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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO      222   

GGGlllooobbbaaallliiizzzaaaçççãããooo   eee   IIInnnvvveeessstttiiimmmeeennntttooosss   EEEssstttrrraaannngggeeeiiirrrooosss   

   

   

IIInnntttrrroooddduuuçççãããooo   

 

Este capítulo tratará de resgatar algumas das principais assertivas sobre 

o tema globalização, como base analítica para o trabalho aqui desenvolvido.  

Em seu primeiro item (2.1), sistematizará idéias de alguns dos expoentes sobre 

o assunto, tentando estabelecer, entre eles e com eles, um diálogo, que vise a 

identificar os que mais se aproximam da concepção a ser aqui utilizada.  

O item subseqüente (2.2), tratará das abordagens teórico-metodológicas 

acerca do IED (Investimento Externo Direto), entendido como característica 

marcante deste momento histórico.  

A parte seguinte do capítulo (2.3), condensará flashes do registro do 

comportamento do IED nos últimos anos, com destaque para o período de 

1995 a 2000, variável eleita para ser investigada com maior rigor, em 

decorrência de sua relevância no processo de inserção do Brasil na economia 

mundial no último decênio. 

As interpretações da realidade em curso, a "globalização", em sua 

grande maioria baseiam-se em argumentos das teorias largamente utilizadas 

para a compreensão da sociedade em sua dimensão nacional e, desta forma, 
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apresentam-se insuficientes no trato da explicação da dimensão global, 

assumida pelos movimentos sócio-econômicos contemporâneos. 

Contudo, é possível resgatar tentativas de entendimento da sociedade 

global em construção, seja de forma sistemática ou fragmentária, na busca de 

formulações ecléticas, combinando elementos de várias teorias. Mesmo nesses 

casos, persistem as dificuldades próprias de criar um paradigma para pensar a 

sociedade global em toda sua originalidade.  

De acordo com  Ianni (1998), a globalização 

“(...) encontra-se ainda em processo de equacionamento empírico, 

metodológico e teórico. Mais que isso, apenas começa a ser 

percebida em suas implicações epistemológicas. Trata-se de uma 

realidade que pode ser vista como uma totalidade em formação. 

Constitui-se como um jogo de relações, processos e estrutura de 

dominação e apropriação, integração e contradição, soberania e 

hegemonia, configurando uma totalidade em movimento, complexa e 

problemática. Trata-se de um universo múltiplo, uma sociedade 

desigual e contraditória, envolvendo economia, política, geografia, 

história, cultura, religião, língua, tradição, identidade, etnicismo, 

fundamentalismo, ideologia, utopia. Nesse horizonte multiplicam-se 

as possibilidades (...).” (Ianni, op.cit.:198) 

 

 Pode-se dizer que também se multiplicam, inclusive, as possibilidades 

de interpretações. 

É nesse sentido que entendemos o fato de o tema globalização, em foco 

nas últimas décadas, ter acumulado tão amplo leque de tentativas de análise, 

leque que vai desde teses contestatórias, que o tratam como um mito, 

respaldado em ideologias, passando por aquelas que o entendem como curso 

“normal” da economia capitalista mundial, enquanto sistema de acumulação de 

capital, com a qual compatibilizamos idéias, ou ainda registrando outras que o 
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percebem como o momento mais crucial da humanidade, em termos de 

exclusão social. 

Cabe ainda registrar que, dentre os teóricos da globalização, há os que 

a entendem como apenas mais uma fase da história do capitalismo e, portanto, 

sem prenúncio de nada novo; e outros que, mesmo entendendo-a como etapa 

histórica da economia-mundo capitalista, consideram o momento como crucial 

na determinação de outro tipo de organização social de produção. 

 

 

222...111      TTTeeeooorrriiiaaasss   dddaaa   GGGlllooobbbaaallliiizzzaaaçççãããooo   
 
 

   

222...111...111         AAA   ggglllooobbbaaallliiizzzaaaçççãããooo   eeennnqqquuuaaannntttooo   sssuuupppeeerrraaaçççãããooo   pppooosssiiittt iiivvvaaa    

 
De acordo com Hirst & Thompson (1998), as teses básicas sobre 

globalização podem ser classificadas em duas ordens de postura: uma em que 

se indica que um processo rápido de globalização econômica emergiu 

recentemente e, neste, as economias nacionais distintas (portanto, as 

estratégias internas de administração econômica nacional) são cada vez mais 

irrelevantes. Outra em que, de forma mais ponderada, utiliza a terminologia 

globalização para referenciar o processo de internacionalização relativa dos 

principais mercados financeiros, da tecnologia e de alguns importantes setores 

da indústria e dos serviços, desde a década de 70, particularmente. 

Para Hirst & Thompson é importante destacar estas duas ordens de 

postura, uma vez que, ao se utilizar o mesmo termo para fenômenos de 
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amplitude e profundidade diferentes, muitas vezes pode-se chegar a 

interpretações equivocadas. 

Sobre o primeiro enfoque, que os autores chamam de versão “dura” da 

globalização, há a indicação de que, para entendê-la corretamente, é 

imprescindível “uma nova visão da economia internacional, uma economia que   

inclua e subordine processos de nível nacional.”  (Hirst &Thompson, 1998:15).  

A segunda assertiva, com a qual ambos concordam, ao tratar das 

tendências à internacionalização, podem ser acomodadas dentro de uma visão 

modificada do sistema econômico mundial, que ainda atribui importância ao 

papel desempenhado por economias nacionais.  

Esta postura está bastante próxima da abordagem aqui adotada, uma 

vez que, apesar das mudanças em curso, os elementos presentes significam 

aprofundamento ou intensificação daqueles típicos do desenvolvimento 

capitalista, não sendo novos, portanto, embora, de acordo com alguns 

estudiosos, haja indícios de transformações estruturais na forma de 

organização social de produção hegemônica, em um futuro próximo. 

Vejamos o que os autores em foco dizem sobre a questão: 

“Desse modo, sentimos que faz mais sentido considerar o sistema 

econômico internacional a partir de uma perspectiva histórica mais 

longa, admitir que as mudanças atuais, embora significativas e 

peculiares não são novidade e não envolvem necessariamente um 

movimento em direção a um novo tipo de sistema econômico.”  

(Hirst e Thompson, 1998:18) 
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Da citação acima, depreende-se que o estudo em questão, longe de 

considerar a tese “dura” da globalização como passível de ser conclusiva, 

ainda não percebe os movimentos atuais como novos, mas somente inteligíveis 

dentro de uma perspectiva histórica da economia internacional. Os autores 

compartilham, portanto, com Ianni (1998), a idéia de que a globalização, 

enquanto algo novo, não é mais do que um mito, ou um dos vários mitos 

surgidos a partir de movimentos sócio-econômicos intrínsecos à forma de 

organização social capitalista, que se apresentam de roupagem nova, face à 

dinâmica conjuntural. A novidade está na forma ou na fase de acumulação de 

capital, atualmente em vigência, e não na essência do movimento em curso. 

É fato que, no período imediatamente posterior à segunda guerra 

mundial, os fluxos de capitais, sob a forma produtiva, comercial ou financeira, 

aconteceram com a participação predominante de empresas privadas 

multinacionais, mais recentemente chamadas de transnacionais, e de bancos 

privados. Como é sabido, tais investimentos tiveram sua origem nos Estados 

Unidos da América (EUA) e direcionaram-se, num primeiro momento, para a 

reconstrução da Europa e, em menor proporção, para o Japão, para, em 

seguida, a partir da segunda metade da década de 50, dessas áreas para o 

chamado  terceiro mundo, obedecendo à lógica da predominância do capital 

privado.  

Até início dos anos 70, o dólar assumira o papel de referencial mundial, 

substituindo o ouro, o que revelava a hegemonia política, econômica e 
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financeira dos EUA, como palco e motor de uma fase de crescimento e 

expansão, sob a égide do Capital. 

Foi nessa década que os movimentos econômicos revelaram a face 

contraditória desse processo de crescimento e expansão, patenteando sinais 

fortes de crise nos EUA, em áreas cruciais, como a militar (impasse no conflito 

com o Vietnã), financeira (colapso do Sistema de Bretton Woods) e ideológica 

(a cruzada anticomunista perde legitimidade face ao episódio com o Vietnã). 

Isso tudo em um contexto de controle exercido pelo governo americano sobre 

ONU, FMI, GATT e Banco Mundial, organismos criados no pós-guerra para 

garantir a paz nas relações mundiais e transformados em poderosas molas 

propulsoras de estímulo à acumulação e hegemonia norte-americana.  

Nesse contexto, surge o que poderia ser chamado de germe do mito da 

globalização, quando se inicia uma concepção de economia mundial articulada 

e, portanto, passível de embasar relações globalizadas.  

Sendo assim, pode-se dizer que a idéia de globalização, da forma que 

ora se apresenta, é relativamente recente e tem sua origem em conjunturas 

internacionais próprias, cujos efeitos mais imediatos concretizaram-se em 

medidas de desregulamentação e redução do grau de intervencionismo nos 

mercados. 

Disso resultou, em primeira instância, a percepção de uma gradativa e 

crescente incapacidade de controle dos estados-nação sobre os fluxos de 

capitais e, como reflexo desse movimento, o poder financeiro internacional 

(sobre a produção, o controle tecnológico e o mercado) passa a depender cada 
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vez mais de empresas e bancos privados, diluindo e dificultando o poder de 

negociação dos países, em particular, dos considerados em desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, Hirst & Thompson indicam que o "mito" da 

globalização econômica, enquanto algo novo, surge com a emergência de 

alguns fatos de dimensões internacionais, ocorridos com o final da era pós-45, 

na turbulência de 1972-73, quais sejam: 

 Os efeitos do colapso do sistema de Bretton Woods e da crise do 

petróleo da OPEP, durante a década de 70 e início dos anos 80, 

comprometendo as economias avançadas; 

 A busca de canais externos para investimentos, para compensar as 

incertezas domésticas; 

 A aceleração da política pública de internacionalização dos 

mercados financeiros, via desregulamentação e o abandono dos 

controles cambiais; 

 A tendência à desindustrialização na Inglaterra e nos Estados 

Unidos, com forte crescimento do desemprego na Europa; 

 O desenvolvimento relativamente rápido de grande número de 

países do terceiro mundo e sua penetração no primeiro mundo; 

 A mudança da produção em massa para padrões mais flexíveis, 

dentre outros. 
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A tese do mundo globalizado economicamente, onde as economias 

nacionais e suas estratégias internas de administração nacionais são cada vez 

mais irrelevantes, onde as leis do mercado imperam e os principais atores são 

as verdadeiras corporações transnacionais, que não devem lealdade a estado-

nação nenhum e se estabelecem em qualquer parte do mundo, é, portanto, 

contestada por Hirst e Thompson, que ousam afirmar que 

“... a atual economia altamente internacionalizada tem precedentes, é 

apenas uma das diversas conjunturas econômicas que existiram a 

partir de 1860. De certa forma, hoje a economia internacional é 

menos aberta e integrada do que a que prevaleceu de 1870-1914.”     

(Hirst & Thompson, 1998:15) 

 

Asseguram ainda que 

“Empresas genuinamente transnacionais são relativamente raras. A 

maior parte das empresas tem base nacional. A mobilidade do 

capital não tem favorecido a transferência maciça de investimentos e 

empregos dos países avançados para os em desenvolvimento. O 

investimento externo direto (IED) é altamente concentrado nas 

economias centrais e o terceiro mundo continua marginalizado, 

tanto em relação aos investimentos quanto às trocas.” (Idem, 

ibidem) 

 

Isso posto, pode-se dizer que, segundo os autores em questão, a 

economia mundial está longe de ser globalizada, já que se mantém a 

concentração dos investimentos externos diretos (IED) e do comércio 

internacional, em termos de fluxos, na tríade EUA, Europa e Japão, com 

tendência a continuar. Sendo assim, o atual momento econômico mundial 

“(...) está longe de dissolver diferentes economias nacionais nos 

principais países industrializados avançados, ou de evitar o 

desenvolvimento de novas formas de governabilidade econômica 

nos níveis nacional e internacional.”  (Idem, ibidem:17) 
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Contudo, a contestação à tese "dura" da globalização, e a indicação do 

"mito" por Hirst e Thompson não negam as evidências de mudanças relevantes 

na economia mundial a partir dos anos 80.  

Dentre várias mudanças, os autores destacam como a principal delas 

proeminência do IED e seu rápido crescimento, em contraposição ao comércio 

que preponderou durante todo o período 1945-73. Naquele espaço de tempo, o 

desenvolvimento econômico caracterizava-se pela ampliação do fluxo de 

comércio e do investimento interno, em uma dimensão superior ao do 

investimento externo. A partir da década de 80, surge uma nova tendência, o 

IED supera as exportações. Um outro ponto de destaque que vai de encontro à 

assertiva de Hirsth & Thompson, anteriormente citada, é a presença cada vez 

mais forte de empresas consideradas globais, cuja característica fundamental 

assenta-se em possuir uma forma de organização desprovida de qualquer 

referência à nação, sendo, assim, descontextualizada, sem raízes, definindo 

suas estratégias globais em busca de mercados planetários (Murteira, 

1995:29). 

Já para Harvey (1992) o movimento econômico atual pode ser 

interpretado como característico da transição do regime de acumulação 

fordista-keynesiano para uma alternativa de acumulação flexível. Isso devido à 

evidência no período compreendido entre 1965-73, da incapacidade de o 

regime em vigência conter as contradições internas do capitalismo, explicitando 

esta incapacidade através da queda sistemática dos indicadores de 
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crescimento nas principais economias capitalistas, como já foi registrado na 

Tabela 2.1. 

Harvey (1992) considera que os principais problemas detectados à 

época diziam respeito ao caráter rígido dos mais variados componentes do 

fordismo-keynesianismo, tais como: investimento em capital fixo (em larga 

escala e longo prazo), mercado (alocação de matérias primas e insumos) e 

mercado de trabalho (contrato de trabalho), o que gerava, a qualquer 

movimento de superação de problemas, a resistência dos trabalhadores, 

fortalecidos ao longo do período em que se verificou o “jogo de soma positiva”. 

Para o referido autor, a expansão pós-guerra (1945-73) baseou-se em 

um conjunto de práticas, hábitos, controle de trabalho, tecnologias e 

configuração de poder político-econômico, comumente denominado de 

fordismo-keynesianismo, cuja base encontrava-se nos novos papéis do Estado 

(agora interventor); do capital (agora mais cauteloso na busca do lucro) e do 

trabalho organizado (nova forma de controle com sindicatos). 

Os problemas nesse padrão de acumulação já se faziam sentir, nos 

países centrais, a partir de meados dos anos 60, uma vez que suas principais 

fontes de dinamismo começavam a se esgotar, com a recuperação da Europa 

e Japão concluídas e o mercado interno saturado. A partir do período de 1965-  

73 evidenciou-se a incapacidade de o fordismo-keynesianismo superar as 

contradições internas do capitalismo, gerando a idéia de que o caráter rígido 

encontrado nos vários elementos componentes daquele modelo constituíam-se 

obstáculos à superação da crise que se avizinhava.  
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Naquele contexto, apenas a política monetária apresentava-se como 

instrumento flexível, e, portanto, foi largamente utilizada em sua face 

expansionista, o que resultou, como não poderia deixar de ser em um 

ambiente de rigidez, em um processo inflacionário.  Segundo Harvey, foi com 

base nessa política inflacionária que a expansão lograda no pós-guerra 

manteve-se, entre1969-73. 

Foi no bojo desta conjuntura que, no decorrer das décadas de 70 e 80, 

ocorreu um frenético movimento de reestruturação econômica e reajustamento 

social e político. Para o autor em questão, era o período de transição para um 

“novo regime de acumulação”, o chamado de acumulação flexível. 

Harvey (1992) considera que a interpretação mais precisa deste 

movimento exige um retorno aos “elementos e relações invariantes” do 

capitalismo, propostos por Marx (1985), e a busca da presença desses 

elementos na atualidade. São eles: 

 A orientação para o crescimento como forma de sustentação dos 

lucros e da acumulação; 

 O crescimento apoiado na exploração do trabalho vivo, exigindo o 

controle do trabalho, na produção e no mercado, como base para a 

continuidade do capitalismo; 

 O dinamismo do capitalismo ao nível organizacional e tecnológico,  na 

busca do lucro, gerando condições de inovações tecnológicas e 



Capítulo 2 – Globalização e Investimentos Estrangeiros  75 

controle do trabalho ao lado da ideologia de que o progresso é tanto 

inevitável, quanto bom. 

 Marx (1985) demonstrou que estes três elementos fundamentais do 

capitalismo são, essencialmente, contraditórios e, por isso, o sistema é 

ciclicamente assolado por crises de superacumulação. 

O argumento marxista é de que esta tendência à superacumulação 

jamais será eliminada sob o capitalismo. Os momentos críticos exigem, 

portanto, escolhas reais, efetivadas no bojo da estratégia de convivência e 

superação positiva do acirramento das contradições inerentes ao capitalismo. 

Dentre os mecanismos mais utilizados, segundo Harvey (1992), 

encontram-se: 

 Desvalorização de mercadorias, de capacidade produtiva ou de 

dinheiro (valor), às vezes associada à destruição direta dos 

excedentes. Este mecanismo tem custo político alto, e, portanto, 

deve ser controlado. 

 Controle macroeconômico (institucionalização de algum sistema de 

regulação ou desregulação), que vem sendo largamente utilizado. 

 Absorção da superacumulação, via deslocamento temporal e 

espacial, redirecionamento dos recursos para áreas de retorno a 

médio ou longo prazos, ou, expansão geográfica. Direcionamento 

dos excedentes de capital para outros países. Neste sentido os 

resultados de longo prazo serão, necessariamente, a ampliação da 
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competição internacional e inter-regional, com conseqüências 

desastrosas para os menos aptos.  

As evidências indicam as duas últimas alternativas como as que estão 

sendo levadas a cabo, principalmente nas últimas décadas, configurando o 

que, genericamente, se denomina de globalização, o que, segundo Harvey 

(1992), não significa mais do que a rearticulação dos elementos invariantes do 

capital em sua marcha cumulativa, não se colocando como realidade nova, 

mas tão somente significando a configuração assumida pela marcha do capital 

neste momento histórico. 

Observa-se, portanto, que o autor alia-se à idéia de refutar a 

globalização enquanto força transformadora da ordem econômica vigente, 

entendendo esta afirmativa como mito. 

Já Gonçalves (1999), não entra na discussão teórico-conceitual sobre 

se a globalização é fato ou mito, mas corrobora com a idéia daqueles que a 

entendem como resposta econômica à crise, ou, mais especificamente, às 

diversas crises cíclicas que vêm se revelando no contexto de várias 

economias nacionais, a períodos mais ou menos decenais, após a década de 

1970. Dessa forma, a globalização não se constitui em algo novo. 

 Nesse sentido, embora não se utilizando da mesma terminologia de 

Hirst & Thompson, o autor mencionado é partidário da tese que indica a 

internacionalização do capital tomando novas formas, como é o caso da 

preponderância do IED sobre o comércio exterior, a partir dos anos 80. 
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Além disso, ele considera como novidade, não a presença de elementos 

como ampliação de fluxos de capitais, o acirramento da concorrência nos 

mercados internacionais ou a maior integração entre os sistemas econômicos 

nacionais, mas, especificamente, a simultaneidade destes processos. O autor 

indica, ainda, de maneira concisa, os determinantes da globalização como 

sendo de ordem tecnológica, institucional e sistêmica, dando especial ênfase a 

este último aspecto. 

 Com referência aos avanços tecnológicos que favorecem o movimento 

econômico globalizante, Gonçalves indica que a revolução da informática e das 

telecomunicações tem-se constituído em fator contribuinte para o declínio dos 

custos operacionais e de transações, em escala global, permitindo a coleta, o 

acesso e o controle de informações que possibilitam o monitoramento dos 

mercados de capitais e das operações produtivas em nível mundial. 

No que concerne aos determinantes institucionais, Gonçalves faz 

referência à ascensão das idéias liberais nos anos 80, que instigou uma onda 

de desregulamentações do sistema econômico em escala global, favorecendo 

o trânsito de capitais sob as mais variadas formas, com destaque para os 

fluxos de investimento externo direto. 

Contudo, tais elementos, apesar de considerados como determinantes, 

não possuem a conotação teórica que envolve o de ordem sistêmica, 

entendido, pelo autor em questão, como o mais importante elemento impulsor 

da globalização. Veja-se nas palavras do próprio autor, o seu entendimento 

sobre a questão: 
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“O ponto central reside em ver a globalização econômica como parte 

integrante de um movimento de acumulação em escala global, 

caracterizado pelas dificuldades de expansão da esfera produtivo-

real das economias capitalistas maduras (insuficiência de demanda 

agregada). Na realidade, nesse ponto, a questão central refere-se ao 

menor potencial de crescimento dos mercados domésticos dos países 

desenvolvidos, ricos em capital, isto é, trata-se do problema clássico 

de realização do capital. Como resultado há um deslocamento de 

recursos da esfera produtivo-real para a esfera financeira e, 

portanto um efeito de expansão dos mercados de capitais domésticos 

e internacional.” (Gonçalves, 1999:31) 

 

Em termos teóricos, a posição do autor é pertinente; contudo, vale 

acrescentar que o desvio de recursos da esfera produtiva para a financeira 

nestes momentos críticos significam, além de uma necessidade, para fazer 

face a ganhos de produtividade internamente, uma estratégia eficiente do 

sistema, ao possibilitar  alargamento do mercado, inclusive, tornando aqueles 

recursos fonte de financiamento externo para produção. 

A desaceleração no crescimento econômico dos países centrais, a partir 

da década de 70 pode ser percebida através dos dados contidos na tabela 2.1, 

sobre o crescimento da renda em alguns dos mais representativos países. 

Tabela 2.1. Crescimento da renda nos países desenvolvidos - Taxa média anual - países 

selecionados (1960-97) 

Período/ Países 
1960-73 

(A) 
1974-79 

(B) 
1980-97 

(C) 
C/A 

Taxa de 
desaceleração 

Estados Unidos 

Japão 
Alemanha 

França 

Reino Unido 

  4,0 

10,6 
  5,3 

  5,7 

  3,2 

 2,8 

 3,7 
2,4 

3,1 

1,3 

2,3 

3,4 
2,0 

1,9 

1,9 

0,58 

0,32 
0,38 

0,33 

0,59 

1,5 

2,3 
2,1 

2,2 

1,5 

Fonte: World Investment Report - 1998 

 

Teoricamente, o autor coloca que haveria quatro possibilidades para o 

enfrentamento da crise posta a partir dos anos 70:  
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1. a saída Keynesiana, baseada em políticas fiscais expansionistas e 

déficits públicos, que, por redundarem em ampliação da dívida 

interna, provocando políticas restritivas monetárias, não se 

apresentou como a mais factível;  

2. a saída Shumpteriana, indutora de uma onda de inovações 

tecnológicas capaz de ampliar gastos (consumo + investimentos), 

redundando no aumento da demanda potencial, cuja eficácia é 

questionada, pois,na maioria das vezes, as inovações tecnológicas 

poupam mão de obra, repercutindo, em termos macro-econômicos 

na redução da massa salarial e, portanto, reduzindo a demanda 

efetiva e os investimentos (ressalte-se que não necessariamente 

ocorre redução da massa salarial, devido ao fato de os cargos 

assumidos por trabalhadores em setores de tecnologia de ponta 

possuírem, na maioria das vezes, altos salários);  

3. a saída distributiva, baseada na melhor distribuição de renda e 

riqueza, cuja discussão não se efetiva por questões meramente 

políticas; e, por fim;  

4. a saída que vem sendo adotada, de busca do front externo, a partir 

do qual as economias avançadas buscam alcançar crescentes 

níveis de produtividade internacional, o que resultou na interrupção 

à tendência de queda das taxas de lucro, entre o início dos anos 70 

e o início dos 80, caracterizando o fenômeno denominado 

globalização. Observe-se que tais estratégias de ação não são 
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excludentes, principalmente em se tratando da Shumpteriana e da 

estratégia do Front externo. 

O reflexo desse movimento sobre as taxas de lucro dos países centrais 

pode ser constatado pelos dados do quadro 2.1, que trata da economia norte- 

americana, suficientemente representativa do mundo desenvolvido. 

 
Tabela 2.2.  Taxa média anual de lucro* nos Estados Unidos da América  

Período Taxa média 

1947-49 
1950-59 
1960-69 
1970-79 
1980-89 
1990-94 
Memorando 
Expansão: 1947-69 
Crise: 1970-83 
Globalização: 1984-94 

21,7 
19,7 
19,7 
13,0 
12,9 
15,2 

 
20,0 
12,4 
14,7 

Fonte: Gonçalves, Reinaldo .1999: 34.  

*Cálculo da taxa média de lucro =  lucro/estoque de capital 

 

A abordagem do autor pode ser considerada bastante apropriada, por 

não se identificar com os teóricos extremados, mas atuar no sentido analítico 

do fenômeno, não o considerando mito, nem tampouco entendendo-o como 

característico de uma nova estrutura sócio-econômica que está se 

engendrando, mas indicando-o como a fase atual da acumulação de capital 

que, ao se apropriar dos ganhos relativos à ciência e à tecnologia, alça vôos de 

amplitude mais globalizada no seu enfrentamento com as crises periódicas que 

lhes são inerentes. 
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Tanto quanto Hirst & Thompson, o autor em questão dá especial 

atenção ao elemento Investimento Externo Direto (IED), como sendo uma das 

variáveis de maior dinamismo, na era global, indicando que 

“A partir de meados dos anos 80 houve um aumento extraordinário 

dos fluxos de investimento externo direto e das relações contratuais, 

assim como da atuação das empresas transnacionais. Entretanto, os 

dados mostram um comportamento marcadamente cíclico dessas 

variáveis e, como resultado, não há evidência a favor da aceleração 

do processo de internacionalização da produção. Não obstante, no 

período mais recente (1991-97), a renda mundial cresceu a uma taxa 

média anual de 4,9%, enquanto o fluxo de investimento externo 

direto cresceu 12,1%, (...) e o comércio mundial aumentou 7,2%, 

anualmente.”  (Gonçalves, 1999: 26) 

 

Evidencia-se, assim, a extraordinária importância assumida por esta 

variável, nos anos mais recentes. 

 

 

222...111...222      GGGlllooobbbaaallliiizzzaaaçççãããooo   eeennnqqquuuaaannntttooo   sssuuupppeeerrraaaçççãããooo   nnneeegggaaatttiiivvvaaa   

   

A contribuição de Wallerstein (1983, apud Ianni, 1997) sobre o assunto 

utiliza terminologia própria, identificando a existência de um sistema-mundo, 

caracterizado pela presença de uma multiplicidade de estados-nação que se 

agrupam em zonas consideradas núcleo-orgânico, semiperiféricas e 

periféricas. Nas palavras do próprio autor tem-se seu entendimento sobre os 

movimentos econômicos globais: 

“Um sistema mundial é um sistema social, um sistema que possui 

limites, estrutura, grupos, membros, regras de legitimação e 

coerência. Sua vida resulta das forças conflitantes que o mantêm 

unido por tensão e o desagregam, na medida em que cada um dos 

grupos busca sempre reorganizá-lo em seu benefício. Suas 

estruturas podem definir-se como fortes ou débeis em momentos 
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diferentes, em termos da lógica interna de seu funcionamento. (...) 

Até o momento só tem existido duas variedades de tais sistemas 

mundiais: impérios-mundo, nos quais existe um único sistema 

político sobre a maior parte da área, por mais atenuado que possa 

estar o seu controle efetivo; e aqueles sistemas nos quais tal sistema 

político único não existe sobre toda ou virtualmente toda sua 

extensão. Por conveniência, e à falta de melhor termo “economias-

mundo” para definir estes últimos. (...) A peculiaridade do sistema 

mundial moderno é que uma economia-mundo tenha sobrevivido 

por quinhentos anos e que ainda não tenha chegado a transformar-

se em um império-mundo, peculiaridade que é o segredo de sua 

fortaleza. Esta peculiaridade é o aspecto político da forma de 

organização econômica chamada capitalismo. O capitalismo tem 

sido capaz de florescer precisamente porque a economia-mundo 

continha dentro dos seus limites não um, mas múltiplos sistemas 

políticos.” (Wallerstein apud Ianni, 1997:28) 

Para o autor em foco, o dinamismo do sistema-mundo está fortemente 

atrelado aos movimentos do capital, em sua constante busca de valorização, o 

que se expressa sob a forma de luta competitiva entre empresas e pela 

repartição da riqueza mundial.  

O autor considera, ainda, que tal luta não ocorre de forma aleatória e 

em plena liberdade de ação, mas, de certa forma, regulada por uma 

multiplicidade de estados-nação, que, tendo o poder de legislar e regulamentar 

os movimentos do capital, sob as mais variadas formas (mercadoria, força de 

trabalho, serviços, dinheiro), sob sua jurisdição (soberania nacional) 

influenciam interna e externamente a dinâmica de tais movimentos. A partir 

desta indicação, é possível perceber que a relação interestados-nação 

obedece a uma correlação de forças, derivada da posição em que se encontra 

cada economia no espaço do sistema-mundo. 

Neste sentido, Wallerstein (1979 apud Arrighi, 1997a) nos ensina que a 

dinâmica capitalista influencia de forma diferenciada espaços políticos e 
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econômicos diferentes, sem, contudo, deixar de estabelecer uma relação 

simbiótica entre os elementos presentes no núcleo orgânico, 

caracteristicamente mais fortes, no engendramento de mecanismos pró-

sistêmicos, tanto em nível interno, quanto externo. 

Sendo assim, o autor em foco, indica que as zonas semiperiféricas1 

tendem a permanecer estacionadas nesta condição entre o núcleo orgânico e 

a periferia, uma vez que o “(...) sistema-mundo tem sua estabilidade reforçada pela 

existência destas zonas.”  (Wallerstein, apud Arrighi,1997a:242)  

Nesse sentido, pode-se entender que a dinâmica que vem se 

efetivando, em nível mundial, desde a década de 70, reflete-se sobre as 

diferentes zonas do sistema-mundo, de forma a permitir a continuidade da 

acumulação de capital em sua etapa “global”.  

Logo, a crise que se desencadeia, num primeiro momento, nos EUA e 

Inglaterra - países do núcleo-orgânico – busca sua atenuação interferindo junto 

às demais zonas, notadamente na semiperiferia, "sugerindo" políticas internas 

que permitam relações externas, cujas conseqüências, na maioria das vezes, 

têm aprofundado a condição de dependência. Essa dependência se mostra, 

ora através da exportação de capital (quando este se faz excedente); ora da 

exportação de bens e serviços (quando a demanda interna se revela 

insuficiente); ou mesmo através da criação de constrangimentos externos 

                                            
1 Os países que constituem a semiperiferia foram listados por Wallerstein, em 1979, como sendo: na 

América Latina, Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile e Cuba; a parte Sul de Portugal, a Espanha, 

Itália e Grécia; a maior parte do Leste Europeu; partes da região Norte, como Noruega e Finlândia; 

alguns países árabes: Argélia, Egito, Arábia Saudita e Israel; na África inclui, a Nigéria e o Zaire e, na 

Ásia, a Turquia, Irã, Índia, Indonésia, China, Coréia e Vietnã, inclui ainda Canadá, Austrália, África do 

Sul e Nova Zelândia. (Wallerstein apud Arrighi,1997a:142) 
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(ampliando dívidas), para, em última instância, o núcleo orgânico se insurgir 

enquanto "conselheiro“ nos direcionamentos da macroeconomia daqueles 

países, conselhos estes cuja consecução aprofunda as dificuldades de 

superação da condição de semiperiferia. 

Para Wallerstein (2001) é possível defender a tese de que a 

semiperiferia, ou seja, os países que lá se inserem, jamais se desenvolverão, 

posto que o desenvolvimento não ocorre em países, mas tão somente no 

sistema-mundo, cuja marca é a polarização. 

Ademais, vale lembrar que, segundo Arrighi, cientista político que, em 

parte, utiliza a teoria de Wallerstein para entender a dinâmica capitalista atual, 

“(...) a riqueza se acumula mais facilmente do que o poder, sendo assim, o comando 

econômico se faz sobre o comando político, impondo direcionamentos na luta pela 

legitimidade e o poder.”  (Arrighi, 1997a:154) 

Considerando essa assertiva, entende-se que o núcleo-orgânico do 

sistema-mundo possui capacidade de reter/atrair riqueza e, 

conseqüentemente, poder, interferindo nas demais zonas, de forma a moldar a 

atuação dos estados-nação ali inseridos no sentido de permitir o alívio, ao 

capital, dos congestionamentos presentes no núcleo-orgânico. 

A partir dessa teorização é possível entender porque o processo de 

industrialização, no bojo da ideologia desenvolvimentista, que ocorreu na 

América Latina (1950-60), não mudou a estrutura do sistema-mundo, 

significando, antes disto, uma mudança radical das condições de acumulação, 

em escala mundial.  
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Na mesma linha de raciocínio, a imposição dos princípios neoliberais à 

semiperiferia pelo núcleo-orgânico, a partir da década de 80, enquanto 

“pensamento único”, notadamente não tem contribuído para ampliar o status 

dos países semiperiféricos no sistema-mundo, mas tem significado a 

possibilidade de manutenção da acumulação de capital em nível global, via 

processo de centralização ou financeirização, a despeito dos efeitos adversos 

destas políticas sobre o grau de nacionalização, soberania nacional e 

capacidade de superação dos seus constrangimentos externos e internos. 

Observe-se que a análise e desenvolvimento teórico de Wallerstein 

situa-se em torno da busca de entendimento do movimento global do capital, 

não deixando transparecer idéias de que algo de novo esteja acontecendo, 

tanto em termos  dos elementos constituintes da forma de organização da 

produção, que ele chama de capitalismo histórico, quanto em termos das 

articulações entre as zonas do sistema-mundo. 

É possível, ainda, a partir desta teorização, inferir que os fluxos de 

investimentos externos diretos que se encaminham para zonas 

semiperiféricas, significam em determinadas conjunturas, movimentos de 

centralização de capital, não sendo possível percebê-los enquanto 

instrumento de redinamização econômica interna daquela zona, ou de países 

pertencentes a ela.  

O autor em foco considera sim, que o momento atual, vivido pela 

economia-mundo, significa um momento de transição, sem, contudo, termos 
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estabelecidas regras claras deste movimento, como está posto na citação a 

seguir: 

“ (...) Rather we are located is age of transition, transition not merely 

of a few backward countries who need to catch up with the spirit of 

globalization, but a transition in which the entire capitalist world-

system will be transformed into something else. The future, far from 

being inevitable that has extremely uncertain outcome.” 

(Wallerstein, 2000:51)  

A análise teórica de Wallerstein sobre a globalização entende que o 

desenvolvimento do capitalismo nos últimos 500 anos, com destaque para os 

movimentos cíclicos posteriores a 1945, são os ângulos apropriados, em 

termos históricos, para a busca do entendimento do movimento atual da 

economia-mundo. 

Nesse sentido, assevera que nada de novo, em essência, está 

acontecendo, mas, de fato, a conjunção de o que ele chama de tendência 

secular com os ciclos sistêmicos2, presentes na atualidade, vem 

caracterizando a crise terminal do capitalismo e, portanto, a formação de algo 

novo, que ainda não se sabe bem o que será, como resposta a um impasse 

dado pelas crescentes dificuldades de acumulação de capital, em nível 

mundial. 

Uma outra contribuição importante para o debate, está posta nos 

trabalhos de Arrighi (1996 e 1997a), cuja análise da dinâmica geral do 

capitalismo respalda-se na característica cíclica desta forma de organização 

social da produção. 

                                            
2 Ambos os termos (tendência secular e ciclos sistêmicos), são categorias analíticas utilizadas por 

Wallerstein, em seus estudos sobre o desenvolvimento capitalista da economia-mundo. 
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 O autor considera, para tanto, os estudos das ondas largas de 

Kondratieff, entendendo a alternância de fases de prosperidade e depressões 

como a marca do capitalismo ao longo de sua história. 

No bojo desta percepção, Arrighi lança a idéia de que a atual fase do 

capitalismo, em nível mundial, caracteriza-se por um impasse do mesmo 

quilate dos que resultaram nas revoluções industrial (século XIX) e 

organizacional (século XX). 

A tônica da discussão de Arrighi demonstra que o primeiro impasse, 

característico da fase de acumulação primitiva, foi superado pela revolução 

industrial e elevou a Inglaterra à condição hegemônica em termos mundiais; o 

segundo, foi típico do capitalismo maduro que exigia esforços de acomodação 

e, portanto foi, superado pela revolução organizacional, colocando a economia 

mundial sob a égide dos Estados Unidos da América; o terceiro impasse, este 

vivenciado na atualidade, decorre de um problema de superacumulação, cuja 

solução, de acordo com o estudioso em foco, dificilmente se engendrará em 

bases capitalistas. 

Corroborando com as idéias de Wallerstein (2000), Arrighi acena para a 

possibilidade de construção de “uma grande reorganização da economia mundial, 

em termos não capitalistas”. (Arrighi, 1997a:33). Ele encara a crise como um 

impasse geral da acumulação capitalista, no sentido estrito de que “a 

acumulação capitalista do final do século XX, começou a ir longe demais (...), 

destruindo suas bases e transformando suas próprias instituições numa direção que é 

essencialmente pós-capitalista. (Idem, ibidem:45) 
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As duas primeiras revoluções cumpriram os papéis de: a) separar a 

empresa capitalista dos domicílios e do Estado; e b) de racionalizar a estrutura 

da própria empresa capitalista. Para Arrighi, não fica claro o que sobra para os 

processos de racionalização capitalista fazerem.  

Contudo, há de se entender que as revoluções, de que trata o autor 

aqui enfocado, iniciaram-se e concluíram-se nos países do chamado núcleo- 

orgânico, o que desperta a atenção sobre as possibilidades que representam 

as zonas semiperiféricas da economia-mundo. 

Poder-se-ia supor que há uma nova revolução em curso, cujo resultado 

repousaria sobre a reversão das tendências nas relações núcleo-

orgânico/periferia, que caracterizaram todo o período da revolução 

organizacional. 

No entanto, a crescente distância entre estas zonas da economia-

mundo, tem gerado um ambiente hostil à entrada do capitalismo, o que na 

concepção de Arrighi (1997a), dificulta uma saída capitalista para o impasse 

da atualidade, chamado globalização. Essa distância, mencionada acima, se 

dá pela polarização cada vez mais exacerbada, que amplia 

desmensuradamente a concentração de riqueza (sob a forma de 

remunerações e rendas empresariais) em um pequeno número de estados-

nação (mais ou menos 15% da população mundial), ao tempo em que eleva a 

concentração da pobreza em um grupo muito maior de estados-nação (mais 

ou menos 60% da população mundial). 
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Neste sentido, é interessante a reflexão de Arrighi, de que algo novo 

está se engendrando, e que, se  “(...) não for o caos sistêmico (...) poderá ser a 

criação de novas formas de democracia popular na semiperiferia (25% da população 

mundial aí se encontram), capazes de estabelecer as bases de um sistema mundial 

menos explorador e menos excludente.”  (Arrighi, 1997b:250).   

 Os estudos de Arrighi encontram-se, portanto alinhados com as 

posições de Wallerstein (2000), Santos (1995) e Dowbor (2000) que, sob 

ângulos diferenciados, apontam a direção para uma nova forma de 

organização social de produção, seja enquanto adequação ao novo patamar 

alcançado pelas forças produtivas, através da RCT (revolução científico 

técnica), seja pelo reordenamento na composição de forças dos agentes que 

compõem o poder (estado, empresas e sociedade civil), ou simplesmente pelo 

esgotamento histórico das condições de superação positiva das crises 

sistêmicas, em conjunção com a atual tendência secular. 

Os estudos de Santos (1995), sobre as transformações em curso na 

economia mundial, indicam a constituição de uma economia planetária, cuja 

base está na revolução científico técnica, engendrada no bojo do 

desenvolvimento científico e nas mudanças quanto à aplicação de seus 

resultados. Neste sentido, está a citação que se segue: 

“No nosso entender, a natureza das mudanças que vêm ocorrendo na 

fase atual do desenvolvimento das civilizações e culturas 

contemporâneas na direção de uma civilização planetária deve-se 

definir a partir do papel novo e radicalmente distinto que o 

conhecimento científico ocupa na organização das atividades 

produtivas. O conceito de revolução científico técnica (RCT) tenta 

articular essas mudanças numa visão integrada.” (Santos, 1995:26). 
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Entendendo que a RCT3 está na base das transformações das forças 

produtivas ocorridas nos últimos decênios, o autor indica que este movimento 

exige ou determina todo um conjunto de transformações na superestrutura que 

se torna inadequada ou limitante ao desenvolvimento da acumulação de capital 

sob outros moldes. Assim é que o autor considera a globalização como a 

cristalização deste processo em andamento, como é possível perceber neste 

trecho, citado a seguir: 

“Este conjunto de transformações das forças produtivas, das relações 

sociais de produção, dos sistemas institucionais e ideológicos 

assume a forma de um processo de globalização da economia 

mundial. Ela não pode mais ser enfocada do ponto de vista de uma 

nação ou mesmo de um conjunto de nações. A perspectiva das 

empresas multinacionais, mesmo com suas tentativas de 

globalização a nível “microeconômico”, não permite mais captar o 

conjunto deste processo.” (Santos, 1995:36). 

 
 

Diferentemente dos teóricos que indicam a redução da soberania do 

Estado Nação, como conseqüência do processo de globalização, Santos 

(1995) compreende que para o desenvolvimento expressivo de uma economia 

de dimensões planetárias, os acordos supranacionais necessariamente têm 

que ocorrer, contudo nunca prescindindo do Estado Nacional. 

 No seu entendimento: 

“Ë pouco provável que estes processos pudessem ocorrer sem a 

mediação de um organizador coletivo da dimensão dos Estados 

Nacionais. As empresas multinacionais, que hoje se percebem a si 

mesmas como transnacionais ou mesmo globais, não poderiam 

operar uma economia mundial diretamente sem o financiamento e o 

apoio dos Estados Nacionais, seja nos países de onde se expandem 

                                            
3 As teorias a respeito da Economia da Informação ou da chamada Nova Economia, desenvolvem 

aspectos relacionados à RCT e sua influência sobre a globalização. Os estudos de Castells (1996) 

inserem-se neste âmbito. 
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para o exterior, seja nos países que as hospedam.” (Santos, 

1995:57). 

 
 

É possível depreender, das posições assumidas por Santos (1995), que, 

como processo decorrente da evolução ou desenvolvimento das forças 

produtivas, a globalização assume caráter de irreversibilidade, e, portanto, a 

questão não se trata de aceitá-la ou não, mas de compreender e optar pela 

forma menos drástica de se inserir neste contexto.  

Para ele, é preciso que as nações, ou até mesmo as regiões e os 

diferentes agentes sociais, fortaleçam-se localmente para competir nesta nova 

economia mundial. É neste sentido que o autor entende o processo de 

regionalização que vem se verificando nas diferentes partes do mundo 

econômico, a exemplo da UE, ALCA, MERCOSUL, entre outros. 

As reflexões de Dowbor (2000) sobre a questão indicam o capitalismo 

global como uma coisa nova, a partir da qual: as economias nacionais estão 

sendo absorvidas pelo espaço global, ao tempo em que as indústrias têm 

perdido peso frente a novos eixos de atividades, notadamente o financeiro; a 

burguesia (proprietários dos meios de produção) vem sendo substituída por 

tecnocratas racionais ou especuladores, desgarrados do elo produção-

consumo; a classe trabalhadora encontra-se extremamente diversificada e o 

Estado busca novos papéis de articulador. 

Para o autor em foco mudaram os parâmetros, de forma qualitativa, o 

que exige do cientista social todo um esforço para pensar esta nova realidade, 
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que se constitui de “uma terceira via, no sentido progressivo de que nada impede o 

surgimento de uma quarta.” (Dowbor, 2000:04)  

Dowbor assevera ainda que tais mudanças se deram numa velocidade 

muito grande, descortinando novos problemas, cujas soluções vêm sendo 

pensadas a partir de simplificações ultrapassadas e, portanto, insustentáveis, 

como, por exemplo, as centradas na estatização, ou as que indicam o 

contrário, as privatizações. 

Políticas econômicas que se engendram com base naquelas 

referências dificilmente desembocarão em uma realidade próxima daquelas 

que seriam alcançadas a partir do processo de desenvolvimento indicado nos 

textos das Nações Unidas: “precisamos de um desenvolvimento economicamente 

viável, socialmente justo e sustentável em termos ambientais.”  (Dowbor, op.cit.:17) 

Isto somente é factível, segundo o autor em questão, através de uma 

articulação entre os diversos instrumentos de mudança, explicitados na tríade 

Estado-Empresa-Sociedade Civil, o que, necessariamente, exige a via 

democrática para se efetivar. 

Uma reflexão sobre a possibilidade de o Estado levar à frente tal 

objetivo, tem que partir do entendimento de que os governos têm hoje, como 

proposta central, alinhar-se às exigências do sistema financeiro internacional, 

por simples necessidade de sobrevivência.  

Por outro lado, o mega-poder das empresas transnacionais 

desequilibra a tríade, fundamentalmente em virtude da rede de influências que 
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aquelas desempenham sobre elementos chaves da sociedade, como a mídia e 

os poderes do próprio Estado. Restam as organizações da sociedade civil, que, 

paulatinamente, vêm se colocando como instrumento na busca da satisfação 

de necessidades sociais, não plenamente respondidas, nem pelas empresas, 

nem pelo Estado. 

Nesse contexto, a construção de projetos nacionais se constitui como 

um problema, de forma mais atenuada para os países considerados ricos e 

bastante acentuada para os demais, uma vez que nestes há a evidência de 

uma dupla fragilidade: são muito fracos para obter margem de manobra na 

economia mundial, e suas oligarquias internas vinculam-se mais aos espaços 

globais que aos nacionais, descomprometidas com a ampliação cada vez maior 

da exclusão social. 

As assertivas de Dowbor alertam que as relações internacionais 

estabelecidas atualmente, entre os diferentes estados-nação que compõem a 

malha econômica mundial, continuam centradas, pelo menos do ponto de vista 

das economias periféricas ou semiperiféricas, em uma visão de 

desenvolvimento que privilegia a atração de investimentos externos, através da 

concorrência estabelecida entre os países, para ver quem "se curva mais 

baixo", na busca dos "redentores da pátria". Mas de que pátria se está falando? 

A política econômica brasileira, levada a efeito durante toda a década 

de 90, tem esta marca, ou seja, considera as relações externas como o 

elemento principal da dinâmica interna, alimentando um processo de 

desnacionalização e perda de soberania de gravíssimas conseqüências, 
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fazendo com que a capacidade de construção de uma realidade menos 

excludente fique cada vez mais distante. 

Contudo, para Dowbor são as próprias contradições inerentes ao 

capitalismo que o tem revelado como excelente organizador da produção, 

péssimo distribuidor de rendas e gerador medíocre de empregos, que vêm 

acirrando a polarização interna em cada estado-nação e despertando no seio 

da sociedade civil o germe de uma outra forma de organização da produção, 

decerto mais inclusiva e menos polarizadora. 

No bojo deste reordenamento, baseado na expansão geoeconômica, 

engendram-se novos desafios para os estados-nações, que, dependendo do 

nível de condicionamento ou constrangimento a que estão submetidos, 

poderão ampliar sua vulnerabilidade frente à economia mundial, ou fortalecer-

se em torno de acordos cooperativos ou regionalizações. 

Em síntese, os estudos aqui referidos podem ser reunidos em duas 

linhas de pensamento: a primeira, com a qual o presente estudo se identifica a 

da superação positiva, contesta a idéia da globalização enquanto movimento 

caracteristicamente novo ou capaz de engendrar nova forma de organização 

social em nível global. O grupo de estudiosos que defende esta perspectiva, 

guardadas as especificidades próprias de cada um indivíduo, entende o 

movimento sócio-econômico contemporâneo como o engendramento de 

mecanismos-resposta às crises econômicas evidenciadas ao nível das 

economias nacionais, principalmente no seio dos países desenvolvidos, e aí 

encontramos Hirsth & Thompson, David Harvey e Reinaldo Gonçalves.  
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A outra linha em destaque a da superação negativa, tem Giovanni 

Arrighi, Immanuel Wallerstein, Theotônio dos Santos e Ladislau Dowbor como 

representantes, cujas reflexões permitem deduzir, cada um a seu modo, que a 

globalização em curso aponta para possibilidades de constituição de uma nova 

forma de organização social de produção. Essa nova organização dar-se-ia em 

virtude da extinção das possibilidades de o capital em resolver seus impasses, 

face ao nível de desenvolvimento alcançado via destruição de suas bases de 

enriquecimento (Arrighi), ou devido a revolução científico técnica (RCT) ter 

definido um outro patamar para as forças produtivas, exigindo, 

conseqüentemente, todo um reordenamento infra e superestrutural, que se 

impõe através dos movimentos globalizantes (Santos), ou, ainda, como 

resultante da crescente necessidade de rearticulação dos elementos 

componentes do poder político e econômico (estado, empresa privada e 

sociedade civil), na atual fase do capitalismo “global”, ou mesmo em 

decorrência do próprio desenvolvimento do capitalismo em termos tendenciais 

e cíclico, cuja conjunção atual representa a crise terminal deste sistema-

mundo (Wallerstein). Essa corrente ainda alerta sobre o caráter irreversível da 

globalização. 

Diante do exposto, necessário se faz elucidar o posicionamento aqui 

adotado sobre essa questão, enfileirando-se ao lado dos que destacam o 

caráter do processo de globalização como decorrente do desenvolvimento do 

capitalismo em nível mundial, que tem significado uma dinâmica 

aparentemente nova, sem, contudo, imprimir no presente transformações 
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estruturais na forma de organização social de produção hegemônica em nível 

mundial, cada vez mais polarizadora e excludente. 

Compreende-se neste estudo o processo de globalização em curso 

como resultado do problema clássico de realização do sistema capitalista, que 

impõe, ciclicamente, deslocamentos de recursos da esfera produtivo-real para 

a esfera financeira, provocando expansão nos mercados de capitais 

domésticos e internacionais. 

A globalização é, portanto, a expressão da fase atual da acumulação de 

capital, que, se apropriando dos ganhos relativos à ciência e à tecnologia, 

consegue engendrar mecanismos de enfrentamento à crise capitalista, 

explicitada especificamente no bojo das economias desenvolvidas, refletindo-

se de forma hierarquicamente diferente no interior das menos desenvolvidas.   

É importante salientar que a maior parte dos autores aqui considerados 

refere-se à importância assumida pela face financeira do capitalismo 

contemporâneo e, neste contexto, a relevância do elemento investimento 

externo direto (IED) surge como uma das principais marcas dos movimentos 

da economia mundial nos últimos anos, o que exige um esforço de 

investigação em torno das possíveis explicações sobre o assunto. O próximo 

item tentará abordar o que há de mais recente a respeito da variável em 

questão. 
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222...222      TTTeeeooorrriiiaaasss   sssooobbbrrreee   ooo   IIInnnvvveeessstttiiimmmeeennntttooo   EEExxxttteeerrrnnnooo   DDDiiirrreeetttooo   

Os Investimentos Externos Diretos (IED), ou a ampliação dos seus 

fluxos durante a última década, têm se revelado, de acordo com dados e 

informações (adiante explicitados), como uma das mais marcantes 

características do processo de globalização em curso. 

Eleito (o IED) no presente estudo como a variável chave, na 

investigação da forma de inserção do Brasil no mundo globalizado, serão 

tratadas, neste tópico, a caracterização técnica e sua contextualização teórica, 

para, em seguida, no item 2.3 ser apresentada sua performance em termos de 

fluxos e estoques nas principais economias mundiais nos últimos anos, sobre 

os quais se encontram registros nesta última década. 

Tecnicamente, tem-se definido que o investimento externo assume duas 

formas diferentes: o investimento externo direto (IED) e o investimento de 

portfólio. No primeiro formato – o investimento externo direto –, o investidor 

estrangeiro, ao transferir determinado montante de capital para uma empresa 

situada além das fronteiras geográficas do seu país de origem, passa a exercer 

controle4 sobre as tomadas de decisões deste empreendimento. O segundo 

caso – os investimentos de portfólio – envolve tão somente a transferência 

internacional de capital financeiro, sob a organização do mercado.  

 

                                            
4 A maioria dos países utiliza percentuais entre 10 e 25% como permissivo de participação no controle 

acionário. 
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Sendo assim, são geralmente associados aos IED, uma relação de 

longo prazo e o poder de decisão na gestão da empresa, localizada noutro 

país. Há, ainda, outros fatores que podem assegurar o domínio da gestão, 

como os contratos de transferência de tecnologia, de fornecimento de matérias- 

primas, ou postos-chave na administração da empresa. 

Para tratar das principais formas de internacionalização das empresas, 

ou seja, o comércio externo, os investimentos externos diretos e as alianças 

internacionais, surgiram e desenvolveram-se, ao longo do século XX, alguns 

estudos teóricos, com destaque para: 

a) Abordagem dos Custos de Transações, cuja base de decisão está 

na análise da forma predominante de mercado, se é de 

concorrência perfeita ou não. No caso da preponderância da 

concorrência, a opção seguirá o comércio externo; em situação de 

imperfeições concorrenciais, a via será a internalização5 através do 

IED; 

b) A Corrente Eclética, apresentada nos anos 80 por Dunning (1981), 

está respaldada nas chamadas vantagens OLI, que enfocam os 

ganhos provenientes de propriedade (O – ownership advantages), 

os de localização no estrangeiro (L) e os de internalização (I), todos 

eles conceitos contidos nas diversas correntes que lhe antecederam 

no estudo do investimento externo e do controle e da organização 

da produção por parte das multinacionais; e 

                                            
5 Entenda-se por internalização, neste contexto, a constituição de filiais no estrangeiro. 
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c) A Abordagem Sintética de Mucchielli (1991), que elucida a relação 

entre empresa e país, e, em outra dimensão analítica, permite 

perceber as decisões tomadas pela empresa não somente como 

reações à eficácia do mercado, mas, sobretudo, com interações 

estratégicas entre si. Segundo os interesses da empresa, são 

consideradas vantagens competitivas: a redução dos custos de 

produção e a diferenciação dos produtos. Segundo os interesses do 

país, as vantagens consideradas são comparativas, incluindo, além 

das dotações em termos de fatores produtivos e de tecnologia 

global, aquelas que resultam de características estáticas e 

dinâmicas da procura interna. A contribuição maior desta 

abordagem é a explicação das "alianças internacionais", 

extrapolando as outras duas formas de internacionalização. 

Já nos anos 90, mais precisamente em 1995, Dunning revisita o 

paradigma de OLI, à luz das novas formas de investimento internacional, 

entendendo que a dinâmica do movimento de capitais, bem como a variedade 

das formas assumidas têm reestruturado o capitalismo, que passa de uma fase 

hierárquica para uma outra baseada em alianças. Nesta perspectiva, o autor 

em questão avança na caracterização do capitalismo emergente a partir dos 

anos 80, indicando que as reações das empresas ao mercado agora são, ao 

invés de adversas, cooperativas, no sentido de eliminar ou reduzir as 

imperfeições deste. Essa alteração comportamental está associada aos 

avanços tecnológicos, em particular: 
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“ ...(i) ao aumento dos custos associados ao processo de inovação; 

(ii) a crescente interdependência das várias tecnologias; e (iii) a 

redução drástica do ciclo de vida do produto, ... num contexto de 

globalização crescente. As empresas tendem a reagir: (1) 

concentrando recursos nas competências críticas; (2) estabelecendo 

parcerias para acelerar a inovação e reduzir o risco; (3) fazendo 

alianças para melhorar o posicionamento no mercado, em particular 

com empresas locais.” (Fontoura,1998:57) 

 

Dunning (1995) sugere a reformulação da teoria eclética no intuito de 

incorporar as alterações ocorridas, mesmo reconhecendo 

“... que a tese central... de que sistemas de produção impulsionados 

pela inovação e acordos de cooperação entre empresas estão a 

emergir como forma dominante do capitalismo baseado no mercado, 

seja incorreta.” (Dunning, op.cit.:482) 

 

Veja-se com maiores detalhes cada uma destas abordagens: 

 

222...222...111         AAAbbbooorrrdddaaagggeeemmm   dddooosss   CCCuuussstttooosss   dddeee   TTTrrraaannnsssaaaçççõõõeeesss   

 

Três enunciados resumem esta abordagem, lançada em 1937, por 

Ronald Coase e desenvolvida posteriormente (1975) por Oliver Willianson:  

1. Existem duas formas de organização das transações: o Mercado e a 

Empresa, às quais correspondem, respectivamente, dois 

mecanismos particulares de alocação de recursos: o sistema de 

preços (inconsciente e livre, coordena as transações de acordo com 

o princípio clássico da "mão invisível") e o empresário coordenador 

(que executa conscientemente a coordenação das transações). 
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2. A escolha por cada uma destas formas de transações implica custos 

que lhes são inerentes. No caso do mercado, custos de transação; 

no caso da empresa, custos de organização e controle. 

3. A alocação de recursos dar-se-á em direção a uma ou outra forma, 

de acordo com a comparação entre os custos de transação e os de 

organização. 

Essa abordagem rompe com a teoria da concorrência pura ou perfeita, 

ao sugerir que em decorrência das imperfeições do mercado, a internalização 

das transações via empresa é a alternativa. 

Os estudos acerca desta abordagem intensificaram-se a partir do final 

dos anos 70, no intuito de explicar as formas de envolvimento das empresas no 

exterior. A importância assumida pelas empresas multinacionais levou a esta 

investigação, que identificou como um dos principais objetivos deste tipo de 

empresa a busca da minimização dos custos de transações, 

caracteristicamente elevados no ambiente internacional. 

São várias as insuficiências apontadas pelos críticos desta abordagem, 

tanto em relação ao seu conteúdo original, quanto aos desenvolvimentos  

posteriores; contudo, não se nega a importância desses estudos para um maior 

conhecimento especificamente do comportamento das empresas 

multinacionais. 

 É importante ressaltar duas limitações da abordagem em questão, cujo 

teor não lhe permite alçar a postura de uma teoria geral das escolhas 
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institucionais, em particular no contexto internacional, são elas: 1) a abordagem 

revela-se insuficiente na explicação dos arranjos institucionais diferentes do 

mercado e da empresa; além de 2) não consegue explicar os motivos pelos 

quais as empresas se internacionalizam, desconsiderando o fator localização. 

 

222...222...222      AAAbbbooorrrdddaaagggeeemmm   EEEccclllééétttiiicccaaa   

 

Originalmente concebida por Dunning em 1981, a abordagem eclética 

estabelece que o movimento de capitais, ao nível internacional, orienta-se 

levando em consideração três conjuntos de vantagens: a) as específicas; b) as 

de internalização; e c) as de localização. 

Partindo desse pressuposto, esta abordagem indica que uma empresa 

de um país, para competir com as de outro país, produzindo nestes, deve 

possuir certas vantagens de produção ou transação, designadas ownership 

advantages (O). Além disso, o paradigma considera que a empresa detentora 

desta vantagem específica, ao invés de colocá-la à disposição de outros países 

através da venda ou contrato, prefere ela mesma explorar esta vantagem, 

abrindo filiais em outro país, conseguindo, assim, além da vantagem 

específica, a de internalização (I).  Por fim, a abordagem considera que o país 

de destino deve oferecer algum diferencial em termos de disponibilidade de 

algum fator de produção, que possibilite à empresa migrante a obtenção da 

vantagem de localização (L), fechando, assim, o circuito do chamado 

paradigma de OLI. 
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Os três tipos de vantagens (específicas, de internalização e de 

localização) estão relacionados às características estruturais, respectivamente, 

da indústria, da empresa e dos países; contudo, as interações entre os três 

tipos podem ser numerosas e diversificadas. A tônica do paradigma eclético é 

exatamente a justaposição das vantagens específicas das empresas, da 

propensão a internalizar os mercados e da atração pela localização no 

estrangeiro, que, em conjunto, determina ou condiciona decisões de 

investimento externo e suas formas. 

Como hipótese central, o paradigma de OLI indica que uma empresa se 

disporá a investir produtivamente no exterior, ao invés de recorrer à via 

comercial, quando, no mínimo, aquelas três condições estiverem presentes. 

Caso contrário, outras formas de envolvimento internacional deverão 

acontecer. Por exemplo, se a empresa só detiver as vantagens específicas e 

de internalização, poderá optar por uma estratégia de exportação. Se só 

possuir vantagens específicas, explorará os mercados externos através de 

licença ou outras formas contratuais de transferência de recursos. O quadro 

abaixo exemplifica a questão: 

Quadro 2.1.  Formas alternativas de penetração nos mercados externos 

 Vantagens 
específicas (O) 

Vantagens de 
localização (L) 

Vantagens de 
Internalização (I) 

IED 
Exportação 
Arranjos Contratuais 

+ 
+ 
+ 

+ 
- 
- 

+ 
+ 
- 

Fonte: Adaptado de Dunning (1981) In Magriço (2000) versão preliminar tese doutoramento - Lisboa 

Portugal.  

*(+ vantagem; - desvantagem)  
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O próprio Dunning identifica insuficiência em seu paradigma e as atribui 

à sua característica estática. 

 Em 1984, ele apresenta uma versão dinâmica, estabelecendo uma 

interface entre o seu paradigma (OLI) e o paradigma ESP, este último derivado 

dos trabalhos de Koopman et al. (1971) e que tem como referência variáveis 

estruturais dos países em relação ao ambiente (E – enviroment), ao sistema (S 

– system) e à política (P – policy). 

Ao estabelecer esta interface, Dunning enriqueceu seu paradigma, 

dotando-o de possibilidades de adaptação. Permitiu levar em consideração, 

além dos aspectos puramente técnicos (vantagens OLI), outros muito 

importantes nas decisões de investir, como o ambiente macroeconômico, 

formado por recursos naturais e humanos, infra-estrutura tecnológica e  

dimensão do mercado; o sistema constituído pelas instituições sócio- 

econômico-políticas, educacionais e comerciais, além da política que, através 

das autoridades nacionais, atua no sentido de concretizar objetivos econômicos 

e sociais. Neste contexto, destacam-se as políticas de comércio exterior e de 

investimento externo direto. 

As variáveis ESP dependem, em última análise, do nível de 

desenvolvimento alcançado por um determinado país e influenciam as 

variáveis OLI, a medida em que se modificam, dada a interface existente entre 

os dois tipos de variáveis.  

Ainda assim, em sua versão dinâmica, a abordagem eclética sofre 

várias críticas, principalmente no que diz respeito à sua capacidade explicativa 
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e de previsão, sem, contudo, deixar de significar o que de mais flexível existe, 

quando conjugadas as variáveis ESP  e OLI. 

 

222...222...333      AAAbbbooorrrdddaaagggeeemmm   SSSiiinnntttééétttiiicccaaa   

 

Considerando como básicos os conceitos de vantagem competitiva e de 

vantagem comparativa, Mucchielli (1991) constrói sua abordagem, 

estabelecendo uma ligação clara entre empresa e país, nas seguintes 

condições: 

a) para a empresa:  

 se oferta produtos de forma forte (+), é competitiva; caso 

contrário, (-) não o é; 

 se a procura de fatores de produção é forte (+), é competitiva, 

caso contrário (-), não o é. 

b) para o país: 

 se a procura de produtos é forte (+), o país tem uma vantagem 

comparativa, caso contrário (-), possui desvantagem comparativa; 

 se a oferta de fatores de produção é forte (+), o país tem uma 

vantagem comparativa, caso contrário (-), possui uma 

desvantagem comparativa. 
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Nestas condições, para se manter competitiva, a empresa necessita 

balizar suas necessidades e recursos próprios com as necessidades e recursos 

de seu país de origem. De acordo com a abordagem em questão, à empresa 

apenas interessa as combinações em que ela é plenamente competitiva (+, +), 

isto é, tem vantagem na procura de fatores de produção e na oferta de produto, 

ou plenamente não competitiva (-, -). Em relação ao país interessam todas as 

situações. 

No campo da economia internacional, Mucchielli indica que é necessário 

ir mais além dos muros da empresa e observar seu comportamento 

oligopolístico. A partir daí, pode-se entender a decisão de uma determinada 

empresa como mero movimento estratégico, com o objetivo implícito de 

influenciar o comportamento dos concorrentes. 

O autor recorre à teoria dos jogos e apresenta um modelo de corrida 

estratégica, que constitui uma contribuição deveras importante ao nível dos 

estudos das alianças internacionais. 

 

 

CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaçççõõõeeesss   FFFiiinnnaaaiiisss   

 

Observe-se que, similarmente ao que ocorre com as formulações 

teóricas acerca da globalização, as teorias relacionadas ao IED encontram-se 

em processo de reestruturação, definição, ou mesmo criação, para fazer face à 

dinâmica assumida por esta variável na atualidade. 
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Contudo, a importância de tomá-lo como elemento central deste estudo 

está mais ligada ao comportamento assumido por este elemento no bojo da 

economia mundial, do que mesmo à possibilidade de lançar mão de um quadro 

teórico acabado, que permita analisá-lo com maior rigor serão considerados 

neste trabalho o empírico ou base de dados como a fonte paradigmática dos 

seus determinantes, condicionantes e dinamizadores, com especial atenção 

para os fluxos direcionados ao Brasil. 

É de bom teor concordar com Dowbor (2000:13), quando assevera que: 

“(...) mais do que buscar novas sínteses teóricas, talvez seja útil, nesta fase, 

sistematizar as mudanças em curso e identificar novas tendências.”   

No item seguinte, tentaremos ressaltar a importância do investimento 

externo direto, através da performance dos seus fluxos e estoques registrados 

nos últimos anos. 

   

222...333         FFFllluuuxxxooosss   dddeee   CCCaaapppiiitttaaalll   nnnaaa   eeerrraaa   ggglllooobbbaaalll   –––   ooorrriiigggeeennnsss   eee   dddeeessstttiiinnnooo    

 

Embora, ao longo de toda a história da economia internacional, os 

investimentos transnacionais tenham estado presentes, no período mais 

recente estes têm assumido uma posição inusitada, registrando-se, em alguns 

casos, seu crescimento e a conseqüente superação dos movimentos 

comerciais; e, em outros tantos, a superação do ritmo de crescimento produtivo 

de algumas economias. 
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O comportamento desta variável no período posterior à segunda guerra 

mundial, quando se implanta um ambiente favorável às relações internacionais, 

é positivo para todo o período de expansão (anos 50 e 60), quando superou em 

duas vezes e meia o crescimento da economia mundial e excedeu em cerca de 

1/3 o crescimento do comércio internacional. Seu ritmo desacelera a partir do 

final da década de 70, como reflexo da conjuntura de crise que se instalava. 

A partir da segunda metade dos anos 80, os fluxos dos IED retomam o 

movimento ascendente, registrando, entre 1983-87, um crescimento anual 

médio de cerca de 29%, quase três vezes mais rápido que as exportações 

mundiais e quatro vezes mais que o crescimento do PIB. A tabela 2.3. ilustra 

bem este movimento. 

Tabela 2.3a.  Entradas de IED – economias escolhidas (1989-94-2000)  

 US$ bilhões 

Economias/anos 1989/94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Mundo 200,0 331,1 384,9 477,9 692,5 1.075,0 1.270,8 

Economias Desenvolvidas 137,1 203,5 219,7 271,4 483,2 829,8 1.005,2 

UE 76,6 113,5 109,6 127,6 261,1 467,2 617,3 

EUA  42,5 58,8 84,5 103,4 174,4 295,0 281,1 

Economias em desenvolvimento 59,6 113,3 152,5 187,4 188,4 222,0 240,2 

América Latina e Caribe 17,5 32,3 51,3 71,2 83,2 110,3 86,2 

Brasil 1,8 5,1 9,6 17,9 26,4 31,2 33,3 

México 4,5 9,5 9,2 12,8 10,2 11,2 11,0 

% na estrutura        

Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Economias Desenvolvidas 68,5 61,4 57,1 56,8 69,8 77,2 79,1 

UE 38,3 34,3 28,4 26,7 37,7 43,4 48,6 

EUA 22,2 17,7 21,2 21,6 25,2 27,4 22,1 

Economias em desenvolvimento 29,8 34,3 39,6 39,2 27,2 20,6 18,9 

América Latina e Caribe 8,7 9,7 13,3 14,9 12,0 10,2 6,7 

Brasil 0,9 1,5 2,4 3,7 3,8 2,9 2,6 

México 2,3 2,9 2,4 2,7 1,5 1,1 0,8 

Fonte: World Investment Report – Unctad: 2001 
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Tabela  2.3b.   Saídas de IED – economias escolhidas (1989-94-2000) 

 US$ bilhões 

Economias/anos 1989/94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Mundo 228,3 355,3 391,6 466,0 711,9 1.005,8 1.149,9 

Economias Desenvolvidas 203,2 305,8 332,9 396,9 672,0 945,7 1.046,3 

UE 105,2 159,0 183,2 220,4 454,3 720,1 772,9 

EUA 49,0 92,1 84,4 95,8 131,0 142,6 139,3 

Economias em desenvolvimento 24,9 49,0 57,6 65,7 37,7 58,0 99,5 

América Latina e Caribe 3,7 7,3 5,5 14,4 8,0 21,8 13,4 

Brasil 0,5 0,6 0,5 1,7 2,6 1,4 1,2 

México 0,2 0,1 0,03 1,1 1,4 0,8 0,6 

% da estrutura        

Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,08 

Economias Desenvolvidas 88,9 86,1 85,0 85,2 94,4 94,1 90,9 

UE 46,1 44,8 46,8 47,3 63,8 71,6 67,2 

EUA 17,9 13,8 23,5 20,5 18,4 14,2 12,1 

Economias em desenvolvimento 10,9 13,8 14,7 14,1 5,3 5,8 8,7 

América Latina e Caribe 1,6 2,1 1,4 3,1 1,1 2,2 1,2 

Brasil 0,5 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 0,1 

México 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 

Fonte: Word Investment Report – Unctad: 2001 
 

 

Tabela 2.3c. Taxas anuais de crescimento – entradas de IED – economias escolhidas         

(1989-94-2000) 

 US$ bilhões 

Economias/anos 1989/94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Mundo 200,0 331,1 384,9 477,9 692,5 1.075,0 1.270,8 

% de crescimento  65,5 16,2 24,2 44,9 55,2 18,2 

Economias Desenvolvidas 137,1 203,5 219,7 271,4 483,2 829,8 1.005,2 

% de crescimento  48,4 7,9 23,5 78,0 71,7 21,1 

UE 76,6 113,5 109,6 127,6 261,1 467,2 617,3 

% de crescimento  48,2 -3,4 16,4 4,6 78,9 32,1 

EUA 42,5 58,8 84,5 103,4 174,4 295,0 281,1 

% de crescimento  38,3 43,7 22,3 68,6 69,2 -0,5 

Economias em desenvolvimento 59,6 113,3 152,5 187,4 188,4 222,0 240,2 

% de crescimento  90,1 34,6 22,9 0,05 17,8 8,1 

América Latina e Caribe 17,5 32,3 51,3 71,2 83,2 110,3 86,2 

% de crescimento  8,4 58,8 38,8 16,8 32,6 78,1 

Brasil 1,8 5,1 9,6 17,9 26,4 31,2 33,3 

% de crescimento  183,3 88,2 86,5 47,5 18,2 6,7 

México 4,5 9,5 9,2 12,8 10,2 11,2 11,0 

% de crescimento  111,1 -0,4 39,1 -20,3 9,8 -2,0 

Fonte: World Investment Report – Unctad: 2001 

 

Observa-se, ao longo do período em análise, uma tendência de 

crescimento dos fluxos de investimento externo direto (IED), tanto de entradas, 

quanto de saídas, em termos de mundo, economias desenvolvidas e em 
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desenvolvimento, bem como em todos os países escolhidos para compor as 

tabelas 2.3a e 2.3b. 

No concernente à distribuição desse tipo de investimento em termos 

relativos, é notável a concentração do movimento entre as economias 

desenvolvidas. Os dados a este respeito (% na estrutura), contidos nas tabelas 

supracitadas (2.3a e 2.3b), indicam, para os anos de 1995/96 e 97, um 

arrefecimento desse grau de concentração, cuja participação cai da média 

anual de 68,5%, no período de 1989/94, para 56,8%, em 1997. Contudo, a 

tendência à concentração retoma forças a partir daí, em ritmo acelerado, o que 

se patenteia no crescimento dessa participação de 56,8% (em 1997) para 

79,1%, no ano de 2000. Essa tendência é verificada em maior grau para os 

fluxos de saídas de IED, que chegam a significar mais de 90% do volume 

mundial, a partir de 1998. 

No que diz respeito às economias em desenvolvimento, observa-se 

que, em termos absolutos, ocorreu um sensível crescimento dessa variável, ao 

longo da década de 90, cuja cifra passa de uma média anual de entradas de 

US$ 59,6 bilhões (1989/94), para US$ 240,2 bilhões, no ano de 2000. 

Em termos relativos, os fluxos de entradas de IED, para essas 

economias em desenvolvimento, registram participação crescente, até 1997, 

quando chegou a significar 39,2% dos fluxos mundiais. A partir de então, 

ocorre queda acentuada (+ de 50,0%) nessa participação, que chega, no ano 

2000, a um percentual de 18,9%. 
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Correlacionando os movimentos dessa variável, em termos das 

economias desenvolvidas e em desenvolvimento, pode-se dizer que é 

marcante o fato de as primeiras continuarem sendo as grandes responsáveis 

pela dinâmica desta forma de capital, sem, contudo, desprezar o fato de as 

outras estarem alargando suas bases de inserção externa, através desse tipo 

de investimento. 

A observação dos indicadores contidos na tabela 2.3c dá conta da 

dinâmica assumida pelos investimentos externos diretos, em termos de taxas 

de crescimento. Estas, quando se referem ao movimento assumido em termos 

mundiais, no último qüinqüênio do século XX, revelam, a partir de 1996, uma 

elevação constante nas taxas de crescimento das entradas de IED, até 1999, 

quando a alta chega a 55,2%; no entanto, o ano 2000 indica um menor ritmo de 

crescimento dessa taxa (18,2%), sem que isso se revele uma tendência. Vale 

ressaltar que a taxa média de crescimento no período considerado (1996-2000) 

chegou a 31,7%. 

Com referência às economias desenvolvidas, é identificado um 

comportamento errático dessas taxas, com queda brusca no ritmo de 

crescimento na recepção de IED, entre 1995 (48,4%) e 1996 (7,9%); 

aceleração nesse ritmo, entre 1997 (23,5%) e 1998 (78,0%); manutenção 

desse ritmo em 1999 (71,7%), para novamente dar sinais de desaceleração, 

entre 1999 e 2000 (21,1%).  Essa dinâmica oscilante não permite verificar 

tendências. 
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As economias em desenvolvimento, embora tenham apresentado um 

nível de crescimento apreciável, em termos de recepção de IED 

(especificamente no início da segunda metade da década em estudo, 

ostentando uma taxa de crescimento dessa variável de 34,6%, no ano de 

1996), este ritmo cai nos anos subseqüentes, cujos registros oscilam entre 

22,9%, em 1997; 0,05%, em 1998; 17,8%, em 1999; e 8,1%, no ano de 2000. 

Ressalte-se a inexistência de taxas negativas para essas economias.  

Tal desempenho tem levado alguns estudiosos da economia 

internacional a identificarem nesta variável um dos elos mais fortes no 

movimento de integração econômico-financeira, característico desta fase de 

acumulação de capital, genericamente denominada de globalização. 

A base deste destaque identifica-se com duas evidências atuais: a) o 

extraordinário desenvolvimento das tecnologias de comunicações, que 

permitem a transferência de dados e informações em tempo real, possibilitando 

a formação de um mercado financeiro “global”, a desconcentração espacial dos 

processos produtivos e o engendramento de um sistema global de mercados e 

produtos, o qual articula as mais diferentes economias; e b) o processo 

acelerado de adesão a políticas de corte liberalizantes, por uma expressiva 

parcela da economia internacional, implementando desregulamentações e 

privatizações, que se colocam como elementos facilitadores do movimento de 

capitais em suas mais diferentes formas. 

Segundo Gonçalves (1999), apesar do extraordinário crescimento do 

movimento de IED, há uma clara demonstração, após 1985, de que estes 
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assumem um comportamento cíclico, não evidenciando aceleração do 

processo de internacionalização da produção. 

Tabela 2.4. Globalização econômica – indicadores (1986-97-2000)  

Itens US$ bilhões 1986/90* 1991/97* 2000* 

IED (fluxos) 400,0 23,6 17,1 18 

Exportações 6.432,0 14,6   7,2 : 

PIB mundial 30.551,0 12,1   4,9 : 

Fbcf 5.393,0 12,5   2,5 9,7 

Fusões e aquisições transfronteiriças 236,0 21,0 30,0 39,4 

Fonte: World Investment Report - Unctad-2001 * Taxa de Crescimento Médio Anual 

Contudo, há registro da preponderância do IED, em termos de 

crescimento de fluxo, quando, em 2000, o montante envolvido supera a marca 

de US$ 1,0 trilhão, indicando taxa média de crescimento, neste ano, de 18,0% 

para o mundo e 21% para os países desenvolvidos. Observe-se ainda que, 

tomando como base a taxa média de crescimento dessa variável, taxa obtida 

no período entre 1991-97( 17,1%), constante na tabela 2.4,  sua performance 

supera, naquele período, tanto o crescimento da renda mundial (4,9%), quanto 

as relações de comércio mundial (7,2%). 

Um outro ponto que se destaca como representativo do processo de 

globalização é a comparação que pode ser estabelecida entre as variáveis 

Formação bruta de capital fixo e fusões e aquisições transfronteiriças,   

constante na tabela 2.4. O registro de expressiva queda nas taxas de 

crescimento da formação bruta de capital fixo, entre os dois primeiros períodos, 

de 12,5%, entre 1986/90, para 2,5%, entre 1991/97, em contraponto à elevação 

da taxa de crescimento das Fusões e aquisições transfronteiriças, de 21,0% no 

primeiro intervalo de tempo, para 30,0% no segundo, revela uma característica 
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inequívoca do processo de globalização: a tendência à centralização de 

capitais, presente em conjunturas de ajuste econômico. Mesmo quando se 

analisa o retorno ao crescimento das taxas de Fbcf, no ano de 2000, quando 

atingiu 9,7%, sua interface com a variável fusões e aquisições transfronteiriças, 

que cresce no ano 2000 (39,5%), permite deduzir uma fraca inter-relação entre 

esses indicadores, o que leva à dedução lógica de que, na realidade, os 

investimentos externos diretos estão concretizando-se muito mais em unidades 

econômicas pré-existentes do que na ampliação do capital social propriamente 

dito, performance favorecida pela onda de privatizações, desencadeada nos 

últimos decênios.  

Tabela 2.5.  Estoques de IED – entradas e saídas (1990-95-2000)  

Economias / Anos 
1990 

Entradas 

1995 

Entradas 

2000 

Entradas 

1990 

Saídas 

1995 

Saídas 

2000 

Saídas 

Mundo 1.888,7 2.937,5 6.314,3 1.717,4 2.879,4 5.976,2 

Economias  desenvolvidas 1.388,0 2.051,7 4.210,3 1.637,3 2.621,2 5.248,5 

Economias em desenvolvimento 487,7 849,4 1.979,3 79,8 252,9 710,3 

América Latina e Caribe 116,7 201,6 606,9 48,2 2,9 111,1 

Brasil 37,1 42,5 197,7 5,9 0,8 15,1 

% na estrutura       

Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Economias  desenvolvidas 74,0 69,8 66,6 95,0 91,0 87,8 

Economias em desenvolvimento 25,8 28,9 31,3 4,6 8,7 11,8 

América Latina e Caribe 6,1 6,8 9,6 1,1 1,6 1,8 

Brasil 1,9 1,4 3,1 0,1 0,2 0,2 

Fonte: World Investment Report - Unctad: 2001 

 

Em termos de estoques do IED (tabela 2.5), mantém-se a concentração 

nas economias desenvolvidas, mesmo com tendência decrescente, como 

indicam os dados relativos a esta variável, para os anos 1990 (74,0%), 95 

(69,8%) e 2000 (66,6%). 
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Para as economias em desenvolvimento, a dinâmica encontrada na 

década de 90 é outra, ou seja, os estoques de IED crescem intermitentemente, 

passando de 25,8%, em 1990, para 31,3%, no ano 2000. 

No caso da América Latina e Caribe, essa variável registra tendência de 

crescimento. Dinâmica semelhante à verificada no Brasil, que sai de um 

volume de US$ 1,9 bilhões, em 1990, para US$ 3,1 bilhões, no ano 2000.  

Com referência às saídas (estoques) de IED, tem-se registrado um perfil 

de concentração nas economias desenvolvidas ainda mais acirrado, com 

participação consideravelmente mais restrita das economias em desenvol-

vimento. A proporção de estoques de saídas de IED, para as primeiras, situam-

se, durante todo o período em estudo, superiores a 87,0%, em contraste com 

os registrados para as economias em desenvolvimento, dentre as quais estão 

América Latina, Caribe e, mais especificamente, o Brasil. A participação do 

Brasil em termos de estoques de saídas é bastante tímida, mas, mesmo assim, 

registra, em termos absolutos, uma sutil elevação, entre 1990 e 2000, quando 

passa da marca dos US$ 2,4 bilhões para US$ 15,1 bilhões, respectivamente. 

Tabela 2.6.  Principais economias receptores de IED (1985-2000)  
                                                                     US$  bilhões 

País 1985/95 1996 1997 1998 1999 2000 

Mundo 182,6 377,5 473,1 680,1 865,5 1.270,8 
Economias desenvolvidas 129,3 219,8 275,2 480,6 636,4 1.005,2 
EU 67,3 108,6 128,6 248,7 305,1 617,3 
EUA 44,4 84,5 105,5 186,3 275,5 281,1 
Alemanha 3,7 6,6 11,1 21,2 26,8 176,0 
Economias em desenvolvimento 14,8 45,9 69,2 73,8 90,5 86,2 
América Latina e Caribe 32,3 51,3 71,2 83,2 110,3 86,2 
México 4,5 9,2 12,8 10,2 11,2 8,9 
BRASIL 1,8 10,4 18,7 24,5 31,4 33,5 
 % no mundo 0,9 2,8 3,9 3,6 3,6 2,6 
% na AL & Caribe 5,6 20,3 26,3 29,4 28,5 38,9 

Fonte: World Investment Report - Unctad -2001. 
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Gráfico 2.1 

Evolução da captação de IED pelo Brasil (1995-2000) 

 

Observe-se que os dados contidos na tabela 2.6 indicam, dentre as 

principais economias receptoras de investimento externo direto, o bloco 

econômico da União Européia, cujo crescimento na captação dessa forma de 

investimento salta da média de US$ 67,3 bilhões (para o período compreendido 

entre 1985/95) para o volume de US$ 617,3 bilhões, no ano de 2000. Em 

termos relativos, este volume significa 48,6% da dinâmica de entradas de IED, 

em nível mundial. 

Quando a referência são as economias nacionais, os Estados Unidos da 

América apresentam-se como os maiores receptores desse tipo de 

investimento, registrando, ainda, tendência crescente, em termos absolutos, 

quando passa da média dos US$ 44,4 bilhões, referentes ao período de 

1985/95, para o volume de US$ 281,1 bilhões, no ano de 2000. 

Destaque-se ainda a dinâmica ascendente da Alemanha na captação do 

IED, durante o período aqui considerado, país cujo crescimento, em termos de 

fluxos de entradas, o torna o segundo maior receptor de IED mundial passando 
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da irrisória marca dos US$ 6,6 bilhões, em 1996, para nada menos que US$ 

176,0 bilhões em 2000.  

Quando a análise recai sobre as economias em desenvolvimento, o 

destaque, durante a década de 90, fica para o Brasil, que apresentou dinâmica 

ascendente na captação de IED, durante todo o período em foco, chegando a 

significar 38,8% de todo o investimento externo direto aportado na América 

Latina e Caribe, no ano 2000. Considerando que a média de entradas de IED 

no período (1985/95), no Brasil, foi de US$ 1,8 bilhões, o volume de US$ 33,5 

bilhões, atingido em 2000, é, de fato, relevante. 

 É possível estabelecer uma correlação entre esse incremento e o 

processo de liberalização e privatização, intensificado nesse período, o que 

pode ser estendido a uma parte representativa dos países em 

desenvolvimento. 

De acordo com Romão (1998), até 1973 eram as empresas norte- 

americanas as responsáveis, em primeiro plano, pelos investimentos 

internacionais; essa predominância é afetada pela entrada de empresas 

européias e japonesas, como resultado prático da crise que se asseverou 

sobre a economia mundial e, em particular, sobre a economia norte-americana, 

a partir daquela década. Contudo, são os EUA que se mantêm como principal 

país de origem e destino do IED mundial, o que se reflete na sua balança 

comercial, com o destaque para as operações intrafirmas, como é ressaltado 

no seguinte trecho do trabalho do Prof. Romão: 
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"Cerca de 28% das suas exportações e 21% das importações são 

efectuadas ou provêm de filiais norte-americanas. As filiais 

estrangeiras nos EUA são responsáveis por 23,4% das exportações e 

36,3% das importações. Deve igualmente ser notada a importância 

do comércio intrafirma ou intragrupo, que representa cerca de 40%, 

em média, das trocas comerciais norte-americanas, o que poderá, 

em certa medida, enviesar os fluxos de exportações e importações.”          

(Romão, op.cit.:107) 

 

No caso específico do Brasil, tem-se, de acordo com o Banco Central, 

no período pós 1995, a presença do capital norte-americano, em primeiro lugar, 

tanto em termos de estoque, quanto em termos de fluxo, tendo sido 

ultrapassado pela Espanha nos anos de 1998 e 2000. Em seguida, tem-se a 

crescente participação de Portugal. A tabela abaixo dá a posição dos principais 

investidores externos no país.  

Tabela 2.7.  Investimentos diretos no Brasil – distribuição  por país de Origem (1995-2000)  

US$ milhões 

Países 31/12/1995* 1996 1997 1998 1999** 2000** 

 Estoque % Fluxo % Fluxo % Fluxo % Fluxo % Fluxo % 

Estados Unidos 10852,2 25,5 1.975,4 25,8 4.382,3 28,6 4.692,5 20,2 8.087,6 29,3 5.398,7 18,1 

Alemanha 5.828,0 13,7 212,0 2,8 195,9 1,3 412,8 1,8 480,8 1,7 374,5   1,2 

Suíça 2.815,3 6,6 108,8 1,4 81,2 0,5 217,1 0,9 404,5 1,47 306,8   1,0 

Japão 2.658,5 6,3 192,2 2,5 342,1 2,2 277,8 1,2 274,3 1,00 384,7   1,3 

França 2.031,5 4,8 970,0 12,6 1.235,2 8,1 1805,4 7,8 1.982,1 7,19 1909,7   6,4 

Canadá 1.819,0 4,3 118,5 1,6 66,2 0,4 278,6 1,2 445,7 1,62 192,8   0,7 

Reino Unido 1.792,6 4,2 91,5 1,2 182,5 1,2 127,9 0,6 1.268,8 4,60 393,7   1,3 

Ilhas Virgens  1.735,6 4,1 361,4 4,7 162,4 1,1 157,1 0,7 191,8 0,70 231,3   0,8 

Países Baixos 1.534,5 3,6 526,8 6,9 1.487,9 9,7 3365,0 14,5 2042,5 7,41 2228,0   7,5 

Itália 1.258,6 2,7 12,3 0,2 57,4 0,4 646,6 2,8 408,5 1,48 488,0   1,6 

Ilhas Cayman 891,7 2,1 655,7 8,5 3.382,9 22,1 1807,1 7,8 2.114,5 7,7 2.034,0   6,8 

Uruguai 874,1 2,0 81,2 1,1 56,1 0,4 80,6 0,4 41,0 0,15 199,5   0,7 

Bermudas 853,1 2,0 33,8 0,4 241,1 1,6 53,6 0,2 242,6 0,88 315,3   1,1 

Panamá 677,4 1,6 674,8 8,8 904,0 5,9 152,7 0,7 89,7 0,33 21,3   0,1 

Suécia 567,2 1,3 126,0 1,6 268,6 1,8 239,2 1,0 315,3 1,14 628,6   2,1 

Bélgica 558,2 1,3 111,5 1,5 135,6 1,0 950,4 4,1 62,2 0,23 384,5   1,3 

Ilhas Bahamas 509,7 1,2 74,3 1,0 300,1 2,0 143,8 0,6 148,6 0,54 180,7   0,6 

Luxemburgo 408,0 0,9 290,7 3,8 57,7 0,8 114,5 0,5 289,7 1,05 1027,2   3,4 

Argentina 393,6 0,9 30,1 0,4 186,9 1,2 113,3 0,5 87,8 0,32 112,7   0,4 

Espanha 251,0 0,6 586,6 7,7 545,8 3,6 5120,2 22,0 5.702,2 20,69 9.592,9 32,1 

Portugal 106,6 0,2 202,7 2,6 681,0 4,5 1755,1 7,5 2.409,4 8,74 2.514,8 8,4 

Demais 4.109,7 9,6 165,8 2,2 266,9 1,7 705,4 3,0 428,06 1,6 930,8 3,1 

Total 42530,0 100,0 7665,4 100,0 15311,1 100,0 23270,8 100,0 27564,39 100,0 29876,4 100,0 

Ingressos abaixo de US$ 10 milhões 

por empresa receptora/ano 
1.978,6  2.567,9  3.075,2  3.670,61  3.454,6  

Total Geral dos ingressos***  9.644,0  17.879,0  26.346,0  31.235,0  33.331,0  

Fonte :Banco Central do Brasil - Relatório 2000 - Obs.: * No período de 1996 a 2000, consideram-se os recursos destinados a 

empresas que totalizaram mais de US$ 10 milhões ao ano. **Dados preliminares. *** Inclui conversões para investimentos diretos. 
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Gráfico 2.2 

Principais investidores externos no Brasil 

(1996) 

Gráfico 2.3 

Principais investidores externos no Brasil 

(2000) 

 

 

 

Segundo o estudo de Romão (1998), uma importante tendência que se 

vem registrando está relacionada à área de atuação do IED. Até o início dos 

anos 70, o setor serviços captava menos de 1/4 dos investimentos externos; 

atualmente, já significa, aproximadamente, a metade. Nos países 

desenvolvidos, grande parte do IED encontra-se aplicada neste setor, com 

destaque (cerca de 2/3) para os segmentos financeiros e comerciais. 

 Nos países em desenvolvimento, os IED tradicionalmente atingiam o 

setor primário (minas, energia) e o secundário (indústria de transformação); 

contudo, nos últimos anos, tem havido um redirecionamento deste tipo de 

investimento para o setor serviços, que já acolhe cerca de 1/3 do IED recebido.  

Essa tendência não pode ser considerada um fato isolado, já que as 

estatísticas econômicas dos últimos anos têm indicado a ampliação da 

relevância dos serviços na produção bruta mundial, bem como no contexto do 

comércio internacional. 

 É evidente, ainda, que a onda de desregulamentação e privatizações 

de segmentos como bancos, telecomunicações e transportes, ocorrida no bojo 

do processo de globalização, acentuou este redirecionamento.  
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No Brasil, durante o período posterior a 1995, a tendência também se 

verifica. Os dados da tabela 2.9 dão mostras do fato, ilustrado pelos gráficos a 

eles referentes. 

Tabela 2.8. Investimentos externos diretos – aplicação por setor econômico (1995-2000) 

US$ bilhões 

Setor 

Econômico 

12/1995* 1996 1997 1998 1999** 2000** 

Estoque % Fluxo % Fluxo % Fluxo % Fluxo % Fluxo % 

Primário      688,6   1,6    110,5  1,4 456,1   2,9      142,4     0,6      422,5    1,5       649,4    2,2 

Secundário 23.402,4 55,0 1.740,0 22,7 2.036,4 13,3   2.766,4   11,8   7.002,3  25,4    4.909,4  17,0 

Terciário 18.439,0 43,4 5.814,9 75,9   12.818,6 83,7 20.361,9   87,5 20.139,5  73,1  24.317,5  80,8 

IED abaixo de 

10 milhões 
p/empresa 

- - 1978,6 - 2.576,9 -   3.075,2 - 3.670,61 -   3.454,6 - 

Total 42.530,0 - 9.644,0 - 17.879,0 - 26.346,0 - 31.235,0 - 33.331,0 - 

Fonte: Banco Central do Brasil - Relatório: 2000 

** Inclui conversões para investimentos diretos  

Obs.: 1.No período de 1996 a 2000, consideram-se os recursos destinados a empresas que totalizaram 

mais de US$ 10 milhões ao ano.  

2.Dados preliminares.  

3.Conversões em dólares às paridade históricas. 

 
 
 

Gráfico 2.4 

Distribuição setorial do IED no Brasil  

(1996) 

Gráfico 2.5 

Distribuição setorial do IED no Brasil 

 (2000) 

  

 

Observe-se que o movimento de IED em direção ao setor serviços, no 

período em foco, foi realmente extraordinário, chegando a significar, a partir de 

1997, ano após ano, mais do que 80,0% de todo o fluxo de IED aqui aportado. 
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Um outro movimento bastante forte, presente na atualidade, é o de 

centralização econômica, que se consolida via fusões e aquisições, como 

estratégia de manutenção ou ampliação da competitividade internacional, por 

parte das empresas. Sobre o fato, o trabalho de Romão (1998:109) afirma:  

"Os últimos dados recolhidos sobre o IDE reflectem o facto de um 

número crescente de empresas, incluindo as provenientes dos PVD
6
, 

se estarem a tornar progressivamente mais activas na procura de 

maior competitividade como forma de resistir à crescente pressão da 

concorrência, da liberalização dos mercados e da abertura de novas 

áreas de investimento. Estas empresas utilizam, preferencialmente, 

as fusões e aquisições como estratégia global, visando estabelecer no 

estrangeiro melhores condições de produção, protegendo e 

consolidando a sua competitividade internacional.”  

 

 

É nesse contexto, mais precisamente no período posterior a 1995, que, 

segundo Gonçalves (1999), o Brasil experimenta um impacto bastante positivo 

em termos de entradas de investimento externo direto (IED), com destaque 

para o papel das fusões, aquisições e privatizações na captação desses fluxos 

de investimentos. Observe-se que, de 1995 para 2000, conforme os dados da 

tabela 2.7, o Brasil passa da marca de receptor de algo em torno de US$ 5,0 

bilhões, para mais de US$ 33,0 bilhões, o que representa um crescimento 

relativo superior a 600% (seiscentos por cento). 

 

CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaçççõõõeeesss   FFFiiinnnaaaiiisss   

 
A partir da performance assumida por esta variável – Investimento 

Externo Direto –, em direção ao Brasil, principalmente após 1995, como os 

                                            
6 Países em via de desenvolvimento. 
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dados e informações disponíveis indicam, conclui-se que o estudo deste 

elemento, de forma mais acurada, será deveras importante na investigação 

sobre a forma de inserção à qual o Brasil encontra-se vinculado. 

Em termos de construção de um cenário de atração aos investimentos 

externos diretos, encontram-se as políticas macroeconômicas brasileiras que 

permearam toda a década de 90, cuja tônica esteve baseada na busca da 

estabilidade monetária, com consecutiva redução do risco Brasil, e no 

engendramento de um conjunto de estratégias capazes de inverter o fluxo de 

capital externo, que havia se instalado durante a década de 80. 

O capítulo três, a seguir, tratará de traçar a performance da economia 

brasileira na última década, com destaque para a ampliação dos fluxos deste 

tipo de investimento – IED –, bem como buscará identificar suas principais vias 

de penetração na economia brasileira. 

 

 


