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RRREEESSSUUUMMMOOO   
 
 
 
 

Este documento entende a dinâmica da economia mundial, na 

atualidade, como reflexo do esgotamento de alguns dos elementos que 

respaldaram o período imediatamente anterior (1945–1973), atestando 

mudanças significativas em curso, tanto no âmbito político-ideológico, quanto 

nos mecanismos institucionais indispensáveis à atual estratégia de 

acumulação capitalista. Trata em especial do caso brasileiro – anos 90 – 

destacando os investimentos externos diretos – IED, cujos fluxos líquidos 

apresentaram, no período em foco, crescimento extraordinário, como elemento 

fundamental da inserção internacional do país. Indica como determinantes e/ou 

condicionantes do fluxo de IED: a) a construção de um cenário 

macroeconômico de relativa estabilidade – implantação do Plano Real, b) O 

Programa Nacional de Desestatização – PND – facilitador da entrada do 

capital externo, via privatização; e c) a instauração do Programa de Estímulo à 

reestruturação e ao fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional – PROER –  

que estimulou  fusões e aquisições transfronteiriças, especialmente no setor 

bancário. Considera, ainda, a política neoliberal praticada no Brasil, pós 1990, 

como responsável pela mudança de papel do Estado Nacional, que passou de 

produtor a regulador de um cenário propício ao desenvolvimento do capital 

privado, dando ênfase ao capital externo como forma de inserção do país no 

mundo globalizado. 

Palavras-chave: globalização; economia brasileira; IED; privatizações; 

fusões; década de 90. 
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AAABBBSSSTTTRRRAAACCCTTT   
 
 
 
 

This document understands the dynamism of the world economy, as a 

consequence of the exhaustion of some of the elements that supported the 

period before (1945–1973), certifying significative changes in course, either in  

the political – ideological orbit or in the absolutely necessary institutional 

mechanisms for the recent strategy of capitalist acumulation. It is specially 

about Brazil – IED, that the liquid flux showed, in the period mentioned, an 

amazing growth, as an essential element of the insertion of the country in the 

international scenery. It indicates as determinants of the IED flux: a) the 

construction of a relative stable macroeconomic scenery – implantation of the 

Real plan, b) the National Program of unstating factories – PND – which makes 

easier the access of foreign capital, by privatization and c) the implantation of 

the PROER, a program that stimulates the restructuring and the fortification of 

the national financial system, and stimulated fusions and bordering acquisitions, 

specially in the bank area. It considers the neoliberal policies used in Brazil, 

after 1990, as responsible for the changes in the characteristics of the National 

State, that changed from productor to controller of a scenery that tends to the 

development of private capital, emphasizing the foreign money as a way to put 

the country into the globalized world. 

Key words: globalization;  Brazilian economy;  IED;  privatizations;  
fusions;  90’s.   
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IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   GGGEEERRRAAALLL   
 
 
 
 

O trabalho aqui exposto cumpre requisito básico à obtenção do título de 

doutor junto ao Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade 

Técnica de Lisboa, tendo sido elaborado de acordo com os princípios básicos 

contidos no Projeto de Trabalho apresentado ao Conselho Científico do referido 

Instituto, em março de 1996, e aprovado em maio do mesmo ano. 

O projeto referido indicava como objeto de estudo mais geral "a inserção 

da economia brasileira no contexto da globalização", delimitava como espaço 

temporal da investigação "a década de 90" e como objetivos mais específicos 

"a busca dos elementos determinantes ou condicionantes da referida inserção", 

além da repercussão desta a nível  político e econômico. 

O processo de investigação levado adiante delineou com maior clareza 

aqueles objetivos, ao identificar os "investimentos externos diretos (IED)" como 

elemento chave para o entendimento da forma de inserção da economia 

brasileira no mundo globalizado; indicou ainda os processos de "fusões e 

aquisições transfronteiriças" e as "privatizações" ocorridas no Brasil, durante a 

década de 90, como sendo vias amplamente utilizadas pelo IED e portanto de 

especial interesse para o estudo em foco; além disso, permitiu identificar o 

Estado-Nação brasileiro, em sua adequação ao receituário neoliberal contido 

no Consenso de Washington, como o agente dinamizador deste processo ao 

criar cenários macroeconômicos atrativos ao capital externo e instrumentos 

captadores de IED, tais como o Programa Nacional de Desestatização (PND) e 
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o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional (PROER). 

O documento que se segue encontra-se estruturado de forma a permitir 

uma seqüência lógica de análise, que contempla elementos teóricos, históricos 

e conjunturais, cuja culminância se dá com uma pesquisa empírica no Setor 

Serviços, nos segmentos da intermediação financeira e da energia elétrica, em 

um dos Estados do Brasil – a Paraíba –, como ilustração do processo 

analisado ao longo do trabalho. 

A realização deste trabalho enfrentou dificuldades desde o início, 

quando a candidata, ao ser aceita para o doutorado, não obteve êxito na 

solicitação de bolsa de estudo, o que impediu sua transferência para Lisboa, 

onde teria acesso mais direto à orientação acadêmica, uma vez que seu 

orientador, Prof. Dr. António de Ascenção Mendonça, ali reside e trabalha. Este 

impedimento resultou na manutenção da candidata no Brasil, assumindo suas 

obrigações contratuais junto à Universidade Federal da Paraíba em paralelo ao 

trabalho de pesquisa relativo ao doutorado, fato que impossibilitou sua 

consecução durante os três primeiros anos do curso. Na realidade, somente 

nos últimos dois anos foi possível a dedicação integral ao trabalho de tese, 

bem como obter orientação mais presente do Prof. Dr. António Mendonça, por 

ocasião de suas visitas à Universidade Federal da Paraíba. 

Além deste tipo de dificuldade, meramente operacional, surgiram outras 

mais ligadas ao trabalho de pesquisa em si, como a relativa escassez de 

teorias ou paradigmas prontos e capazes de propiciar uma base sólida para a 
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análise da realidade em curso – globalização. De forma semelhante, as 

abordagens teóricas sobre os Investimentos Externos Diretos, também não se 

constituem em paradigmas acabados que possam ser aplicados como respaldo 

à análise dos movimentos desta forma de capital. 

Além disso, nos deparamos com dificuldades de ordem operacional na 

coleta de dados junto aos bancos e às empresas, objetos da investigação, uma 

vez que, por se tratarem de agências de menor porte, situadas no interior do 

Brasil, encontram-se distantes das matrizes, e a autonomia de seus dirigentes 

locais, para fornecer as informações solicitadas, é praticamente nula. Todos 

tiveram que remeter os questionários às matrizes, o que acarretou um atraso 

considerável na coleta do material básico para a elaboração do último capítulo. 

Contudo, a experiência de desenvolver um trabalho deste porte, sem 

auxílio-bolsa, distante do orientador e da Universidade de destino, significou 

um desafio que se tentou e se supõe ter sido superado, com a conclusão deste 

documento, cujo benefício maior resulta em favor da academia, na qual 

continuaremos a desempenhar as funções de ensino, pesquisa e extensão, 

fortalecidas no âmbito da economia brasileira e internacional.  

A tese aqui exposta encontra-se estruturada em cinco capítulos. O 

primeiro deles, trata das principais mudanças ocorridas em termos de 

economia internacional, nas últimas décadas, tanto em nível político-ideológico, 

quanto no aparato institucional existente, dando ênfase à evolução conceitual 

da dinâmica econômica capitalista (internacionalização, multinacionalização, 
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transnacionalização e globalização), concluindo que a economia global ainda é 

uma realidade em construção. 

O Capítulo 2, trata especificamente de algumas das principais 

abordagens teóricas existentes sobre Globalização e sobre o Investimento 

Externo Direto, identificando, de forma semelhante à realidade constatada no 

capítulo anterior, que, em nível teórico, inexiste um paradigma capaz de 

respaldar a leitura da dinâmica econômica atual, sendo necessário entender as 

diversas abordagens como elaborações teóricas em andamento, o que exige 

do investigador um esforço para fazer do empírico sua base e seu referencial 

de análise. Por esta razão é que o item 3 deste capítulo constitui-se de uma 

leitura de dados sobre os movimentos internacionais do elemento IED, na era 

global. 

A inserção do Brasil na economia mundial durante os anos 90 é a tônica 

do Capítulo 3, no qual se identificam: a) o rompimento com o padrão de 

acumulação de capital, presente no país desde a década de 50; b) a 

penetração da ideologia neoliberal nos ditames da política econômica 

brasileira, a partir da década de 90; e c) os reflexos disto na conjuntura 

econômica pós 1995.  

Em seguida, o Capítulo 4 trata dos determinantes e/ ou condicionantes 

da dinâmica assumida pelo elemento IED frente à economia brasileira, durante 

os últimos anos da década de 90, destacando o Programa Nacional de 

Desestatização (PND) e o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 
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Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), como instrumentos 

de eficácia comprovada na captação de recursos externos. 

A ilustração da tese é o conteúdo do Capítulo 5, que, através de um 

estudo de caso, contempla dois processos de privatizações de empresas 

distribuidoras de energia elétrica e cinco casos de fusões/aquisições 

transfronteiriças de empresas de intermediação financeira, ocorridas no 

período em foco, todas situadas no Estado da Paraíba – Brasil. 

Enfim, as considerações finais do trabalho vão no sentido de que a 

inserção brasileira no mundo globalizado tem-se verificado, principalmente, 

através dos fluxos de capital internacional, sob a forma de investimento externo 

direto (IED), fato este propiciado pelo cenário macroeconômico construído na 

década de 90, cuja estabilidade monetária conseguida vem servindo de atrativo 

aos recursos externos, além de alguns instrumentos ativados na captação do 

capital sob a forma de IED. Pode-se deduzir ainda que o Estado  brasileiro, ao 

longo da década de 90, ao implantar uma política de corte neoliberal, não se 

afastou da economia, mas somente mudou de papel, ao deixar de atuar como 

Estado produtor, para assumir o papel de Estado construtor e mantenedor de 

um ambiente favorável ao desenvolvimento do capital privado, com destaque 

para o capital externo. 

Dessa forma, a função específica do Estado, enquanto estado 

capitalista, ou seja, a função de garantir a acumulação de capital, permanece 

intocada sob nova contextualização. 


