir a

restruturação da oferta, a regionalização permite um aumento de competitividade dos

produtos brasileiros, permitindo-se assim, por um lado, que o processo de abertura seja

mais intensivo (sem o desmonte do parque industrial) e, por outro, estimula as exportações

brasileiras de maior valor agregado para países terceiros.

Os acordos realizados até o momento, inclusive o próprio Mercosul, foram articulados sob

as bases da ALADI, que permite em suas regras compatibilizar acordos sub-regionais e
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bilaterais e atender anseios de países assimétricos em nível de desenvolvimento. Em um

ambiente de liberação econômica existente na década de 90 na América Latina, a simples

existência de acordos preferenciais (aliquotas reduzidas) não garante o fluxo comercial

entre os parceiros e, portanto, a estratégia deve ser a busca de novos acordos de integração

econômica na região.

No caso brasileiro a abertura econômica está combinada a uma estratégia ativa de

integração ao continente sul-americano, seja via Mercosul, através de acordos preferenciais

com países como Venezuela e Bolívia, ou tratativas de livre comércio com o Chile. As

relações econômicas com seus parceiros continentais têm recebido prioridade do governo

brasileiro, sem entretanto abandonar seus princípios de multilateralismo. "Cerca de 54%

das exportações brasileiras de manufaturados se dirigem aos países americanos e são

elevadas, na pauta de exportações para o continente, as vendas de produtos de maior

valor agregado e de setores cujo comércio internacional apresenta as mais significativas

taxas de crescimento. Também o comércio externo intra-industrial do Brasil encontra-se

fortemente concentrado na região." (Motta Veiga, 1993, p. 3).

A estratégia brasileira não estaria assim apenas voltada para uma simples melhoria no

acesso aos mercados, mas sim, buscando garantir sua própria sobrevivência nesses

mercados estratégico~ e buscando. uma posição de pólo dinâmico de atração de

investimentos externos. O fator defensivo, isso é, minimizacão do risco de deteriorização do

acesso ao mercado, toma-se ainda mais importante dentro do contexto internacional de

regionalização e globalização, principalmente frente às iniciativas dos EU A, onde uma

atitude não ativa podem gerar um fenômeno de marginalização e diminuição de

competitividade dos produtos brasileiros frente a seus parceiros comerciais. Como observa

Hurell (1993) "!...) the viability of sub-regional cooperation built around Mercosul was
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undercut by Mexico' s 'defection '. Not only did this weakened the collective power of Latin

America but the consolidation of NAFTA threatened countries such as Brazil with

substantial economic costs. Brasil's exports to the US would suffer from Mexican

competition, just as its trade to Latin America (specially manufactured goods) would suffer

from increased US competition. And without the advantages of proximity and zero-tariffs

Brazil would see a significant diversion of foreign investment to Mexico. " (Hurell, 1993, p.

7) A adesão ao NAFTA, por outro lado, seria interessante ao Brasil não apenas como

estratégia defensiva, mas também como primeira medida no sentido da efetiva eliminação

das barreiras não tarifárias que restringem o acesso de cerca de 26% das exportações

brasileiras ao mercado norte-americano.

Todavia, como salienta Motta Veiga (1993),"as propostas norte-americanas interessam

sobretudo a países onde os custos de ajustamento decorrente da liberalização unilateral já

tenham sido absorvidos ou estejam em processo de absorção e/ou que tenham - antes do

Acordo - parte significativa de seu comércio concentrado nas relações com os EUA"

(Motta Veiga, 1993, p. 9). Os casos do México e Chile se encaixam nessa descrição, mas no

caso brasileiro é necessário um grande avanço em relação ao ponto atual de liberalização e a

certeza de que o acordo induziria a uma restruturação sem excessivo custo econômico e

social.

Consciente disso, o governo brasileiro adotou um 'wait and see approach' em relação ao

NAFTA e concentrou seus esforços no cenário internacional nas negociações multilaterais

do GATT. A partir da rodada do Uruguai, o Brasil toma-se um negociador bastante ativo,

chegando a ser um dos lideres do 'Grupo de Caims' (que defendia o livre comércio na

agricultura) e, posteriormente, um dos primeiros signatários da OIC- Organização Mundial
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do Comércio. O objetivo brasileiro vem sendo de através de negociações multilaterais

buscar um maior acesso nos mercados e redução das barreiras.

Porém, a participação ativa no GATT é paradoxal já que acaba também por induzir a uma

maior liberalização econômica interna, o que em uma visão temporal desembocam no

crescimento do interesse pela propostas integracionistas. Estudos de Abreu (993), sobre as

relações comerciais entre o Brasil e os EUA, demonstram que durante a própria Rodada do

Uruguai grande parte dos conflitos bilaterais foram sendo eliminados, promovendo um

clima de maior distensão entre os dois países. "In the GAIT, not only multilateral frictions

originating from bilateral difficulties were removed, but also Brasil tended to take a more

active stance in actual negotiations, including on the "new themes". In the meeting at

Geneva whicb should end the Uruguay Round Brazil' s played again an important role in

the coalition whicb refused to proceed without a commitment by the EC and other

protectionist countries in temperate agriculture to liberalize more significantiy their

policies." (Abreu, 1993, p. 8).

2.3 O MERCOSUL: DESENVOLVIMENTO RECENTE E PERSPECTIVAS

Ao contrário da Comunidade Européia ou do próprio processo de formação do NAFTA, no

Mercosul o volume de comércio intra-regional era pequeno antes do processo de

integração. A formação do Mercosul não foi, assim, a consolidação de uma relação de

interdependência prévia entre os países membros, mas sim, conseqüência da crescente
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marginalização sentida por eles diante ao aumento da interdependência econômica Norte-

Norte, ocorrida nas últimas décadas. "lndications ofthis trend towards marginalization can

be seen in the steady decline in Latin America' s share of world exports, down from 10,9%

in 1950, to 5,43% in 1985, and to around 3% in 1990; in Latin America's share oftotal

directforeign investment, down from 15,3% in 1975 to 9,1% in 1985 ... " (Hurrell, 1993, p.

9). Ou, como explica o embaixador Amorim (991) ao definir os objetivos do Mercosul:

".... Trata-se sobretudo de constituir um espaço econômico comum, que permita conjugar

esforços e assegurar uma inserção mais competitiva desses países no cenário

internacional." (Amorim, 1991, p. 1).

A estratégia de substituição de importações foi, tanto para o Brasil, como para a Argentina,

baseada no abastecimento de seus próprios mercados internos. O fator endógeno para os

países do Mercosul é decisivo, já que 90% das suas produções destinam-se aos mercados

internos. O protecionismo elevado e generalizado, que durante todas as últimas décadas

compensava a falta de escala de produção, neutralizou os potenciais aumentos de

competitividade esperados com o amadurecimento da indústria e resultou em estruturas

industriais similares e ineficientes em ambos os países "Sôlo en algunos casos relativamente

excepcionales de filiales de empresas transnacionales, las fábricas en Argentina y Brasil

exhiben algún grado de especialización y complementariedad y desarrollan un comércio

intrafirma sobre la base de programas de intercambio compensado, en particular en el

area automootriz y de los camiones. En general, en el sector manufacturero prevalece la

duplicación, lo que naturalmente no favorece el intercambio comercial." (Chudnovsky &

Porta, 1989, p. 138)

A partir do fmal da década de 80 há um florescimento do neo-liberalismo em toda a

América Latina - através de políticas econômicas baseadas na crença da eficácia dos
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mecanismos de mercado, na diminuição e restruturação do papel do Estado e na abertura

comercial - resultante tanto das pressões externas de agências multilaterais corno FMI,

BIRD, Clube de Paris, etc., que durante a crise da dívida, condicionaram assistência à

adoção do receituário liberal., quanto da própria falência da política de desenvolvimento

exercidas até então a.•.Recent shifts in economic policy have not simply been 'imposed'

from outside but have significant domestic roots: in the discredit and failure of previous

development policies built around import substitution and in which wide-ranging subsidy

programmes and extensive direct state involvement in industry played a major role; in the

increased recognition of the need for effective stabilization; and most importantly, in the

analytically distinct but temporally interconnected,fiscal, political and institutional crises

ofthe State. (Hurrell, 1993, p. 8)

Essa política liberalizante traz uma mudança na definição dos rumos da integração conjunta

"De um enfoque setorialista, caracterizado pela abertura seletiva e pelo estimulo à

complementação de segmentos da economia, passou-se a uma abertura irrestrita de

mercado e à desgravação progressiva e automática, coerente com o objetivo de somar

escalas e potencializar vantagens comparativas. (Flores Neto, 1991, p. 13) Assim a

formação de um mercado comum no Cone Sul da América - entre Brasil, Argentina,

Uruguai e Paraguai - permite gerar economias de especialização, fazendo que o setor

manufatureiro de cada país possa aproveitar as economias de escala que no mercado

nacional não chegam a se materializar, oferecendo aos consumidores uma maior variedade

de bens e induzindo um aumento na competitividade sistêmica e melhor difusão de

externalidades tecnológicas.

De 1985 a 1994, o comércio intra-regional cresceu seis vezes (taxa média de 22% por ano),

enquanto que o comércio dos países membros com o resto do mundo aumenta cinco vezes.
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(A participação relativa do comércio interregional passa de 5% para 20% do total

comercializado pelos países membros.) Conforme podemos observar na tabela 5, o total de

exportações brasileiras a seus parceiros do Mercosul passa de US$ 1,3 bilhões em 1989

para US$5,6 bilhões em 1995 (parcial). No mesmo período as importações brasileiras

originária dos países membros passa de US$2,1 bilhões para US$6,4 bilhões.

Além do aumento do comércio, podemos observar a importância que o Mercosul tem para

que a Argentina aproveitasse a economia de escala. "Si se clasifican las exportaciones de

manufacturas en bienes en los cuales la escala de producción es esencial en términos de

competitividad (como commodities industriales e indústria automovilística), bienes

especializados o diferenciados (incluye desde textiles y cueros hasta alimentos con algún

grado de elaboración) y bienes de base científico-tecnológica (principalmente bienes de

capital informática y comunicaciones), se advierte que, pese al fuerte crecimiento del

comércio de manufacturas, la composición de las exportaciones brasilefías no ha

cambiado significativamente de 1985 a 1994. En efecto, la participación de las ventas

externas de manufacturas de cada uno de eseos tres agrupamientos pasó de 57, 17 y 26

por ciento, respectivamente, en 1985, a 59, 15 Y 26 por ciento en 1994. En Argentina se

registran, en cambio, algunas modificaciones significativas: los valores correspondientes

en 1985 fueron 50, 39 y 11 por ciento y, en 1994, de 62, 23 y 15 por ciento." (Ferrer,

1995, p. 825) Os bens manufaturados no comércio intra-Mercosul, ocupam uma proporção

maior do que aqueles existentes nas exportações de seus países membros para o resto do

mundo e essa proporção cresce anualmente desde 1985.

Paralelamente a esta explosão do comércio, assistimos o início de um processo crescente de

investimentos diretos intrabloco, através de projetos conjuntos, formação de joint-ventures,
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e investimento privado em outros países membros, criando-se um tecido produtivo

integrado entre os países membros.

Ainda que a articulação do processo de integração tenha ocorrido de forma inter-

governamental, a participação do setor privado está sendo vital para o sucesso do

Mercosul. Os avanços no fluxo comercial e de investimentos refletem as expectativas dos

agentes econômicos, tanto locais como do resto do mundo, que passam a formular suas

estratégias em tomo do Mercosul. Porém, por enquanto, essas iniciativas estão ainda

centralizadas na ação das empresas transnacionais, principalmente as dos setores

automobilístico e farmacêutico, mas podemos já observar a participação crescente de

grandes empresas nacionais em projetos de investimentos interligados, como por exemplo

nos setores fmanceiro, siderúrgico e de papel e celulose. Somente no setor automobilístico,

existem projetos de investimento estrangeiro de US$ 10 bilhões para o período 1995/2000.

(Gazeta Mercantil, 15/12/95)

O grande desafio do momento é o desenvolvimentodas pequenas e médias empresas dentro

do contexto regional, principalmente por serem justamente essas empresas vitais nos

campos de emprego e desenvolvimento tecnológico "La expansión de las exportaciones de

bienes diferenciados y de base cientifico-tecnológica es obra, en buena medida de

empresas médianas y pequenas con fuertes eslabonamientos con el conjunto del sistema

productivo y capacidad de generar empleo. Lo mismo sucede con los productos primarios

no tradicionales (por ejemplo, hortalizas, frutas, etcétera)". (Ferrer, 1995, p. 826)

O futuro do Mercosul, entretanto, depende fundamentalmente de um equilíbrio entre seus

sócios, que permita a transformação simultânea das estruturas produtivas. A formação de

um pólo industrial e tecnológico hegernônico no Brasil reproduziria uma relação centro-

periferia com a Argentina, com a clara desvantagem do Brasil não ser o centro de menor
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custo. Isso levaria a um enorme efeito de trade deftection aos demais países membros,

distanciando-se assim dos objetivos da integração. Como alerta Ferrer (995): "En el caso

de los productos agrícolas, energéticos y.en alguna medida, commodities (aluminio, acero,

etc.), tales acuerdos desvían y no crean comércio. Esos bienes cuentan con demanda en el

resto deI mundo a precios semejantes a los establecidos en los acuerdos argentino-

brasileiíos. En consecuencia. la significación de este tipo de comércio administrado para

las exportaciones argentinas es más aparente que real. En cambio, las ventas externas

brasileiías de manujacturas reflejan principalmente la competitividad de su indústria por

jactores estructurales (diversificación de la ojerta y procuctividad de los jactores), los

marcos regulatorios (incentivos, política sectoriales) y circunstancias (fase del ciclo

económico paridad real-peso). En tales condiciones, la jormación del mercdo regional es

un jacto r de estímulo para las exportaciones de manujacturas brasileiías y crean más que

desvían comércio. De este modo, los spill over (difusiôn), eslabonamientos y

externalidades del comércio intrarregional tienden a tener ejectos más industrializantes y

de promoción del cambio tecnológico en Brasil que en Argentina." (Ferrer, 1995, p. 826)

A avaliação dos efeitos do Mercosul, porém, não se reduz a essa simples análise da oferta

existente nos países membros e conseqüentes TC e TD potenciais. Nada garante que tais

alterações potenciais nas relações comerciais realmente se realizem, já que a possibilidade

de troca de parceiro comercial depende da elasticidade da substituição do produto (ou seja,

a importância que existe na variável diferenciação do produto para o consumidor) e da

propria reação dos agentes econômicos tanto internos como externos à área de integração

econômica (reorganização produtiva, novos investimentos, ...) O fator dinâmico, de difícil

mensuração, toma-se fundamental, já que o mercado ampliado permite que as empresas

aproveitem das economias de escala e das possibilidades de especialização, e no processo

de integração ocorre um aumento da concorrência e uma reorganização produtiva
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decorrente, fatores esse que acabam por modificar as próprias condições atuais do comércio

(ponto de partida da visão estática).

"The problem of netting out the positive effects of trade creation and the negative effects

of trade diversion is not the only reason why it is so difficult to be certain about the

ultimate impact (...)[of Mercosul]. One other reason relates to the fact that the trade

creation based on existing static comparative advantages is only one part of the hoped-for

benefits from a free trade area. The advocates of aFTA expect as much or more from the

increase in efficiency of production and the development of new dynamic comparative

advantages which trade creation is expected to bring in its wake, resulting from longer

productíon runs, increased specialization, investment in specialized machinery etc ...(... ).

Such dynamic advantages are impossible to quantify numerically in any model and

difficult to predict." (Singer,1992, p. 3yI5

Todavia, não podemos deixar de considerar o risco de que o simples fIm das barreiras

alfandegárias poderia levar a um ajuste considerável no comércio interindustrial em ambos

os países. Behar (1991) ao observar os fluxos comerciais da década de 80, atenta para tal

risco: "Three main observations can be made: (1) trade between Argentina and Brazil

concentrated highly on intermediate goods; (2) the index of intra-índustry trade is higher

for consumer goods than for the other goods; and (3) there is a tendency towards

diminishing intra-industry trade between both countríes." (Behar, 1991, p. 538). Portanto

para que o Mercosul atinja seus objetivos é necessário que a integração contenha uma certa

dose de gradualismo e flexibilidade sendo administrada no dia-a-dia, a fim de que ocorra

uma divisão regional do trabalho intraindustrial, realizada através da especialização por tipo

de produtos e não dos setores produtivos.

15 No original o Singer refere-se ao WHFf A, a translação para caso do Mercosul foi realizada por esse
autor.
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Dado que as estruturas produtivas são de alguma forma similares, torna-se necessário que,

aliado ao princípio de gradualismo que respeite as assimetrias de escala atuais, os governos

dos países membros passem a adotar estratégias de desenvolvimento similares. "...Las

asimetrías de las estratégias nacionales de desarrollo plantean dilemas importantes para

la división regional del trabajo. El futuro del Mercosur depende fundamentalmente de la

transformación simultánea de sus dos principales socios y el avance en tomo de estos ejes

de Paraguay y Uruguay. La reindustrialización de Argentina constituye, en efecto, la clave

para el desarrollo futuro del mercado subregional. Un crecimiento simétrico, diversificado

y complejo entre los dos socios principales ampliaría las posibilidades de desarrollo de

Paraguay y Uruguay." (Ferrer, 1995, p. 825)
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TABELAS

Comércio Intramercosul: Países de Destino - 1989/94
(US$ Milhões)

Países Período Brasil Argentina Paraguai Uruguai Total
Mercosul

Expor- Impor- Expor- Impor- Expor- Impor- Expor- Impor- Expor- Impor-
tações tações tações tações tações tações tações tações tações tações

Brasil 1989 722,1 1.239,0 322,9 358,8 334,7 596,1 1.379,7 2.193,9
1990 645,1 1.399,7 380,5 332,8 294,6 587,1 1.320,2 2.319,6
1991 1.476,2 1.609,4 496,1 220,5 337,1 412,9 2.309,4 2.242,8
1992 3.040,0 1.731,6 543,3 195,0 514,2 301,9 4.097,5 2.228,6
1993 3.658,8 2.707,7 960,6 269,0 775,8 384,7 5.395,2 3.361,5
1994 3.773,0 3.134,0 949,0 313,0 666,0 540,0 5.388,0 3.992,0

Jan.-Nov.1995 3.701,0 5.037,0 1,201,0 483,0 754,0 884,0 5.656,0 6.404,0

Argentina 1989 1.239,0 722,1 67,8 49,0 207,7 98,9 1.514,4 870,0
1990 1.399,7 645,1 151,2 55,5 262,6 116,1 1.813,4 816,7
1991 1.609,4 1.476,2 152,3 45,1 296,3 163,1 2.058,0 1.684,4
1992 1.731,6 3.040,0 200,6 64,1 382,8 248,8 2.315,1 3.352,9
1993 2.707,7 3.658,8 357,8 72,8 512,6 570,8 3.578,1 4.302,4

Jan.~un.1994 1.495,8 1.907,2 199,2 26,7 288,1 346,2 1.983,1 2.280,1

Paraguai 1989 358,8 322,9 49,0 67,8 10,6 6,2 418,4 395,9
1990 332,8 380,5 55,5 151,2 11,6 8,9 399,8 540,5
1991 220,5 496,1 45,1 152,3 11,3 10,3 276,9 658,7
1992 195,0 543,3 64,1 200,6 10,8 11,1 270,0 755,1
1993 269,0 960,6 72,8 357,8 6,9 15,5 348,7 1.333,9

Jan.~un.1994 94,8 472,3 26,7 199,2 3,4 11,3 125,0 682,8

Uruguai 1989 596,1 334,7 98,9 207,7 6,2 10,6 701,1 553,0
1990 587,1 294,6 116,1 262,6 8,9 11,6 712,0 568,8
1991 412,9 337,1 163,1 296,3 10,3 11,3 586,3 644,7
1992 301,9 514,2 248,8 382,8 11,1 10,8 561,8 907,8
1993 384,7 775,8 570,8 512,6 15,5 6,9 971,0 1.295,3

Jan.~un.1994 172,8 345,5 346,2 288,1 11,3 3,4 530,3 637,0
Fonte:DEORVBACEN In: REMsta BNDES/Jun/95

Dados 94/95 Brasil In: Fax Mercosul nr 1161CNI
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A Argentina parece já ter se definido pelo 'Consenso de Washington', adotando, além de

uma rígida política de estabilização acompanhada de um forte ajuste estrutural, uma política

defmida por Ferrer (1995) como 'realismo periférico', onde dada as forças exógenas e

independentes do contexto mundial, resta à política econômica a busca da melhor

acomodação da realidade nacional, pois não existiria capacidade de resistência às pressões

externas. A postura brasileira já não é a mesma da década de 80, quando a reserva do

mercado de informática e a recusa de aceitar as patentes farmacêuticas demostravam uma

postura de confronto às pressões internacionais, mas todavia ainda é bem mais

intervensionista do que a de seus parceiros (o exemplo é o Acordo Automotriz de 1996,

que cria subsídios indiretos ao permitir que a indústria automobilística e de autopeças

exportem "o equivalente a US$ 1,40 para cada dólar investido na compra de bens de capital

nacionais e, mediante a esse vínculo, importar 40% a mais com alíquotas reduzidas'r''") A

definição de uma postura comum é urgente, pois seria a base da adoção de qualquer política

comercial estratégica, e conseqüentemente, do objetivo básico de desenvolvimento

tecnológico da região. A impossibilidade de resistir às pressões externas poderia impedir o

desenvolvimento de um setor industrial 'high-tech' (como a indústria aeroespacial ou

nuclear) dentro do Mercosul, já que esta é uma área claramente marcada no mundo

desenvolvido pelo intervensionismo e por pressões internacionais.

Um exemplo importante na questão da assimetria da política econômica, é o tratamento

dado o setor de bens de capital (setor que engloba inúmeras industrias 'high-tech'). Embora

ambos os países simultaneamente fmalizassem a montagem de seus parques industriais,

consolidado nas décadas de 70/80, o setor de bens intermediários (particularmente as áreas

16 Gazeta Mercantil, 11/01/96.
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de petroquímica, siderurgia e papel/celulose), e o setor de bens de capital teve um

tratamento diferenciado no Brasil. A produção nacional desses bens foi estimulada através

dos grandes projetos do setor público, financiados externamente, onde as compras

domésticas eram (e ainda são) privilegiadas. A importância dessa intervenção, expressa-se

na atrofia do setor que se sucede após a falência do Estado - até 1995 o setor ainda não

voltou a atingir os volumes de produção do início da década de 80 (cerca de US$ 20-25

bilhões).

A política setorial brasileira continua sendo protecionista recravando as importações com

uma alíquota de 18%. Os bens de capital no Mercosul devem convergir para uma TEC

(tarifa externa comum) de 14% somente no início do ano 2001. Todavia fica claro que esse

é um setor que ainda não alcançou a escala necessária para ser competitivo

internacionalmente, pois se a produção doméstica não consegue grande expansão (6,4%

entre 94/95, chegando a um total de US$17,4 bilhões), as importações dos bens de capital

mecânico nos últimos três anos triplicaram (passando de US$ 2,5 bilhões em 1995 para

US$ 6,6 bilhões em 1995), enquanto as exportações cresceram apenas 50% no mesmo

período". Os equipamentos importados, porém, são aqueles de maior teor tecnológico, ou

seja, justamente a indústria 'high-tech' que se refere a NTC, que receberam especialmente

uma alíquota zerada ao entrar na lista de exceções (que foi ampliada em 1995 de 300 para

450 itens). A política comercial estratégica brasileira, pelo menos desse setor, se mostra

falha, pois está baseada ainda em esquemas similares à política de substituição de

importação. Para o desenvolvimento do setor seria mais eficiente, economicamente, a

estruturação de boas fontes de fmanciamento (na venda), incentivos aos setores de P&D e

estímulo a fusões no setor.

17 Gazeta Mercantil, 11/01196.
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Paralelamente, o setor agroindustrial é outro cujo desenvolvimento dependerá bastante da

simetria da política econômica. Em termos de custo de produção (ao nível da fazenda) a

Argentina tem um dos menores do mundo, devido à topografia plana e a alta fertilidade

natural dos solos da abundante região da pampa úmida (o produtor brasileiro tem como

item de maior custo justamente os gastos com fertilizante, corretivos do solo e

agroquímicos). Entretanto, apesar de haver um produto mais competitivo, apenas 16% dos

bens exportados pela Argentina ao Brasil são de origem agrícola", Como salienta Jank

(1993), " a concorrência no Mercosul não se faz pelos diferentes custos no campo, mas

sim pelo custo final dos produtos agroindustriais (...) Assim, muitas vezes uma

desvantagem competitiva na fazenda pode ser compensada por vantagens competitivas nas

diversas etapas de transporte e/ou processamento agroindustrial". (Jank, 1993, p. 352)

Nesse ponto, o setor agroindustrial brasileiro, por ter maiores economias de escala e melhor

nível tecnológico, tende a neutralizar as vantagens comparativas argentinas. A médio prazo,

porém, com a melhoria da infra-estrutura de transportes e a própria reestruturação logística

dessa agroindustria decorrente da integração dos mercados, a tendência seria realmente de

que essas agroindustria passem a obter mais suas matérias-primas de outros países parceiros

(o ano de 1995 já foi marcado por fortes importações brasileiras e em 1996 a previsão e de

um grande crescimento nesses valores).

A competitividade no setor foi objeto de estudos de Jank Cl994a), podendo ser resumido

nos seguintes principais pontos: (a) Trigo: O custo de produção na Argentina é metade do

que no Brasil (US$50-100/ton. contra US$120-200/ton.) e o produto é de melhor

qualidade. (b) Milho: os custos argentinos são cerca de 20% menores, devido a baixa

produtividade no Brasil (US$50-90/ton. contra US$75-1l5/ton.). (c) Soja: a concorrência

intra-Mercosul se faz em relação à exportação para o resto do mundo, mas o custo de

18 Relatório Mercosul, Gazeta Mercantil, dez. 1995.
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produção argentino é inferior (US$100-130Iton. contra l20-l50Iton.), bem como levam

vantagem devido ao maior custo de frete portuário e tributário brasileiro. (d) Arroz: menor

custo argentino ou uruguaio (que se tomou um grande exportador para o mercado

brasileiro). (e) Suínos e Aves: os custos brasileiros são 25% menores para os suínos e 50%

menores para o caso das aves, devendo-se tal fato ao eficiente sistema de integração entre

produtor e a agroindustria no Brasil, que permite rápidas adaptações às mudanças

tecnológicas ou de comportamento do consumidor. (f) Carne Bovina: o custo da criação

extensiva brasileira é menor, mas a qualidade Argentina é melhor. (g) Lácteos: as fazendas

argentinas seriam mais eficientes, com menor custo de alimentação, saúde e mão-de-obra,

porém, são compensados parcialmente pela maior eficiência dos laticínios brasileiros

(economia de escala). (h) Alho, cebola, batata, algodão, uva e demais frutas temperadas:

maior vantagem competitiva da Argentina. (i) Café, cacau, tabaco, suco de laranja e frutas

tropicais: clara vantagem competitiva brasileira. (j) Açúcar e Álcool - o açúcar brasileiro

tem um dos menores custos mundiais (US$240/ton.), mas as exportações não sofreram

grande impacto, com a formação da CU o produto foi mantido na lista de exceções

argentina (com aliquota de 20%i9
•

Com a formação do Mercosul o setor agrícola brasileiro sofre tanto o efeito negativo da

concorrência de parceiros mais eficientes dentro da CU, como também expõe o produtor

nacional à concorrência externa (de produtores de países não membros), que geralmente é

feita de forma 'desleal', agraciada com fortes subsídios. Os produtos agrícolas 'in-natura'

têm tarifa máxima de 10%, enquanto os insumos (agroquímicos) e equipamentos (tratores)

utilizados são protegidos por tarifas de 10 a 30% e a agroindústria de 14-16%. Tal

19 As informações sobre o açúcar e álcool e arroz não constam do trabalho de Jank (1994a), sendo obtidas
no Relatório Mercosul, Gazeta Mercantil, dez. 1995.
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disposição permite que os setores industriais 'pré e pós cultivo', fortemente marcado por

estruturas oligopolíticas, possam transferir parte de sua ineficiência aos produtores.

Por outro lado, porém, existe um grande potencial em relação a mercados terceiros

(principalmente com a conclusão da Rodada Uruguai). O Mercosul é o segundo maior

produtor agrícola do mundo, sendo superado apenas pelos EU A, o que representa um alto

poder de barganha caso os países membros passem a adotar uma política agrícola comum.

Essa política não deveria se basear em preços mínimos ou alíquotas protecionistas, mas sim

em critérios que promovam a eficiência e competitividade da cadeia industrial como um

todo, tal qual (1) a montagem de um eficaz sistema de integração produtor-agroindústria

que permita o desenvolvimento tecnológico, a diferenciação de produtos (através de uma

maior agregação de valor) e a maxirnização das escalas; (2) a montagem de uma infra-

estrutura mais adequada que permita a redução dos custos de transporte e portuários

(importante principalmente para o desenvolvimento da região do Centro-Oeste brasileiro);

(3) a revisão tributária eliminando os impostos sobre exportações (já instituída pela

Argentina, em 1992, através da política do 'reintegro') e (4) uma eficiente política de

salvaguarda e legislação anti- 'dumping' contra a competição desleal de países terceiros.

No setor industrial, algumas análises adicionais podem ser realizadas com base na pesquisa

CNI (1995), na qual fica indentificada uma perspectiva otimista por parte dos industriais

brasileiros em relação ao Mercosul, mas com uma estratégia empresarial ainda cautelosa em

relação à integração econômica. O Mercosul é visto, principalmente pelas empresas que

exportam pequena parcela de sua produção (de 5 a 20%), como um mercado para

colocação de produtos (tendência de se aumentar as exportações aos países membros), mas

ainda não se observa grandes mudanças estratégicas resultantes do Mercosul em busca de

especializações intraindustriais.
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Uma análise setorial (Tabela 6) detalhada nos indica os seguintes pontos pnncipais em

relação às estratégias empresariais: (a) Material de Transporte: setor onde a integração se

mostra mais avançada, principalmente devido à predominância das empresas transnacionais

no setor, com forte comércio intraindustrial (exportação 72,5% e importação de 27,5%) e

existência de reestruturação produtiva (investimento direto 33,3% e associações 41,2%);

(b) Farmacêutica o setor também mostra forte reestruturação (associações 60,7% e

intercâmbio tecnológico 67,9%), devendo concentrar mais a produção no Brasil devido às

economias de escala (exportações 67,9%); © Plásticos: deverá aumentar a importação de

insumos (47,8%), mas a competitividade do setor é boa (exportações 65,2%), o setor se

reestrutura para essa nova realidade (associações 43,5%) e busca a escala adequada (fusões

39,1 %); (d) Papel e Papelão: o setor é competitivo (exportações 61,9% e importações

4,8%), podendo se observar todavia uma busca por maior competitividade internacional

através da soma de esforços (associação 52,4%); (e) Material elétrico e de comunicações:

aumento do comércio intraindustrial (exportações 62,5%, importações 28,6%); (f) Bebidas,

Alimentares e Couros: o setor brasileiro tem menos competitividade (exportações 15,4-

38,9% contra importações 22,2-30,8%); (g) Extrativa Mineral: a integração tem

importância menor



TABELA 6
Estratégia em relação ao Mercosul
Em relação ao Mercosul, a estratégia de sua empresa contempla as seguintes alternativas: Muito Pouco:

Fortemente: 6
Distribuição dos resultados gerais (%)

Muito pouco Fortemente
(I -3) (I -2) (4-61 (5-6)
36,6 21,5 58,1 31,3
73,5 51,1 18,7 8,6
63,9 40,9 29,1 I I ,3

76,5 61,8 14,5 6,0

59,1 41,5 32,4 15,1
75,7 60,7 16,3 6,5

59,7 45,1 32,9 16,1
57,1 41,3 35,3 18,8

O Is',lbu lç ã o dos ' •• u 11.dos s.'o,I.ls (o/. 4,5,8)

Aumento das exportações para este mercado
Aumento das importações de bens finais
Aumento das importações de insumos
Realizar investimentos, nos demais países membros, visando a
produção local

Implementar acordos com empresas de outros países visando a
especialização em segmentos de um mercado (especialização
intraind ustriá l)

Fusão com firmas dos restantes países membros
Implementar/intensificar a participação "joint-venture"e/ou
outros tipos de associações com firmas dos outros p afs e s

Intercâmbio tecnológico

Aumento das Aumento das Aumento das Investimentos Acordos com Fusão Jolnt-venture e/ou Interclmblo
exportações importações Importações dem ais p e Ise e em presas de com firm as outras associações Tecnológico

de bens tinals de insum os outros pe ls e s demais pafses cltirmas
outros p e lse s

Extrativa mineral 28,6 7, I 7, I 14,3 21,4 7,1 14,3 21,4
Minerais nio metálicos 70,3 8, I 5,4 21,8 27,0 8,1 32,4 24,3
Metalúrgica 57,7 17,1 19,8 14,4 39,8 19,8 37,8 44, I
M eclnlca 67,1 16,5 22,8 8,9 3 I ,6 11,4 27,8 26,6
Material elé trlcc e de ccrnunlc açê e s 62,5 28,8 25,0 10,7 37,5 19,8 33,9 25,0
Material de transporte 72,5 27,5 27,5 33,3 37,3 23,5 41,2 45, I
Madeira e Mobiliário 57,6 3,0 39,4 6,1 21,2 21,2 27,3 45,5
Papel e papelio 61,9 4,8 19,0 14,3 42,9 23,8 52,4 38, I
Borracha 63,6 9, I 0,0 9,1 45,5 18,2 36,4 36,4
Couros e peles 15,4 30,8 46,2 7,7 7,7 0,0 7,7 30,8
QuemIca 61,9 13,4 22,7 18,6 33,0 13,4 34,0 32,0
Produtos te rrne c êuticc e 67,9 21,4 32, I 10,7 57, I 17,9 60,7 67,9
Perfumaria, SabOes e Velas 70,0 20,0 50,0 20,0 30,0 0,0 20,0 30,0
Produtos de m at'ria plástica 65,2 13,0 47,8 8,7 34,8 39,1 43,5 47,8
Th1ll 55, I 15,4 43,6 6,4 17,9 10,3 20,5 26,9
VesbJário, calçados e art. de tecidos 63,0 29,6 44,4 7,4 25,9 18,5 25,9 25,9
Produtos alim enta re e 34,8 27,3 47,0 12,1 31,8 18,2 3 I ,8 30,3
Bebidas 38,9 22,2 38,9 27,8 27,8 16,7 38,9 33,3
Editorial e gráfica 50,0 18,2 18,2 22,7 36,4 9,1 27,3 36,4

Fonte. A vlsio dos LIderes Empresariais a re suetrc e 1995 (CNI)
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para o setor (exportação 28,6%, importação 7,1 % e fusões 7,1 %); (h) Minerais não

metálicos e Borracha: maior competitividade brasileira (exportação 63,6-70,3%); (i)

Metalurgia, Higiene & Limpeza, Vestuário, Calçados e Mecânica: maior competitividade

brasileira, mas algum comércio intraindustrial (exportações 57,7-70,0%, importações 20,0-

29,6%); U) Química, Têxtil e Gráfica: idem, mas em menor intensidade (exportações 50,0-

61,9% e importações 13,4-18,2%).

A consolidação do processo de integração no Mercosul dependerá, portanto, de políticas

econômicas assimétricas. Em primeiro lugar, para que os fluxos comerciais cresçam é

necessário que os agentes econômicos tenham seu risco minimizado. Assim, além da

fundamental necessidade de estabilização econômica em todos países, seria necessária uma

estabilidade na política cambial através de fixação de faixas de flutuação que minimizassem

a variação das taxas de câmbio dos países membros, o que permitiria no futuro inclusive

que as transações comerciais não mais se realizassem em moeda terceira (dólar). A

sobrevalorização do câmbio simultaneamente destróe a competitividade das exportações

aos países membros e torna o produto importado desses países artificialmente mais

competitivo, como as situações que ocorreram na Argentina após o Plano Cavallo (1991) e

no Brasil após o Plano Real. As exportações brasileiras para a Argentina passaram de

US$0,6 bilhões para US$3,2 bilhões no período 90-92 (tabela 5), enquanto as

exportações argentinas para o Brasil passam de US$2,7 bilhões para US$5,0 bilhões no

período 93-95.

Por outro lado, para o incremento dos fluxos comerciais é necessária uma harmonização de

normas técnicas que permita a supressão das barreiras não tarifárias e a melhoria do sistema

de transporte e infra-estrutura da região, permitindo o maior fluxo de bens por um menor

custo. Também, a harmonização das políticas fiscais, eliminando no caso brasileiro os
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impostos que incidem sobre os produtos exportados. A Argentina cnou vantagens

comparativas em 1992, ao instituir uma política de reembolso ou mesmo de eliminação total

dos impostos de exportação (contribuição ao INTA, Impostos sobre combustível, ...).

Políticas similares foram adotadas por Paraguai e Uruguai. Por fím, além das políticas

agrícolas e de desenvolvimento, sobre as quais nos referimos anteriormente, toma-se

importante, com a integração, a montagem de uma política comercial conjunta,

introduzindo os direitos compensatórios, a legislação anti-dumping e as salvaguardas

comerciais para serem aplicados em caso de dano comercial comprovado.

2.4 A INICIA TIVA PARA AS AMÉRICAS (I.E.) E A POSIÇÃO DOS E.U.A.

FRENTE A UMA INTEGRAÇÃO CONTINENTAL

Durante a década de 80 o continente latino-americano foi um exportador de líquido de

capital. No período, os países da região, estrangulados pelo endividamento externo,

dedicaram grandes esforços objetivando a retenção de moeda forte, desviando recursos

alocados anteriormente no desenvolvimento e importação de bens para o pagamento dos

serviços da dívida. As importações sofreram uma série de restrições tarifárias e não

tarifárias, enquanto as exportações foram estimuladas por subsídios ao capital. O efeito

desse contexto é que para garantir a sobrevivência das instituições fmanceiras americanas

durante a Crise da Dívida, não apenas os países endividados, como os próprios produtores

dos EUA, tiveram que pagar um pesado preço, perdendo mercado externo e sofrendo

concorrência desleal internamente. Enquanto as exportações americanas mais do que
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dobraram na Ásia e Canadá, durante a década de 80, na América do Sul esse resultado era

negativo, reduzindo cerca de 10% (vide Tabela 7).



TABELA 7
Exportações dos EUA

IPaíses
Taxa
crescimento (80/90) 1980 1985 1990

Mundo 78,1% 100,00% 100,00% 100,00%

UE 66,5% 26,66% 22,99% 24,94%
Japão 133,7% 9,42% 10,62% 12,36%
Outros da Ásia 111,2% 13,04% 13,44% 15,46%

Canada 134,4% 16,03% 22,17% 21,10%

Outros das Américas 39,3% 17,55% 14,55% 13,73%

Mexico 87,3% 6,86% 6,40% 7,22%

América do Sul -11,9% 7,77% 5,06% 3,84%
- Argentina -55,2% 1,19% 0,34% 0,30%
- Bolivia -19,8% 0,08% 0,06% 0,04%
- Brasil 16,3% 1,97% 1,47% 1,29%
- Chile 23,5% 0,61% 0,32% 0,43%
- Colombia 17,4% 0,79% 0,69% 0,52%
- Equador -21,3% 0,39% 0,28% 0,17%
- Paraguay 181,7% 0,05% 0,05% 0,08%
- Peru -33,60% 0,53% 0,23% 0,20%
- Uruguay -20,8% 0,08% 0,03% 0,04%
- Venezuela -32,1% 2,07% 1,59% 0,79%

América CentraV
Caribe 62,5% 2,92% 3,10% 2,67%

Robert A. Brecker/William E. Sprigss Paga 16
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Assim sendo, a formação de um grande bloco regional do Alasca à Terra do Fogo, proposta

pelo governo americano (formalizada em 1980 na 'Iniciativa para as Américas' e ratificada

no 'Miami Summit') baseia-se em três pontos básicos inter-relacionados: comércio,

investimento e dívida. Como afirma Creagan (992) : "(...)esperamos que a perspectiva de

expansão das oportunidades de comércio venha a estimular novos investimentos: que os

fluxos de capital em resposta à melhoria do clima para investimento venham a auxiliar os

países a lidar com as obrigações da dívida; e que as reduções no montante da dívida

venham a tomar mais fácil atrair capital e financiar fluxos de comércio. " (Creagan, 1992,

p.2)

Como estratégia, o governo americano adotou a negociação bilateral buscando acordos que

pudessem ser vistos como modelos e incentivos para outras nações, no sentido de adotarem

a política econômica neoliberal e o compromisso de um mercado aberto aos produtores

norte-americanos. "As a first step, the US negotiated bilateral framework agreements on

trade and investment with interested countries in the region. The framework agreements

generally contain a statement of principles covering: the benefit of open trade and

investment; the increasing importance of services in the economy; the need for adequate

protection of intellectual property rights; the importance of observing and promoting

intemationally recognized worker's rights; and the desirability of effectively resolving

trade and investment problems. In addition, each framework pact establishes a Council on

Trade and Investment that serves as a bilateral consultative mechanism." (Singer, 1992, p.

16)

Contudo, os objetivos americanos não estariam limitados a interesses econômicos, tais quais

o acesso ao mercado latino de serviços e ao de compras governamentais (principalmente no

caso brasileiro e colombiano), garantia o pagamento dos direitos de propriedade intelectual
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e patentes americanas, restrição dos subsídios e/ou outras formas desleais de comércio na

região, garantia de investimento em áreas de grande potencial de expansão como

telecomunicações e petróleo, garantia de uma forte presença de investimento americano nas

privatizações sem comprometer-se com o risco de futuras nacionalizações, etc ... Os acordos

também estruturam uma base institucional para a resolução de outros problemas

importantes para a vida político-econômica americana: imigração clandestina, tráfico de

drogas e proteção ao meio ambiente.

Não podemos esquecer, ainda, que tal proposta tem antes de mais nada um incontestável

caráter geopolítico. Mesmo com o término do contexto de bipolarização mundial, a

hegemonia americana ainda é pouco contestada na América Latina. A preponderância

americana não é contestada pela União Européia ou Japão, que estruturam sua área de

influência em outras áreas, e é exercida de forma avassaladora, principalmente na América

Central, onde o uso da força ainda permanece como pano de fundo do cenário geopolítico

(basta lembrar das intervenções no Haiti ou Panamá). A Iniciativa das Américas permitiria a

consolidação de tal hegemonia de uma forma mais legítima, sem a utilização de

instrumentos de coerção. Primeiro, através de novas instituições onde a decisão fosse

realizada não mais de forma unilateral; segundo, prevendo benefícios aos parceiros mais

fracos e; por fim, através do estabelecimento de um rol de valores comuns, estruturados de

forma a legitimar tal autoridade. "Although the debate on hemispheric regionalism is

superficially mostly concemed with trade and economic issues, such issues from only one

part of a broader rethinking of relations with the United States which has important

strategic and geopolitical implications and whose institutional consolidation would

amount to the creation of new hemispheric order. The dose links between economic and

non-economic issues is well illustrated by the ease with which the Latin America debate

slips between discussion offree trade blocs on the one hand and the much broader issue of
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'intemational insertion' or 'alliances within a new intemational order' in the other."

(Hurrell, 1993, p. 6)

Nesse ponto existe um divergência de opiniões. Por um lado, aqueles que crêem no declínio

da hegemonia americana sustentam a tese de que o espaço Latino América seria uma área

de refúgio a um mundo hostil. Autores como Bresser & Thorstensen (1992) sustentam que

existiria um grande interesse americano na formação do 'Bloco das Américas', pois esse

seria útil como instrumento de barganha nas futuras negociações com UE ou Japão. "The

creation of the trading bloc led by the United States is a real rather than a rhetorical

necessity and was bom from the uncertainties surrounding the world of today. The United

States has been the most important partner of Latin America as a whole (as for Brazil it

comes second, after the EC). Even so, its exports to Latin America have beenfalling every

year. It is important for the United States to regain a comfortable position. (... )The United

States, thought not yet resigned to the loss of hegemony and naturally eager to maintain its

trade open witb all the world, will have no choice but to support the Bloc of the Americas.

This bloc will be very useful to the United States not only to exert pressure and bargain

positions in the intemational context but also to assure for its exports and investments a

preferential space." (Bresser & Thorstensen, 1992, p. 9)

Por outro, existe uma ~scola de pensa:nento que defende que no mundo pós-Guerra Fria

haverá um renascimento da hegemonia americana. Nesse contexto a iniciativa para a

América seria, como explica Hurrell (1993), um teste para a habilidade americana de

estruturar essa Nova Ordem Mundial, dando suporte à consolidação de seus valores e

afirmando sua autoridade sobre países recalcitrantes. Esse tipo de pensamento pode ser

observado na retórica americana, 'como por exemplo nas afirmações de Creagan (1992):

"Alguns têm interpretado a iniciativa para as Américas como um plano norte-americano
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de contingência para o caso de malogro da Rodada Uruguai, ou como um sistema

comercial fragmentando-se em blocos. Na verdade, trata-se exatamente do oposto. A

iniciativa para as Américas e a Rodada Uruguai são complemntares. Esperamos, por

exemplo, que uma Rodada bem sucedida venha a estabelecer padrões internacionais para

comércio de serviços, em proteção de direitos de propriedade intelectual, em requisitos de

desempenho de investimentos, e em outras áreas igualmente importantes, que tornarão

consideravelmente mais fáceis a negociação de acordos de livre comércio no hemisfério. "

(Creagan,1992,p.5)

Todavia, nos parece difícil visualizar, em termos comerciais, quais as vantagens vistas pelos

EUA. "! ...)For the United States, if one takes a static view, free trade is of interest only

with a few countries. The markets of many IAC countries and subregions are relatively

tiny and the pursuit of free trade with them would require some US political interest

beyond expanded exports." (Weintraub, 1992, p. 14).

Por um lado, as possibilidades de expressivos aumentos no fluxo de comércio são

pequenos, uma vez que somente os EUA e Canadá compõem mais de 85% do produto

interno das Américas. Dado o tamanho de mercado e a força das suas economias é difícil

visualizar os ganhos que os EUA adquirem no seu poder de barganha junto a UE ou Japão.

Em 1990, o mercado latino-americano representava apenas 13,73% do total de exportações

dos EUA (Tabela 7), sendo que a taxa de crescimento das exportações a essa região foi

inferior à taxa total de crescimento das exportações americanas durante a década de 80

(crescimento de 39,3% contra os 78,1% mundiais). Mais da metade das exportações era

todavia destinada a um único país, o México (para onde eram destinadas 7,22% das

exportações), enquanto a América do Sul como um todo representava apenas 3,84% (sendo

a parcela brasileira igual a 1,29%). Por outro lado, em relação às importações, esse valores
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ainda eram menores.(Tabela 8) Apenas 12,99% das importações eram originárias da

América Latina, sendo 5,96% do México e 5,45% da América do Sul (no qual a parcela

brasileira foi de 1,66%). Embora o crescimento das exportações, com destino aos EUA,

originárias dos países do Mercosul, com exceção ao Paraguai, tenha sido superior a média

mundial (114,7% no caso brasileiro contra 101,2% do mundo como um todo).

Uma abordagem onde o regionalismo emergente é correlacionado à busca de resolução de

problemas ocasionados pela interdependência econômica poderia ser considerada apenas

para o caso Mexicano, que concentra quase 70% de suas exportações no mercado dos

EUA, ao mesmo tempo que é o terceiro parceiro comercial dos EUA. O México é o

mercado de exportação americano que mais cresceu nos anos 80, dobrando desde 1986.

Dada a grande assimetria nos níveis de desenvolvimento e de fluxo comercial, a justificativa

comercial para a integração econômica perece ser fraca para muitos países da região,

principalmente no Cone Sul. Pelo contrário, a integração econômica nas Américas incute o

risco de 'trade deflection', afastando os EUA de um relacionamento com economias mais

dinâmicas. Ao favorecer produtores menos eficientes, situados na América Latina, ao invés

de parceiros mais eficientes situados na Ásia, pode resultar no longo termo em uma erosão

na competitividade da indústria americana.

Os fatores não econômicos não são homogêneos a todos os países. Problemas como

imigração ou tráfico de drogas ainda são marginais na pauta diplomática entre EUA e os

países do Cone Sul.

Ao estudar o caso do NAFTA, percebemos que apesar de formalmente ser um acordo

comercial, na verdade sua principal meta está na liberalização do investimento. O acordo

contém fortes garantias ao investimento estrangeiro, garantindo a impossibilidade da

realização de nacionalizações ou restrições na mobilidade do capital. A abertura do setor de
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serviços inclui a abertura do setor financeiro e a integração do mercado de capitais. "(, ..)

economic reasoning and modelling are better adapted to dealing with relatively small

marginal changes in circumstances rather than revolutionary upheavals such as WHFTA,

given both its large scale and also the fact it is itself a part of a trade/investment/debt-

reduction package (EAI). What we are talking about in the case of WHFTA is not really

trade creation, but rather development creation." (Singer, 1992, p. 4)

Dentro de uma integração regional entre parceiros tão assimétricos em termos de

desenvolvimento econômico, as empresas transnacionais assumem um papel protagonista,

ao catalisar a industrialização nos países em desenvolvimento através de investimentos,

transferência de tecnologia, capacitação de recursos humanos e incremento nos fluxos

comerciais. No caso do NAFTA, mais de 50% das exportações de manufaturados

mexicanos são provenientes de empresas de capital americano (enquanto no resto da

América Latina esse percentual é de cerca de 15% na rnédíar'".

As empresas transnacionais têm um substancial interesse na integração econômica das

Américas, já que tal processo lhes abre duas possíveis estratégias: a oportunidade de alterar

suas estratégias de penetração no Continente devido à supressão das barreiras ao comércio

regional, permitindo uma alocação mais eficiente dos investimentos e a oportunidade de

adquirir recursos e insumos por um custo menor.

A busca por recursos/insumos de menor custo pode ser verificada pela proliferação de

empresas americanas em áreas de processamento de exportações existentes na América

Latina, principalmente no México, Caribe e América Central, que para lá transfer~m as

operações que necessitam de uma mão-de-obra intensiva não qualificada. "For the

foreseeable future, then, the assumption of an infinitely elastic supply of labor at a

20 Vernon,1992
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relatively constant real wage is a reasonable firsts approximation for Mexico. It is this

vast and ever-expanding source of cheap labor, and not the limited Mexican consumer

market, that excites American corporate capital about the prospects for a NAFTA."

(Blecker & Spriggs, 1993, p. 9)

° limite de tal estratégia estaria na variável produtividade. Os estudos de Singer (1992),

baseado em dados da UNIDO, indicam um relação média entre a produtividade dos EUA e

América Latina de 3,3/1. Porém essa relação não é constante para todos os setores, sendo

menos reduzida para o setor têxtil, couros e peles, indústria petrolífera, borracha, metais

não-ferrosos e siderurgia. Por outro lado, essa estratégia estaria mais limitada nos setores

alimentar, mobiliário, produtos não-metálicos e maquinaria, onde a proporção entre as

produtividades passa de 5/1.

Porém, a própria integração poderá ao longo do tempo reduzir esses diferenciais de

produtividade e se as indústrias localizadas na América Latina forem capazes de combinar

baixos salários com uma maior produtividade, poderão ser mais competitivas do que as

indústrias americanas em uma série de produtos, inclusive em setores com capital intensivo

ou 'high-tech'. Essa vantagem porém poderá ser reduzida através do crescimento do

salário real nos parceiros subdesenvolvidos ou mudanças na estrutura produtiva americana

para produtos com ainda maior base tecnológica, onde a importância do custo de mão-de-

obra é menor. Todavia devemos esperar cada vez mais uma maior participação de produtos

originários do México (ou de outros futuros membros do NAFfA) nos setores como o

automobilístico, têxtil ou eletrônicos, resultante da realocação dos novos investimentos das

transnacionais para baixo do Rio Grande.

Por outro lado, a integração econômica continental levará várias empresas transnacionais a

repensarem suas estratégias de penetração no mercado. Ao invés de manter várias unidades
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produtivas para cada mercado nacional, elas devem adotar uma estratégia de redução do

número de unidades produtivas, a fim de se aproveitar as economias de escala. Ainda que

inúmeros fatores, que distinguem um mercado nacional de outros, impeçam a centralização

total da produção, muitas das subsidiárias hoje existentes na América Latina não atingem a

escala ótima mínima de produção. "(...) Given existing pattem of trade and the compelling

logic of comparative advantage, a WHFTA might instead reinforce the traditional

specialization of some Latin American countries in primary products. Most likely, those

nations whicli already have relatively well-developed and efficient manufacturing sectors

(e.t., Mexico, Brazil, Costa Rica, and the Dominican Republic) will be induced to move

further in that direction, while the other nations will find themselves squeezed out of

manufacturing markets and relegated to greater dependency on agricultural and mineral

exports." (Blecker & Spriggs, 1993, p. 12)

Mesmo aquelas empresas que na situação anterior à integração não eram participativas do

mercado e posteriormente adotam uma estratégia de entrada, manteriam uma propensão de

investir em regiões onde já existam aglomerações industriais, pois não estão familiarizadas

com os detalhes do mercado sendo-lhes impossível analisar as possíveis vantagens de

qualquer outra localização. No caso da Integração das Américas o investimento tenderia a

se concentrar nos EUA, Brasil e México.

Portanto, a Integração das Américas resultaria em dois movimentos de translação de

investimentos das empresas transnacionais, um em direção a áreas de menor custo de mão-

de-obra e outro em busca de aproveitamento das economias de escala. "In the short run,

one should probably expect the larger national economies in the region including the

United States to benefit from the redistribution more than the smaller one, as relocation

decisions favor the larger economies. In the longer run, ali members of the free trade
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area could conceivably benefit from these various reshuffles in location, as the drive for

lower labor costs overcomes the drive for scale and the advantages of agglomerations. "

(Vernon, 1992,p. 19)

Não podemos esquecer, todavia, que existe uma grande possibilidade dos EUA alcançarem

seus principais objetivos - liberdade de investimento, abertura dos mercados (principalmente

os financeiros e de serviço), garantia de propriedade intelectual, redução do tráfico de

drogas e imigração ilegal, etc ... - evitando a utilização da variável regionalista. Se os países

latino-americanos, em geral, já estão alterando suas políticas conforme os interesses

americanos tornar-se-ia mais fácil negociar bilateralmente qualquer desvio desses interesses.

Caso realmente os EUA tivessem certeza da manutenção da sua posição hegemônica na

região, não seria necessária a formação da área de livre comércio. Na verdade a

possibilidade de um bloco fechado ou exclusivista é minimizado pela ainda supremacia dos

conceitos multilateralistas nos EUA. Apesar da retórica, o fato é que até o final de 1995 não

existiu nenhum movimento concreto rumo à ampliação do NAFTA. Existem dúvidas sobre

as reais necessidades ou efeitos da integração que se reflete na posição do Congresso

americano de não autorizar o presidente a negociar diretamente a expansão do NAFTA (o

Chile, apesar de ter realizado todas as reformas ansiadas pelos EUA, não foi ainda aceito).

Essa posição foi ainda mais reforçada por dois fatos. O primeiro é o encerramento da

Rodada do Uruguai, que além de reforçar a posição multilateralista, incute dentro dos seus

acordos a liberação parcial da área de serviço e o reconhecimento da propriedade

intelectual. O outro foi a crise da moeda mexicana, que ao desvalorizar-se 60% colocou em

dúvida a real possibilidade de integração entre países tão assimétricos e em uma região de

alta instabilidade político-econômica.
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itself a realistic altemative capable of promoting the development of Brazil in the 1980s.

Instead of pressuring the First World to obtain preferential treatment (this was the

leitmotif of 'new international Order' strategy that the non-aligned countries adopted in

the 1970s), we had no choice but adopting a defensive position before the pressure of our

creditors. At the same time, we had to admit the mistakes of economic policy caused by

the fact that the import substitution strategy was artificially extended in the 1970s through

externai financing. The ideas of reducing the state through trade liberalization,

deregulation and privatization became dominant, putting and end to Brazil's Third World

oriented strategy. (Bresser & Thorstensen, 1992, p. 10)

É importante ressaltar também que o esforço exportador da década de 80 estava baseado na

disponibilidade de recursos naturais, mão-de-obra barata e elevados subsídios ao capital. A

preocupação no período era centralizado na necessidade de geração de divisas, da mesma

forma que em períodos anteriores o objetivo era simplesmente internalizar ao maximo a

produção de bens devido às externalidades do processo de industrialização ((O esforço das

últimas décadas sempre esteve voltado primordialmente para a constituição de um parque

industrial diversificado sendo dada uma atenção relativamente menor à eficiência

produtiva". (Oliveira, 1992, p. 12) No período de montagem do parque industrial, de certa

forma a eficiência se mantinha em níveis adequados devido à elevada taxa de investimento

(estimulada pela compra subsidiada de insumos e bens de capital importados). Quando,

porém, a verticalização da industrialização permitiu que maiores parcelas de insumos e bens

de capital fossem produzidos domésticamente, em contexto de ausência de competição

externa, existiu um aumento no preço desses bens, resultando em inibição de investimentos

e queda de produtividade. Assistimos assim durante a última década uma grande perda de

eficiência relativa e competitividade dos produtos brasileiros. "( ...)Aquellos bienes que

incorporan mano de obra calificada y son los que materilizan el progreso técnico han ido
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progresivamente perdiendo importancia en el patrón exportador." (Chudnovsky e Porta,

1989, p. 125)

A abertura comercial recente, iniciada nos primórdios da década de 90, contou não apenas

com a eliminação de grande parte das restrições não tarifárias (incluindo-se os produtos da

lista do Anexo C, de reserva do mercado de informática), como também uma forte e

constante redução nos índices e dispersões tarifários O objetivo inicial almejava chegar em

1994 com tarifas médias de 16.6% e dispersão de 10.65. A idéia era de classificar as

commodities em sete diferentes categorias, aplicando a cada um nível tarifário distinto: 0%

para produtos sem similar nacional ou nos quais o Brasil apresentasse clara vantagem

comparativa, manutenção da faixa de 5% para commodities que já apresentassem essa

incidência, aliquotas de 10 a 15% para insumos dos produtos com tarifa 0%, tarifa de 20%

para produtos manufaturados em geral, 30% para química [ma, bens de consumo

alimentícios e eletrônicos, 35% para indústria automobilística e 40% para informática.

Algumas dessas metas foram modificadas no tratado que fixou a tarifa externa comum

(TEC) do Mercosul. A partir de janeiro de 1995, 85% do universo tarifário conta com

média de 14% e máximo de 20%. Os restantes 15% (principalmente os setores de bens de

capital, informática e telecomunicações), foram estabelecidos distintamente por cada país

membro, tendo como ~ite superior 3?%, mas tendo que convergir dentro de um período

de 6 a 10 anos. Existem ainda produtos (lista de adequação) em que a tarifa, mesmo para

produtos originários de países membros, continuam a existir - 29 para o Brasil e 221 para a

Argentina.
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Tabela 8

Importações dos EUA

IPaíses
Taxa
crescimento {80/90} 1980 1985 1990

Mundo 101,2% 100,00% 100,00% 100,00%

UE 138.8% 15,56% 19,80% 18,47%
Japão 182,3% 12,83% 20,02% 18,00%
Outros da Ásia 213,3% 12,94% 16,93% 20,15%

Canadá 123,3% 16,34% 19,20% 18,14%

Outros das Américas 72,6% 15,14% 13,58% 12,99%

Mexico 139,90% 4,99% 5,36% 5,96%

América do Sul 87,5% 5,85% 6,16% 5,45%
- Argentina 110,10% 0,31% 0,32% 0,32%
- Boliv;a 11,1% 0,07% 0,03% 0,04%
- Brasil 114,7% 1,56% 2,25% 1,66%
- Chile 181,0% 0,22% 0,24% 0,30%
- Colombia 156,9% 0,52% 0,40% 0,66%
- Equador 62,3% 0,37% 0,55% 0,30%
- Paraguay -34,1% 0,03% 0,01% 0,01%
- Peru -41,00% 0,56% 0,32% 0,16%
- Uruguay 226,2% 0,04% 0,16% 0,06%
- Venezuela 78,4% 2,17% 1,89% 1,92%

América Central e
Caribe -25,7% 4,30% 2,05% 1,59%

Robert A.Brecker/William E. Sprigss Paga 17
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Caso a Iniciativa das Américas realmente seja colocada em prática, acreditamos que a

resultante não será um acordo único para todos os países, mas sim uma variedade de

acordos regionais e sub-regionais interligados, formando uma teia de Ff AlCUs pelos

continentes americanos. Essa resultante seria o reflexo da heterogeneidade tanto da

realidade dos países da região quanto dos interesses bilaterais dos EUA.

2.5 A POSIÇÃO BRASll..EIRA FRENTE A INICIATIVA PARA AS AMÉRICAS E

OUTRAS ALTERNATIVAS DE EXPANSÃO POTENCIAL DO MERCOSUL

Existe uma grande variedade nas proporções do total exportado pelos países latino-

americanos direcionados ao mercado dos EUA. Analisando as economias mais significativas

da região, notamos que enquanto na Argentina essa proporção era menor de 25%, em

1991, no México chegava a 65% e na Colômbia e Venezuela cerca de 40%. Ao mesmo

tempo o comércio com os demais países da região representava menos de 10% para o

México e Venezuela, contra 29% da Argentina". As estatísticas de janeiro a novembro de

1995 (tabela 9) nos mostrava que para o Brasil o mercado dos EUA representaram apenas

18,54% das exportações brasileiras, ou seja, US$7,9 bilhões. Por outro lado, os países da

ALADI representaram 21,55% das exportações, sendo dos quais 13,53% apenas com os

parceiros do Mercosul, enquanto a União Européia ficou com 27,14%.

Todavia, apesar da pequena participação relativa do mercado americano nas exportações

brasileiras, uma integração econômica com os EUA teria importância ao Brasil, dado o

maior valor agregado e a alta elasticidade do preço da demanda de suas exportações aos

21 Estatísticas in: CEPAL, 1994, p. 25.
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EUA, bem como por essas serem hoje significativamente atingidas por barreiras não

tarifárias. Ainda que para nações de industrialização recente, como México ou Brasil, exista

interesse na remoção das tarifas americanas, os benefícios de uma integração econômica

com os EUA seriam refreados caso o acordo não englobasse o âmago da questão: as

barreiras não tarifárias.

As tarifas enfrentadas por produtos brasileiros nos EUA são geralmente baixas, situando-se

na sua maioria em níveis inferiores a 5% ao mesmo tempo que os produtos mais

importantes da pauta de exportação sofrem significantes barreiras não tarifárias. Exemplo

disso são as restrições quantitativas que sofrem as exportações de açúcar (quotas),

produtos siderúrgicos (VRE/CVD) ou têxtil e vestuário (acordo Multifibras) "One major

factor further complicating the negotiations in the fact that the major barriers to free trade

between Latin and North America are not tariffs but non-tariff barriers which are much

less transparent and much more difficult to negotiate. For example, US non-tariff barriers

against imports from Latin America have been estimated, in terms of tariff equivalents, as

40% for sugar and clothing, 30 % for rice, 25% for dairy products, 20% for textiles, iron

and steel and color television sets ... " (Singer, 1992, p. 19)

Porém, além da supressão das barreiras não tarifárias, outro ponto em que o Brasil teria

interesse em um eventual acordo de livre comércio com os EUA seria de encontrar

mecanismos que impeçam a retaliação unilateral americana contra produtos brasileiros. Essa

aliás foi uma das questões básicas levantadas pelo Canadá na formação de seu acordo com

os EUA. "One of the chief of Canadians during the Canada-US Free Trade Area

(CUSTA) talks was to gain special exclusion from certain trade laws, including Section

301. What the Canadians achieved in these talks was the creation of a dispute settlement

mechanism designed to achieve expeditious and fair solutions to disagreements that might
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arise between the two countries.· This mechanism offers several approaches to dispute

settlement including consultations, mediation, binding arbitration, and recourse to outside

experts and panels. A similar format has been agreed to by the negotiators of the North

American Free Trade Area (NAFTA)." (Husted, 1993, p. 2)

Durante a década de 80, o Brasil entrou por cinco vezes em listas de nações ameaçadas de

retaliações comerciais por parte dos EUA, chegando em outubro de 1988 a sofrer um

aumento de 100% na aliquota de importação de vários produtos. A principal razão dos

conflitos se centralizavam em três pontos básicos: o sistema de licença de importações, a

reserva do mercado de informática e reconhecimento. das patentes na área farmacêutica. A

abertura comercial brasileira foi importante para a redução dos conflitos existentes entre

Brasil e EUA durante a década de 80. A eliminação de grande parte das barreiras não

tarifárias, através da reforma dos anos 90, bem como o avanço dos acordos multilaterais de

abertura do setor de serviços e respeito à propriedade intelectual, ocorridos através da

Rodada do Uruguai, na qual o Brasil teve presença ativa, permitindo o mesmo a sair da lista

de países visados para retaliações por parte dos EUA.

Entretanto, na formação de uma área de livre comércio nas Américas ressurgiram muitos

pontos de disputa comerciais entre as nações, pois durante o processo de reacomodação

dos interesses dos agentes econômicos necessariamente afloraram conflitos, principalmente

originários de reclamações dos setores onde os EUA são pouco competitivos,

tradicionalmente beneficiados pelo protecionismo. Os EUA têm uma tradição de não

respeitar decisões tomadas por órgãos multilaterais, adotando internamente uma forte

política protecionista, cuja base está em medidas unilaterais de retaliação econômica a

qualquer parceiro que considere estar agindo 'deslealmente', em uma postura de afronta às

próprias regras do GATI. A legislação 'Section 301, Super 301 e 301 Special' permite a
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autoridade comercial americana - USTR - de, ao considerar que a ação de um determinado

país atinge interesses comerciais americanos, criar barreiras especiais à entrada de produtos

originários daquele país (não necessariamente aqueles produtos fontes do conflito), de

maneira intensiva mas com uma característica de temporalidade (removíveis tão logo o

parceiro remova aquilo que os EUA consideram um impecilio a seus interesses). Portanto,

um dos principais pontos na negociação de um acordo de livre comércio com os EUA, seria

a criação de mecanismo de resolução de disputas, que permitisse a participação de ambas as

partes interessadas, e que impedisse a simples utilização da Seção 301. "(. ..)A well

functioning dispute mechanism is a necessary part of any WHFTA. Such a mechanism

would serve to balance the unequal economic power of the United States with its trading

partners. In such a mechanism, Section 301 would serve as a vehicle for bringing a US

complaint to a dispute panel. lf the dispute process is widely viewed as fair and above

politics, then US interests can be served while tensions are diffused." (Husted, 1993, p.

Um dos objetivos que o Brasil poderia ter, em sua inclusão de um acordo de livre comércio

com os EU A, seria o de evitar os custos econômicos relacionados ao fato de ficar de fora

de uma integração do resto da América com os EUA. Uma série de produtos hoje

importados pelos EUA do Brasil poderiam passar a ser importados de países com maiores

preferências comerciais. Porém, segundo dados contidos nos estudos de Abreu (993), sob

ponto de vista dé análise estática a formação do NAFf A estaria causando um total de

'trade divertion' de somente cerca de US$ 441 milhões, dos quais apenas US$ 35 milhões

originários da América Latina. Particularmente, o Brasil perderia apenas US$ 18,3 milhões

por ano em suas exportações. Esses números seriam tão reduzidos, pois para muitos

22 WHFT A- West Hemispheric Free Trade Area, denominação dada por alguns autores a FI A, resultante da
iniciativa para as Américas.
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produtos as tarifas americanas são zero ou muito próximo desse valor e, porque, a pauta de

exportação mexicana é diferente da brasileira, como por exemplo café, celulose, alumínio,

mineiro de ferro, borracha, gasolina, etc ... Em uma visão dinâmica, a prazo médio o Brasil

teria riscos de sofrer 'trade divertion' em alguns setores como suco de laranja, produtos

siderúrgicos, açúcar ou têxteis.

Dados reais mais recentes, de 1994/1995 (tabela 9), podem indicar uma perda maior, pois

assistimos entre esses anos uma redução de mais de meio bilhão de dólares nas exportações

brasileiras para o México (US$515m) e EUA (US$170m). Mas não podemos esquecer que

a principal responsável pela queda de 53% das exportações brasileiras para o México, em

95, foi a forte crise cambial mexicana e que no mesmo período houve uma sobrevalorização

cambial no Brasil. Quanto à queda de 2,1% nas exportações para os EUA, nos parece mais

efeito da perda de competitividade da indústria brasileira em relação aos asiáticos

(principalmente o setor de calçados que reduziu sozinho US$140m) do que reflexo do

NAFTA.

Ao realizarmos uma análise setorial observamos que a pauta de exportação para o NAFTA

e para os países da América do Sul têm características diferenciadas das exportações

destinadas a União Européia ou Ásia. (Tabela 10) Enquanto mais de 50% das exportações

para a UE de 1992 eram compostas por produtos alimentícios (43,2%) ou extrativos

minerais (10,9%), esses mesmos representavam cerca de 24% das exportações ao NAFTA

e apenas 11% para os países da América do Sul. Por outro lado, o percentual de produtos

com maior valor agregado era significativamente mais acentuado nestes blocos do que

naquele. O setor de material de transportes representava 25% dos exportados à América do

Sul, 11% ao NAFTA contra apenas 4,5% da UE. O setor de máquina e equipamentos

apresentou resultados similares; 18,2% América do Sul, 19,2% NAFTA e apenas 6,6% UE.
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A pauta de exportação do NAFTA ainda contou com expressiva participação de produtos

industriais tradicionais como calçados e couros (13,6%) e têxteis (5%). A soma desses

setores (transporte, máquinas, têxtil e calçados) com os setores quúnicos, plástico e papel

representou em 1992, mais de metade das exportações ao NAFTA (58,5%) e mais de dois

terços das exportações a América do Sul (69,5%). Paralelamente, as exportações à Ásia se

concentraram em minérios (17,6%) e metais (44,2%).

Esses resultados demonstram que, apesar dos EUA não serem o principal parceiro

comercial do Brasil, um importante argumento para a participação a uma área de livre

comércio nas Américas seria as próprias características dos produtos exportados para essa

região. Mais importante do que o tamanho relativo dos fluxos comerciais com determinado

bloco, seria estudar qual a natureza desse fluxo. A demanda do bloco nos indica os setores

que possivelmente se beneficiariam em um processo de integração. Os estudos de

Thorstensen & Lozardo afirmam que uma integração ao NAFTA permitiria um maior

afloramento do comércio intraindustrial do que na opção de integração com a UE.

"Industrialized Products 23% went to the European Bloc, 28% to the North American

Bloc, 23% to South America, 14% to MERCOSUL, 14% to the Asian Bloc. The European

Bloc's share reached 27% in 1990, but fell in 1992. The North American Bloc's share

reached 38% in 1987 and also fell in 1992. So the blocs' share in the industrialized

products exports is balanced, but the North American Bloc is still the largest market of the

Brazilian industrialized products." (Thorstensen & Lozardo, 1995, p. 19).
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TABELA 9

PRINCIPAIS BLOCOS ECONÔMICOS E pAfSES
Por ordem de valor - Base Janeiro/Novembro-1995

US$ milhões FOB

JANEIROINOVEMBRO Variação 95/94 Parto %
1995 1994 Abs. Ref. 1995 1994

• UNIÃO EUROPÉIA 11.569 10.844 725 6,69 27,14 27,22

Países Baixos 2.667 2.911 -244 -8,36 6,26 7,31

Alemanha 1.985 1.860 125 6,7 4,66 4,67
Itália 1.570 1.512 58 3,87 3,68 3,8

Bélgica-Luxem burgo 1.478 1.217 261 21,43 3,47 3,06

.ALADI 9.187 8.861 326 3,69 21,55 22,25

MERCOSUL 5.657 5.387 270 4,99 13,27 13,53
Argentina 3.701 3.773 -72 -1,91 8,68 9,47

Paraguai 1.202 949 253 26,64 2,82 2,38

Uruguai 755 666 89 13,24 1,77 1,67

Demais da ALADI 3.531 3.473 58 1,66 8,28 8,72

Chile 1.119 007 212 23,33 2,62 2,28
Bolívia 487 417 70 16,65 1,14 1,05

México 456 971 -515 -53,00 1,07 2,44

. EUA (+Porto Rico) 8.008 8.201 -193 -2,35 18,78 20,59

EUA 7.002 8.072 -170 -2,1 18,54 20,26

. ÁSIA 7.486 6.428 1.058 16,45 17,56 16,14
Japão 2.890 2.311 579 25,05 6,78 5,8

China 1.088 751 337 44,96 2,55 1,89

Coréia, Rep. 752 555 197 35,61 1,76 1,39

TAiwan (Formosa) 373 372 0,29 0,88 0,93

Hong Kong 358 350 8 2,07 0,84 0,88

Tailândia 356 348 8 2,37 0,83 0,87

Indonésia 349 205 144 69,75 0,82 0,52

Fonte: SISCOMEX



Tabela 10

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR SETOR E DESTINO -1992

União Européia Nafta As ia América do Sul Mercosul
Products US$ 0/0 US$ 0/0 US$ 0/0 US$ 0/0 US$ 0/0

million million million million million
FoodfTobacco/Beverages 4,821 43,2 1,622 19,1 871 16,4 514 7,9 412 10,0
Minerais 1,214 10,9 415 4,9 934 17,6 197 3,0 149 3,6
Chemicals 484 4,3 380 4,5 268 5,0 513 7,9 335 8,1
Plastic/Rubber 147 1,3 210 2,5 74 1,4 451 6,9 305 7,4
Footwear/leather 516 4,6 1,161 13,6 97 1,8 84 1,3 37 0,9
Wood 276 2,5 134 1,6 6 0,1 34 0,5 25 0,6
Paper 570 5,1 229 2,7 193 3,6 264 4,1 174 4,2
Textiles 435 3,9 426 5,0 140 2,6 397 6,1 247 6,0
Non-met.minerals/Precious metais 161 1,4 135 1,6 37 0,7 122 1,9 68 1,6
Common metais 1,170 10,5 1,046 12,3 2,347 44,2 999 15,3 513 12,4
Machi nery/equipment 739 6,6 1,631 19,2 174 3,3 1,184 18,2 707 17,1
Transport material 503 4,5 937 11,0 164 3;1 1,627 25,0 1,076 26,1
Instruments 37 0,3 88 1,0 8 3,1 57 0,9 28 0,7
Others 90 0,8 100 1,2 2 O 75 1,1 52 1,3
Total 11,162 100,0 8,514 100,0 5,314 100,0 6,517 100,0 4,128 100,0
SOURCE: SECEX - Data trom June 1993 (Developed by ISn)

Elaboração: THORSTENSEN & LOZARDO 1995
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Se analisarmos dados mais recentes, podemos notar que 42% da exportação brasileira de

produtos básicos no ano de 1995 (tabela 12) teve como destino a União Européia, enquanto

o NAFTA representou apenas 13% e o resto das Américas, incluindo o Mercosul, 7%23.

Observamos que para países como Japão, Holanda e Alemanha os principais produtos

importados do Brasil (tabela 11)24, foram produtos de baixo valor agregado: minério de

ferro, farelo de soja, café, suco de laranja, alumínio em bruto. Por outro lado, para a

Argentina e EUA os principais produtos relacionados têm maior conteúdo tecnológico e

maior valor agregado: autopeças, veículos, calçados, aparelhos de transmissão, celulose,

motores.

Além disso, não podemos deixar de observar que posição dos fluxos comerciais existentes

entre Brasil e UE atualmente podem não se manter. A Europa mantém acordos de

complementação econômica com suas áreas de influência mais tradicional (Países do Leste

Europeu, Norte da África e do Caribe), havendo preferência para a importação de produtos

dessa região de produtos agrários, minerais e têxteis. A única preferência que os produtos

brasileiros têm são os previstos pelo GSP- General System of Preference, porém, em muitos

produtos já esgotou sua cota limite. As exportações brasileiras para a Europa além de ter

valor agregado mais baixo do que as destinadas aos EUA, tenderão a sofrer no futuro

próximo novas restrições pela comunidade Européia. "... O novo plano plurianual de

preferências gerais da União Européia estabeleceu os mecanismos de solidariedade e

graduação que permitem transferir as 'cotas preferenciais' dos países mais desenvolvidos

para os menos desenvolvidos e que, neste contexto, as importações de alguns bens

provenientes dos países do Mercosul com certo grau de desenvolvimento industrial mais

23 Estatísticas parciais, agregando apenas os produtos básicos mais significativos conforme relação da tabela
12
24 Os dados da tabela 11 não contabilizam as exportações realizadas em dezembro de 1995.
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avançado (Brasil e Argentina) verão desaparecer sua 'cota preferencial' de entrada até o

início de 1996 ou, de forma escalonada, até o começo de 1998." (Relatório Mercosul,

Gazeta Mercantil, dez. 95)

Não apenas os fluxos comerciais atuais ou potenciais devem ser estudados, pOIS nem

sempre os dados passados representam a realidade futura. Os fluxos comerciais dependerão

não apenas de acordos preferenciais de redução de barreiras tarifárias e não tarifárias, mas

sobretudo da competitividade relativa entre os produtores nacionais, produtores dos demais

países membros de FINCU e produtores do resto do mundo. Nesse ponto, a questão dos

investimentos se toma prioritária, e conseqüentemente, seria de interesse brasileiro procurar

como parceiros aqueles que têm maior propensão a investir no país.

Percentual de gastos dos EUA em investimento direto nos países subdesenvolvidos'f

MEXICO A.LATINA OUTROS TOTAL
1987 0,56% 1,26% 1.19% 3,01%
1988 0,82% 1,86% 0.97% 3,65%
1989 0,86% 3,10% 0,84% 4,81%
1990 1,27% 1,66% 1,26% 4,18%
1991 1,39% 1,09% 1,44% 3,91%

25 Reprodução parcial da Tabela 17, in: Blecker & Spriggs, 1993, p. 57.
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TABELA 11

PRINCIPAIS PAíSES E PRODUTOS
Por ordem de valor - Base JaneirolNovembro-1995

US$ milhões FOB

JANEIROINOVEMBRO Variação 95194 Parto %
1995 1994 Abs. Ret. 1995 1994

. EUA 7.902 8.072 -170 -2,10 18,54 20,26
calçados 933 1.073 -140 -13.06 2,19 2,69
celulose 376 199 177 89,55 0,88 0,50
autopeças 355 289 66 22,89 0,83 0,73
aparelhos transmisJreceptores 332 312 20 6,55 0,78 0,78
café cru em !}'ão 303 328 -25 -7,64 0,71 0,82
semimanufaturados de ferro/aço 298 255 43 16,65 0,70 0,64

. ARGENTINA 3.701 3.773 -72 -1,91 8,68 9,47
autopeças 393 358 35 9,88 0,92 0,90
veiculos automóveis 163 217 -54 -25,07 0,38 0,55
motores de pistão 161 139 22 15,98 0,38 0,35
minérios de ferro 101 82 19 23,49 0,24 0,21

. JN'ÃO 2,890 2.311 579 25,05 6,78 5,80
alumínio em bruto 752 483 269 55,74 1,76 1,21
minérios de ferro 420 442 -22 -4.99 0,99 1,11
celulose 225 130 95 72,57 0,50 0,33
carne de frango 184 133 51 38,88 0,43 0,33
café em !}'ão 182 188 -6 -3,12 0,43 0,47

• PAíSES BAIXOS 2.667 2.911 -244 -8,36 6,26 7,31
farelo de soja 709 745 -36 -4,83 1,66 1,87
suco de laranja 418 313 105 33,50 0,98 0,79
soja em !}'ão 381 726 -345 -47,51 0,89 1,82

. ALEMANHA 1.985 1.860 125 6,70 4,66 4,67
minério de ferro 396 312 84 27,09 0,93 0,78
café cru em !}'ão 129 209 -80 -38,54 0,30 0,53
motores de pistão 120 101 19 18,61 0,28 0,25
Fonte: SISCOMEX

OPPClGEREST

15'12/95
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Tabela 12:EXPORTAÇ~O BRASILEIRA DE PRODUTOS BÁSICOS MAIS SIGNIFICATIVOS 1995.

PRODUTOS BÁSICOS
(MAIS S/CNIFICA TlVOS)
Carnes e miudesas comestíveis

Peixes, crustáceos, moluscos ..

Leite, laticinios, produtos comestiveis
origem animal
Outros produtos origem animal, não
especificados
Plantas vivas e produtos de floricultura

Produtos horticulas, plantas ...
comestíveis
F rutas, cascas de cltricos e de melões

Café, mate, chá e especiarias

Cereais

Produtos Ind. Moagem, malte, amido,
féculas
Sementes e frutos oleaginosos, grãos ...

Gomas, resinas e outros sucos e
extratos vegetais
Material pl !rancaria e prado origem
vegetal não especificado
Sal, enxofre, terras, pedras, gesso, cal
cimento
Minérios, escorias e cinzas
Combustiveis, ôleos e ceras minerais

TOTAL PROD. BÁSICOS + S1GNIF.
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Fonte: Sistema Alice (Secex)
Sistem: Marcos Szmrecsanyi

Adriana de Queiroz

Gráfico A: Percentual de Exportação de Produtos

OUTROS
38%

AM.
MERCOSUL LATINA(menos

6% Mercosul e México)
1% NAFTA

13%

UNIÃo EUROPÉIA
42%



118

Com o desenvolvimento das relações EUA-México, do [mal da década de 80, os países da

América Latina sofreram um 'investment divertion'. Enquanto o percentual de

investimentos 'diretos com novas máquinas ou unidades produtivas no México mais que

duplicou entre 1987 e 1991, chegando no [mal do período a representar 1,39% do total dos

investimentos americanos, os demais países da América Latina viram sua proporção

reduzir-se a um terço do que foi investido em 1989. Esses dados, podem de certa forma

sustentar a posição de que é necessária a adesão dos demais países ao NAFf A para que

esses possam incrementar as taxas de investimento de suas economias.

Sob esse ponto de vista, entretanto, a integração com a Europa ou com os EUA seria

equivalente já que a origem dos investimentos diretos nos países do Mercosul se divide de

maneira similar entre essa duas fontes. No período 1979-91 os investimentos provenientes

da UE somaram US$11,97 bilhões, contra US$14,30 bilhões dos EUA26
• Devemos

observar assim que também nesse sentido os países do Mercosul se mostram distintos do

caso mexicano. "También existen diferencias notabeles en cuanto al origen de la inversión

extranjera en los países de la región. Alrededor de la tercera parte o menos dei acervo

total es de origen norteamericano (Estados Unidos y Canadá) en los casos de Brasil,

Paraguay e Uruguay, cerca de la mitad en Argentina, Chile, Equador, Perú y Venezuela, y

aproximadamente dos terceras partes en México e Colombia." (CEPAL, 1994, p. 24).

Para autores como Bresser, Thorstensen ou Lozardo, a negociação com o NAFfA seria

importante dado o contexto de incertezas da nova ordem mundial. O Mercosul seria um

bloco muito pequeno para obter sozinho um poder de barganha suficiente para a

sobrevivência em um cenário internacional marcado por acirramento do protecionismo e

disputas comercias interblocos regionais. Seria necessário o estabelecimento de alianças e

vínculos com alguns dos principais protagonistas, para evitar-se uma possível

26 Relatório Mercosul, Gazeta Mercantil, dez. 95.
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marginalização. Nesse caso, dado que de alguma forma o Brasil já é suficientemente

competitivo nos bens básicos e semielaborados para garantir seu 'market-share' mundial, a

melhor estratégia seria buscar alianças com parceiros que ainda não tenham fortes vínculos

com países terceiros, nos quais garanta um acesso privilegiado para os produtos

industrializados. O objetivo de uma integração ao NAFr A seria não apenas garantir a

posição dos produtos industrializados brasileiros no maior de seus mercados, como também

serviria para abrir novos mercados, pois tal acordo traria um maior poder de barganha

dentro de um cenário marcado pelo 'managed trade'.

Uma aliança com os EUA permitiria, na visão desses autores, por um lado a transferência

de capital, tecnologia e know-how para a produção em larga escala de produtos de maior

qualidade, e por outro força política para as negociações comerciais com os demais blocos

econômicos, incrementando dessa forma a competitividade dos produtos brasileiros no

mercado internacional. "The strategies to be followed are clear: Brazil and even

MERCOSUL are too small to exist successfully as partners in the intemational arena,

therefore, they need to construct a network of preferential agreements to survive in the

context of global economies and global firms. Brazil and MERCOSUL have interests in a

new level of agreements with the EU, but this partner has its own priorities and limitations.

The relationship between Brazil and MERCOSUL with the USA and NAFTA are of a

different order, because there are no other priorities or limitations. The process of a

hemispherical integration is apure gain to both partners. Brazil and MERCOSUL

members should consider the hemispherical integration as being their main strategy, and

their relations with other more limited and risky markets, such as the UE and Asian Blocs,

as being part of tactical or market niches of the trading policies." (Thorstensen &

Lozardo, 199~p.53)
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Não podemos, porém, concordar plenamente com as observações de tais autores.

Primeiramente, pois, se as tarifas americanas são comparativamente às existentes no Brasil,

muito menores significa que incontestavelmente a competitividade dos produtos americanos

é maior do que a brasileira, e dada à assimetria de tamanho de mercado, de

desenvolvimento e de estrutura produtiva, bem como a diversidade de produtos

encontrados nos EUA nos parece difícil a ocorrência de uma integração baseada em termos

. de comércio intraindustrial. Uma integração com o EUA teria efeitos similares a de uma

abertura econômica multilateral, caso essa não seja realizada de forma gradual e setorial,

permitindo aos agentes econômicos se adaptarem às novas condições de mercado. Uma

integração EUA-Brasil apenas poderá ter sucesso se o processo contiver instrumentos que

compensem tal assimetria, e que respeitem o fator 'timming' para a realização dos

investimentos esperados e sedimentação das mudanças estruturais provocadas pelo

processo, caso contrário haverá uma ruptura no setor produtivo brasileiro e uma explosão

nas importações.

Em segundo lugar, pois ao observarmos o crescimento do fluxo comercial entre os países

membros do Mercosul nota-se que tais fluxos se concentram em produtos industrializados,

havendo portanto um grande mercado potencial para produtos industrializados brasileiros

na formação de um FfA com países da América Latina. Enquanto a opção do NAFTA

consiste em uma estratégia de consolidação de uma posição de mercado, no continente Sul

Americano essa estratégia seria de penetração já que o grosso do comércio de produtos

industrializados na área é do tipo Norte-SuL

Por outro lado, basta observarmos o gigantesco déficit comercial americano para

percebermos que, apesar de sua maior competitividade relativa ao Brasil, os EUA não são a -

fonte de menor custo para as importações brasileiras. Dada a diversidade de origem da
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pauta atual de importação brasileira, nos leva a concluir que um eventual FTA com os EUA

ocasionaria 'trade divertion'. O custo exato da integração para os países do Mercosul, que

mantém diversas fontes de comércio e investimento, é de mensuração impossível.

As novas demonstrações da UE em relação ao Mercosul, que culminou com a assinatura de

um acordo inter-regional de cooperação comercial e econômica no [mal de 1995, são

reflexos de um lado as próprias iniciativas da região, mas do outro uma clara demonstração

que somente o processo de abertura e formação do Mercosul já foi de alguma forma

suficiente para tirar o Brasil da marginalidade mundial. Observe que tal acordo diferencia-se

da iniciativa para as América por não incluir um pacote de medidas neoliberais e por definir

mais claramente o gradualismo e a participação igualitária de ambas as partes nas

negociações. Nos pontos levantados por Manuel Marin, vice-presidente da Comissão

Européia, apesar do exercício da retórica, fica expressa a opção dos europeus de não perder

sua condição de liderança como investidor e sócio comerciais dos quatro países do Cone-

Sul :"Além de seus interesses de proximidade geográfica - o Leste Europeu e o

Mediterrâneo - a Europa não saberia estar ausente dos mercados emergentes." (in:

Relatório Mercosul, Gazeta Mercantil, dez. 95). De certa forma, parece-nos que a

transferência de capital e tecnologia de alguma forma já está ocorrendo, não sendo portanto

uma associação ao NAFTA, condição necessária para garantir os objetivos [mais brasileiros

de crescimento e desenvolvimento econômico.

Um acordo com os EUA seria desejável desde que pudéssemos moldar os seus termos a

necessidades brasileiras. Todavia, como alerta Hurell (993): "But perhaps more important

than specific economic costs is the extent to which inclusion in a NAFTA or NAFTA-

UKE agreement with the US would place significant restrictions on the available range 01

political or economic policies. What countries like Brazil desire most is an FTA with the
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United States that preserves market aeeess, aets as an "insurance policy"! or what John

Whalley ealls a 'safe haven trade arrangement') against nega tive international eeonomie

developments, but otherwise does nothing to restriet its freedom of aetion at home or

abroad. Yet sueh an option is not on the table and the notion that even large eountries like

Brasil have the bargaining strength to insist upon it is illusory. The United States agenda

is a already well established and future agreements would almost eertainly eover the full

range of "intrusive "trade-related provisions (investment liberalization, intelleetual

property proteetion, liberalization of trade in services), as well as further pressure for the

broader adoption of market liberal policies. " (Hurrell, 1993, p. 14)

Dois setores necessitariam um estudo mais detalhado sobre os efeitos de uma expansão do

Mercosul. O primeiro é o 'agribusiness' responsável por uma parcela bastante expressiva

das exportações brasileiras, não apenas de produtos básicos como também industrializados

(celulose, óleo de soja, suco de laranja, açúcar, café solúvel, carnes processadas, etc...).

Nesse setor a competitividade potencial dos países do Mercosul é alta, devido a inegáveis

vantagens comparativas e existiria uma grande possibilidade de expansão setorial caso, por

um lado seja eliminada parte do forte protecionismo que marca o mercado internacional e,

por outro se intensifique a atual estratégia brasileira de agregação de valor aos produtos e

busca de ganhos de escala (principalmente em questões ligadas a infra-estrutura). O

segundo é o setor de 'high-tech', que conforme discutido anteriormente deveria sob

qualquer hipótese de expansão dos acordos de integração atuais ter seu crescimento

estimuladodevido as suas externalidades positivas.

A pauta de exportação do 'agribusiness' brasileiro modificou-se muito neste último quarto

de século, aumentando tanto em volume como em valores agregados. As exportações

agroindustriais brasileiras cresceram de US$ 2 bilhões em 1971, para cerca de US$ 16

bilhões em 1994. (Gráfico 1) Ao mesmo tempo, o perfil dos produtos exportados alterou-
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se, havendo uma redução na participação relativa dos produtos tropicais tradicionais e a

introdução crescente na pauta de produtos, ligada a culturas existentes nos climas

temperados. As cadeias produtivas do açúcar, algodão, cacau e café, responsáveis no

início dos anos 70 por mais de 60% das exportações agroindustriais, reduzem tal

participação para pouco mais de 20% nos anos 90 (Gráfico 2), ao mesmo tempo que sua

perda relativa é ocupada rapidamente pelas cadeias produtivas da soja, laranja, papel e

celulose, carnes e tabaco.
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GRÁFIco 1
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A primeira observação que deve ser realizada é que nesse curto período o Brasil deixa de

ser um fornecedor de bens tropicais onde a concorrência se dá entre países

subdesenvolvidos, e passa a ser um competidor direto aos produtores existentes nos

próprios mercados a que seus produtos destinam-se. Devemos lembrar que a laranja e a soja

brasileiras concorrem com as produções da Plórida ou do Meio-Oeste Americano, enquanto

em papel e celulose ou frango fatiado concorremos com fortes produtores europeus".

Obviamente, havendo produção doméstica desses bens nos mercados consumidores, o nível

de protecionismo encontrado para estes é superior ao de produtos tropicais.

A segunda observação é que a estratégia brasileira para penetração de seus produtos tem

sido a adição de valor agregado ao mesmos. Produtos como papel, pasta de celulose, óleos

refrnados, frango em cortes e suco de laranja, são de alto valor adicionado e incorporam

determinado grau de tecnologia. Através de modificações sofridas em um processo

industrial cada vez mais presente, consegue-se uma diferenciação de produto que permite a

atenuação das barreiras protecionistas normalmente vigentes para produtos brutos.

A participação relativa do setor pode tomar novo impulso dado o encerramento da Rodada

Uruguai. Todavia o acordo agrícola do GATT, não deverá introduzir o livre comércio no

setor, pois ao contrário das expectativas brasileiras continuarão a persistir as formas

desleais de comércio para as principais commodities do setor. Porém, o acordo é positivo

por de certa forma encerrar os conflitos comerciais que marcaram os anos 80, quando

assistimos a uma escalada explosiva nos subsídios e políticas predatórias por parte dos

países desenvolvidos. Segundo Jank 0994b), o resultado do acordo deverá ser um

incipiente 'fair-trade' 28, mas havendo, pela primeira vez no setor, regras de conduta e

procedimentos: as barreiras não tarifárias como cotas, proibições, etc... deverão ser

27 Apesar de não serem produtores de soja, os europeus são fortes concorrentes no óleo refinado de soja.
28Jank, 1994b,p. 17.
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transformadas em tarifas aduaneiras" e os subsídios internos e de exportação devem ser

cortados'", e os mercados abertos a níveis mínimos de 3% do consumo interno. Apesar da

redução dos subsídios, o resultado da Rodada do Uruguai não deverá ser um aumento nos

preços internacionais devido ao excesso de oferta existente, mas sim uma realocacao da

produção a nível mundial pois alterara o quadro de vantagens comparativas internacional

que existe atualmente no setor. "O Acordo Agrícola do GA1T afeta o Brasil em dois

sentidos: nas exportações e nas importações. No primeiro caso, haverá um pequeno

beneficio em frango, açúcar, óleo de soja e, mais a longo prazo, em carne bovina. Um

estudo realizado recentemente mostrou que a reforma das políticas agrícolas dos países

desenvolvidos levarão a um crescimento do volume exportado pelo Brasil (em relação a

1990) de 17,8% no caso do frango, de 1,9% no caso do açúcar e de 1% na carne bovina.

(...) [Todavia] (...) O impacto mais importante deverá ocorrer nas importações, uma vez

que nos últimos anos o país tem comprado grandes quantidades de produtos altamente

subsidiados, originais sobretudo da UE e USA. Exemplos são o trigo, o leite em pó, a

carne bovina, o arroz e o algodão (apenas em cereais, o Brasil importou quase US$1,6

bilhão em 1993. O trigo foi responsável por mais de 50% deste total). O fato é que o atual

processo brasileiro de abertura econômica e de desregulamentação do Estado levou a um

alinhamento dos preços internos e externos de várias commodities. Isto acabou afetando

seriamente culturas como o trigo e o algodão, onde o produtor doméstico passou a ter de

29 Não consta porém do acordo, a eliminação das restrições de ordem técnica, relativas à qualidade mínima
dos alimentos e commodities a serem importados, que dada a aumento das exigências dos consumidores dos
países desenvolvidos tendem a aumentar. "(. ..)Destaforma, a eliminação de pragas e doenças que incidem
sobre animais e vegetais, o estrito controle do uso de agroquímicos, hormônios sintéticos, aditivos de
crescimento e antibiótico, a adoção de medidas de higiene durante o processamento, transporte e
armazenagem de alimentos são alguns dos fatores que terão cada vez maior relevância no comércio
internacional de produtos de origem agrícola. Não podemos nos esquecer que cerca de 75% das
exportações agroindustriais brasileiras são direcionadas a países ricos. (A união Européia importa,
sozinha, cerca de 5 bilhões de dólares anuais do Brasil em produtos agroindustriais. A introdução das
normas de qualidade da série ISO-9.000 é um claro indício de que as barreiras técnicas tenderão a ser
cada vez mais abrangentes e restritivas neste bloco de países)". (Jank, 1994b, p. 7)
30 Cortes propostos: (a) Subsídios internos - 20% pelos países desenvolvidos, e em 13,3% pelos países em
desenvolvimento no prazo de 6 anos (b) Subsídios a exportações: 36% do valor e 21 % do volume exportado,
tendo base o período 1986-90.
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concorrer com o produto subsidiado que entra quase livremente no país." (Jank, 1994b. p.

12)

Por fim, devemos observar que o setor é um dos que apresenta maior correlação entre a

redução do 'custo Brasil' e crescimento das exportações. O fator preço é muito importante

no mercado de commodities agrícolas e, não são apenas os subsídios que atrapalham o

desempenho do setor, mas também o custo de comercialização que são elevados no caso

brasileiro. O país necessita buscar economias de escala montando uma estrutura adequada

de transporte e financiamento da produção (que deveria ser feita através da indústria e pelas

Bolsas de Futuro e não pelo governo), bem como acabar com a tributação sobre exportação

para aumentar a competitividade de seus produtos.

Uma vez que os resultados das negociações multilaterais ainda se demonstram tímidos, a

opção regionalista pode ser uma alternativa ao setor. O principal mercado brasileiro para o

setor é a União Européia, seguida pelos NAFTA. "(, ..)A UE é o principal mercado

comprador dos produtos derivados das cadeias da soja, café, laranja, celulose, carnes e

tabaco (acima de 40% do total exportado). Ela é menos importante no caso do frango, do

açúcar e do cacau (na verdade, a UE é umforte (senão o principal) concorrente do Brasil

nos mercados de frango e açúcar). Nota-se também que a UE é responsável por cerca de

50% do total dos produtos agroindustriais exportados pelo Brasil. O NAFTA, apesar de

menos importante que a UE, tem grande relevância nas exportações de café (26% do

total), suco de laranja (37%) e cacau (52%). Tem também alguma importância nas

compras de açúcar (23%) e fumo (22%) de origem brasileira." (Lopes, Jank &

Montrigaud, 1995, p. 16)

O interesse de um acordo de livre comércio com o NAFTA seria em reduzir o alto grau de

proteção dos EUA contra produtos agrícolas brasileiros, particularmente as taxações sobre
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suco de laranja e o sistema de quotas existente para o açúcar. Não devemos esquecer,

porém, que mesmo sem os subsídios a agricultura americana é extremamente competitiva a

nível mundial e esse fator inserido em estrutura agroindustrial de alta escala e

competitividade, fazem com que os produtos não tropicais brasileiros tenham poucas

chances de concorrer com os EUA. Por outro lado, a agricultura européia baseada na

pequena propriedade tem muito menor capacidade competitiva basicamente sustentada

pelos seus altos níveis de protecionismo e subsídios A Política Agrícola Comum (PAC) da

UE, foi instaurada no período pós-guerra mais por motivos políticos do que econômicos, e

nos parece que se os consumidores e contribuintes europeus começam a criar resistências às

crescentes perdas que tal política lhes impõe, isso ocorre de maneira muito lenta. Qualquer

acordo de integração com a UE, que resulte em supressão das barreiras e/ou subsídios no

setor agroindustrial pode resultar em grandes ganhos para as exportações brasileiras,

porém, não nos parece que o Brasil ou mesmo o Mercosul tenham suficiente poder de

barganha para efetuar tais alterações. Teoricamente, a melhor opção para o setor seria urna

integração econômica com a UE, mas como ressalta Lopes, Jank & Montrigaud (995)

"(, ..) o prazo de 15 anos para a implementação do NAFTA e as possibilidades de

negociação entre os países durante o período de transição dificulta qualquer tipo de

simulação e prognóstico mais exato para o longo prazo. Neste espaço de tempo, novas

tecnologias podem alterar os padrões de competitividade na agricultura." (Lopes, Jank &

Montrigaud, 1995, p. 21)

Dada a maior competitividade relativa dos EUA e a forte resistência ao fim do

protecionismo por parte da EU, concluímos que a melhor estratégia para o Brasil nesse

setor seja a integração com seus parceiros latino-americanos, tentando através do acesso

privilegiado urna penetração nesses mercados, aparecendo como substituto às fontes atuais

de fornecimento de produtos não tropicais (UE - EUNCanadá). Por outro lado, é de
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extrema importância a atuação a nível multilateral tentando, através da manutenção da

aliança do "Grupo de Cairns" com os EUA, para pressionar a UE a aceitar novas reduções

nos níveis de protecionismo setorial. A busca de um acordo Mercosul-UE é louvável, mas

de realização improváveL

o estudo do setor das indústrias 'high-tech' se justifica não apenas por ser o de maior

preferência entre os defensores de uma política comercial estratégica, mas também por ser

um setor que cresce de importância no comércio internacional, passando de 10%, em 1965,

para 22% do total do comércio mundial em 198931
. Cada vez mais os países tendem a ser

intervencionistas nesse setor e uma atuação não ativa do governo brasileiro poderá levar a

reduções maiores na participação brasileira (cujas exportações representam apenas cerca de

0.1 % do total mundial). "Growing U.S. trade deficits in high-tech trade vis-a-vis Japan

and Asian NICs, toghether with the perseption that their success has been fostered by

govemment intervention, is an additional factor eroding U.S. support for a non-

interventionism approach with respect to high-tech industries. In the EC, the search for

European 'champions' in high-tech sectors provides another likely source of additional

managed trade initiatives...existing multilateral trade disciplines are not sufficient to avoid

intemational tradefrictions in high-tech sectors.". (Primo Braga & Yeats, 1992, p. 17)

As indústrias 'high-tech' são aquelas onde o investimento em pesquisa e desenvolvimento é

substancial dentro do custo de produção, realizando a difusão de pesquisas e

desenvolvimento tecnológico. Primo Braga & Yeats (992) utilizaram a classificação

americana "US Standard Industrial Clasification", que define como 'high-tech' as indústrias

que investiram em P&D mais do dobro do que a média do setor manufaturado americano

como um todo, para elaborar uma listagem dos subsetores englobados no conceito". Na

31 Primo Braga & Yeats, 1992, p. 17.
32 Tal lista aparece na Appendix Table 4, Primo Braga & Yeats, 1992.
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tabela 13, através da adaptada da listagem proposta pelos autores acima citados para a

classificação brasileira T.A.B., relaciona-se às exportações brasileiras por destino para cada

uma das categorias de indústria 'high-tech'.

o resultado da pesquisa nos demonstra que dos US$ 10,3 bilhões exportados pelas

indústrias 'high-tech' brasileiras, 29% tiveram como destino o NAFTA, 26% para o

Mercosul, 26% para o resto da América Latina e apenas 15% para a UE. Praticamente,

metade das exportações para o NAFTA e UE são relativas a máquinas, aparelhos e

instrumentos elétricos ou mecânicos, enquanto para o Mercosul e resto da América Latina

tanto esse item como o setor automobilístico.

A opção de integração econômica é uma alternativa importante para o setor, não apenas

devido ao intervencionismo crescente a nível mundial, como também pelas primordiais

necessidades de escala intrínsecas ao setor 33. Dado que o tamanho do mercado e o

potencial de transferência de tecnologia, o NAFTA poderia ser a melhor opção, todavia as

possibilidades de crescimento nesse mercado é dificultado pela forte concorrência Asiática e

Européia, além do que a maioria das empresas brasileiras do setor 'high-tech' não são

exportadores e apenas sobrevivem graças às fortes barreiras tarifárias existentes no Brasil

(como por exemplo, o Acordo Automotriz de 1996). Para esse setor, primordialmente, seria

necessário um acordo bastante assimétrico e gradualista, situação que hoje parece ser mais

facilmente negociável com a UE dos que com o NAFTA.

Assim, também no setor das indústrias 'high-tech' a melhor opção sena buscar uma

integração ao continente latino-americano, para que se tenha um mercado que forneça

escala suficiente para o crescimento sustentado do setor. As negociações com NAFTA e

33 Necessidades estas já discutidas anteriormente nesse estudo.
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UE devem ser mantidas na busca de transferência de novas tecnologias, todavia um acordo

mais abrangente deveria esperar a consolidação do processo de abertura.
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ANEXO A PARTE n
Anexo 2

América Latina: Indicadores Econômicos de Pafses Selecionados

1992 1993 1994

Argentina

PIB (%) 21 8,7 6 6
Inflação - IPC (%) 3,4 -1 -0,6

Balança Comercial' -1.450 -2.455 -4.225

Exportação' 12.235 13.090 15.200
Importação' 13.685 15.545 19.425

Transações correntes' -6.664 -7.479 -10.500
Movimento de capitais liq." 22.213 10.047 10.500
Cãmbio real efetivo 4/ 77,5 74,4 76,3

Brasil

PIB (%) 21 -0,8 4,1 4,5

Inflação - IPC (%) 1.149,10 2.489,10 1.294
Balança Comercial' 15.525 13.072 11.300

Exportação' 36.103 38.783 43.300
Importação' 20.578 25.711 32.000

Transações correntes' 6.266 -637 13.060
Movimento de capitais liq," 8.802 9.041 13.060

Cãmbio real efetivo 4/ 126,5 111,3 96,2

Chile

PIB(%) 21 9,8 5,6 4,5

Inflação - IPC (%) 12,7 12,2 8,9

Balança Comercial' 748 -979 605

Exportação' 9.986 9.202 11.500

Importação' 9.238 10.181 10.895
Transações correntes' -940 -2.416 -645

Movimento de capitais liq.' 3.487 2.838 3.145
Cãmbio real efetivo 4/ 94,8 96,1 95

México
PIB(%) 21 2,8 0,6 3
Inflação - IPC (%) 11,9 8 6,9
Balança Comercial' -20.677 -18.891 -23.645
Exportação' 27.516 30.033 34.190
Importação' . 48.193 48.924 57.835
Transações correntes' -24.919 -23.489 -28.500
Movimento de capitais liq.' 26.664 29.531 19.500
Cãmbio real efetivo 4/ 83,8 78,8 80,3

América Latina
PIB (%) 21 3 3,2 3,7
Inflação - IPC (%) 419 887,6 465,4
Balança Comercial' -10.266 -15.311 -18.205
Exportação' 127.229 133.713 152.830
Importação' 137.495 149.024 171.035
Transações correntes' -37.172 -45.958 49.725
Movimento de capitais liq.' 61.682 65.088 56.565
Cãmbio real efetivo 4/ - - -
, . -US$ mihões
l/dados preliminares; 2l dólares a preços constantes de 1980; 3/variaçao de nCMlmbro 94/93;

41 Indice base 1990 = 100

Fonte: CEPAL - Balance Preliminar de la Economia de América Latina y el Caribe -1994

IN : .Qlli Com.ext.Perspec.,Rio de Janeiro,V .4,n.4,jan.I995



136

CONCLUSÕES

Os objetivos da integração econômica brasileira refletem uma política de desenvolvimento

apoiada na ampliação do mercado para gerar novas vantagens comparativas através do

avanço tecnológico e especialização intra-setorial. O alargamento do mercado, permite às

empresas brasileiras um melhor aproveitamento das economias de escala e adoção da

estratégia de diferenciação de produtos, o que possibilitaria uma redução nos seus custos

médios de produção, que aliada ao incremento da competitividade induzida pela entrada de

novos jogadores situados nos países parceiros, resulta em redução dos preços. Os

consumidores domésticos se beneficiam não apenas pela redução dos preços, como pela

melhor qualidade e maior diversidade de produtos disponíveis. Por outro lado, os

produtores não apenas obtêm as vantagens do alargamento da base do consumo resultante

da possibilidade de colocação de seus produtos nos mercados dos demais países membros e

também próprio do alargamento do mercado brasileiro (a redução nos preços permite a

entrada no mercado de uma parcela da população que anteriormente encontrava-se fora do

mercado consumidor), mas sobretudo conseguem uma maior competitividade de seus

produtos no mercado internacional.

Isso apenas tem sido possível no caso do Mercosul devido ao fato da integração ocorrer

entre duas economias de estrutura bastante similar, o que vem permitindo um incremento no

comércio do tipo intraindustrial, com os países membros não se especializando por setores

produtivos mas sim por linhas de produtos diferenciadas. Dado que o Mercosul integra duas

economias marcadas por mercados imperfeitos, os efeitos de realocação resultantes de

vantagens comparativas puras são reduzidos, mas por esse motivo são grandes as
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possibilidades de efeitos de substituição de comércio, variação de preços, variação das

exportações a terceiros e reorganização da produção em busca de escala e diferenciação.

Se o objetivo dos 'policy-maker' brasileiros é a recondução do país como um pólo dinâmico

da economia mundial, a integração econômica torna-se uma ferramenta fundamental ao

estimular uma reestruturação da oferta, estimulando uma realocação dos fatores produtivos

de forma mais eficiente, permitindo o aproveitamento das economias de escala e induzindo

um pouco de concorrência em um mercado fortemente oligopolizado. A formação de um

mercado comum no Cone-Sul serve, sobretudo, como suporte para a política de abertura

comercial, permitindo uma adaptação menos traumática do setor produtivo e a

consolidação de um processo virtuoso de busca de eficiência e aumento de produtividade.

o enorme crescimento do comércio regional, ocorrido nos últimos dez anos, é apenas o

primeiro dos efeitos do Mercosul. Ainda que a maioria das empresas brasileiras relacionem

o Mercosul apenas como um novo mercado para seus produtos, já podemos observar

alguns setores onde o processo integrativo encontra-se em uma fase mais desenvolvida.

Pelas próprias características de sua natureza - conhecimento prévio dos mercados dos

quatro países membros e maior capacidade de investir ou de realocar seus recursos - as

empresas transnacionais, principalmente dos setores farmacêuticos e automobilístico, foram

as primeiras a modificar sua estratégia na região, iniciando nos meados dos anos 90 (a) uma

reestruturação organização produtiva, buscando economias de escala através da

centralização de cada linha de produto em uma única unidade produtiva e.Ib) inserindo suas

ações no mercado regional do Mercosul dentro de uma estratégia mundial de globalização

da produção. Todavia, já se pode observar que o grande capital argentino e brasileiro,

principalmente dos setores financeiros, siderúrgico e de papel/celulose, iniciaram sua

participação mais efetiva no processo integrativo, através de investimentos diretos ou
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associações com empresas dos demais países membros. No setor agropecuário, o Mercosul

é o segundo maior produtor mundial, e caso passe a adotar uma política agrícola comum, o

aumento do poder de barganha resultante e, principalmente, a possibilidade de se aliar os

baixos custos produtivos com a escala necessária de processamento e comercialização,

resultará em melhora dos 'term-of-trade' do setor. O desafio no momento é o

desenvolvimento de pequenas e médias empresas (inclusive agrárias), vitais no

desenvolvimento tecnológico e responsáveis por grande parcela dos empregos, dentro desse

contexto regional. Para que isso se realize, consolidando o processo integrativo da região,

é necessária uma simetria das políticas econômicas dos países membros. O futuro do

Mercosul depende de um equilíbrio entre seus sócios, que permita a transformação

simultânea das estruturas produtivas e um crescimento constante dos fluxos comerciais

intraindustriais.

Porém, existem dúvidas se o Mercosul, em si, seria suficiente para induzir os efeitos

dinâmicos almejados, principalmente em um novo contexto mundial caracterizado por

relações comerciais baseadas no 'managed trade'. Para setores como 'high-tech industries' -

que deve se tomar o centro das disputas comerciais mundiais após o término da Rodada

Uruguai - um mercado regional limitado ao Mercosul não parece ser suficiente para atender

as necessidades de escala e de capacitação tecnológica e disponibilidade de capital, que

permitam aos produtos brasileiros adquirir competitividade internacional. A interferência do

Estado nesse setor é importante, principalmente através da formação de uma política

comercial estratégica, mas isso se mostraria contrário à atual política argentina de 'realismo

periférico'. Paralelamente, a participação dos países do Mercosul no comércio internacional

é demasiadamente reduzida para se obter um poder de barganha necessário para a

sobrevivência em provável mundo marcado por conflitos comerciais entre grandes blocos

regionais.
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Autores como Bresser Pereira, Thorstensen e Lozardo vêm alertando nos últimos anos para

os riscos da manutenção da estratégia brasileira de 'mini-global trader', salientando que o

Mercosul deveria se alinhar a um bloco maior. Essa opção deveria ser feita em direção ao

NAFfA, já que os produtos exportados para os EUA teriam valor agregado superior aos

exportados para a União Européia ou Ásia. O Brasil teria por um lado vantagens de um

acesso privilegiado a um grande mercado, recebendo novos investimentos e transferência de

tecnologia, e por outro, estaria se assegurando contra as incertezas do futuro, de um

possível acirramento do protecionismo internacional resultantes do novo regionalismo.

Todavia, concluímos ser essa uma posição não totalmente realista. Primeiramente, pois a

posição dos EUA em uma integração com os países da América Latina ainda é muito difusa.

Seus maiores objetivos - liberdade de investimento (nas privatizações), abertura de

mercados (setor público, financeiro e telecomunicações ), garantia de propriedade

intelectual, redução do tráfico de drogas e imigração ilegal, - parecem que podem ser

alcançados evitando-se a utilização da variável regionalista, uma vez que os países da

região, movidos pelas pressões internacionais e pela própria falência da Política de

Substituição de Importações, já estão alterando suas políticas conforme os interesses

americanos. Em segundo lugar o encerramento da Rodada Uruguai e a falência do 'modelo

Mexicano' em 1995, resultaram no enfraquecimento das posições dos defensores do

regiona1imo continental nos EUA e pràticamente levou a Iniciativa para as Américas-para o

imobilismo.

Assim, acreditamos que o Brasil não deveria centralizar sua estratégia na formação de um

bloco, cujo futuro está pouco definido, ainda mais quando o acordo que os EUA propõem

atualmente insere um pacote fechado de medidas liberalizantes a serem adotadas pelos

países membros e encara de maneira secundária as questões de assimetria de
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desenvolvimento ou gradualismo, necessário ao incremento de fluxo comercial

intraind ustrial.

A opção de integração com o NAFTA poderia trazer benefícios maiores do que o

Mercosul, somente se inclui os seguintes fatores: (1) um 'tirning' ajustado às possibilidades

de adaptação dos produtores brasileiros e (2) um acordo baseado em princípios gradualistas

e que respeitem as assimetrias de desenvolvimento econômico.

Acreditamos também, que a melhor opção para o Brasil, no momento, seria primeiro buscar

a consolidação dos processos de abertura e de formação do Mercosul, que apenas começam

a demostrar seus resultados, antes de realmente partir para uma integração com qualquer

outro bloco regional. Assistimos grandes transformações na estrutura produtiva brasileira,

com o crescimento da taxas de investimento e grande atração de capital estrangeiro,

resultante da conjugação desses dois processos com uma política de estabilização da

economia. A introdução nesse contexto instável de mais uma variável - principalmente

quando essa é tão significativa quanto uma necessidade de concorrer em igualdade de

condições com produtos advindos do mercado norte-americano - incute o risco da

impossibilidade de adaptação por parte dos agentes econômicos e a conseqüência poderia

ser um desmonte do parque produtivo nacional. Devemos observar que o país encontra-se

em descompasso com os níveis de eficiência e produtividade mundial, e uma imediata

integração com os EUA poderia ter efeitos similares ao de uma abertura total da economia.

Somente após a consolidação dos processos em andamento, o Brasil estará em melhores

condições para realizar acordos com as economias centrais.

Por outro lado, acreditamos que o Brasil deva centralizar sua estratégia na ampliação do

Mercosul pela América do Sul (principalmente Chile, Venezuela e Bolívia), parceiros que

não implicariam em mesmo risco aos produtores brasileiros. Com isso, o país consegue
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aumentar seu poder de barganha no desenvolvimento de futuros acordos com NAFr A ou

U.E., fundamental para conseguir admitir nos futuros acordos princípios de gradualismo e a

assimetria a níveis desejáveis para o país.

Devemos lembrar que os acordos de integração com NAFr A ou U.E. não são excludentes,

e portanto seria de certa forma uma discussão inócua tentar argumentar se um processo

seria melhor do que outro. A eficácia fmal de cada ampliação do Mercosul dependeria dos

termos dos acordos tratados com cada um desses blocos, mas poderíamos a princípio

sugerir que o acordo com a U.E. deveria ser centralizado no setor agroindustrial, enquanto

que com NAFTA o acordo deveria ser centralizado no setor manufatureiro.
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