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O fenômeno da globalização é freqüentemente descrito na mídia como um processo de unificação de
mercados através do qual as fronteiras nacionais seriam gradualmente abolidas, em virtude da difusão da
internet, dos meios de pagamento eletrônico e, sobretudo, da manutenção de uma característica marcante
da economia mundial nos últimos 30 anos: o declínio recorrente dos custos de informação. De acordo com
essa visão, a liberalização multilateral seria a tendência dominante do comércio internacional, dada a
perda de eficácia dos instrumentos protecionistas convencionais, como tarifas e cotas de importação.
Nesse ambiente, as agendas das instituições multilaterais, e em particular a da Organização Mundial do
Comércio (OMC), seriam ocupadas crescentemente por novos tipos de conflitos, oriundos de questões
relacionadas com regulação de serviços públicos, propriedade intelectual, políticas de preços das empre-
sas transnacionais, fusões e aquisições, e demais fatores que afetam as condições de concorrência nos
distintos mercados.

Com base em dois estudos de caso, este artigo avalia o impacto das tecnologias de informação sobre as
agendas de negociações internacionais e indica tendências bem diversas daquelas acima referidas. A
segunda seção descreve a experiência da indústria de cartões de pagamento, e mostra que as fronteiras
nacionais não estão prestes a desaparecer, mesmo no caso de um oligopólio internacional cujo padrão de
competição foi afetado radicalmente pela queda dos custos de informação. Ao contrário, nessa indústria,
as diferenças nacionais tornaram-se ainda mais marcantes com a difusão dos meios de pagamento eletrô-
nico no passado recente. A terceira seção examina a indústria de brinquedos, e registra um problema que
Paul Krugman (1989) denominou de histerese no comércio internacional, ao analisar os efeitos retardados
de mudanças cambiais sobre os fluxos de comércio e investimento. Esse problema também ocorre com
as barreiras comerciais. Para a maioria das indústrias contemporâneas, a tarifa de importação tornou-se
um instrumento de proteção irrelevante há algumas décadas, mas continua sendo aplicada de forma
generalizada em vários países, apesar de gerar conseqüências perversas eventualmente, como bem ilus-
tra o caso da indústria de brinquedos no Brasil. Por fim, a quarta seção destaca o tradicional papel
exercido pelos custos de transporte, que permaneceram quase inalterados nos últimos 30 anos. Assim,
as peculiaridades da geografia econômica continuam sendo fundamentais para explicar o perfil de inser-
ção internacional de várias economias e, por conseguinte, das posições negociadoras de seus governos.
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INSTITUIÇÕES DOMÉSTICAS E
DIFUSÃO DO PROGRESSO TÉCNICO

Embora a indústria de cartões de pagamento tenha

surgido na década de 1950, sua configuração atual

resultou, em grande medida, do progresso técnico na

indústria de informática nos últimos 25 anos e, em

particular, da difusão da internet e demais meios de

comunicação eletrônica na década de 1990. Apesar

de ter sido criada nos Estados Unidos, e sua difusão

internacional ter gerado três empresas globais de ori-

gem norte-americana (American Express, MasterCard
e Visa), na maioria dos países essa indústria adquiriu

um formato particular, freqüentemente bem distinto

do modelo norte-americano, em virtude de duas or-

dens de fatores: o perfil dessas três empresas e as

instituições nacionais. Enquanto a MasterCard e a

Visa estão organizadas sob o formato de cooperati-

vas que reúnem, em cada país, um grande número de

instituições financeiras, a "American Express é uma

rede proprietária que, salvo raras exceções, costuma

operar de forma verticalizada. Assim, em cada país,

as estratégias empresariais adotadas pelas coopera-

tivas, bem como a distribuição de papéis no interior

da indústria, evoluíram de acordo com as peculiarida-

des de cada economia, como o tamanho do merca-

do, o formato das instituições financeiras locais, as

atribuições do Banco Central na prestação de servi-

ços de compensação e liquidação de pagamentos, o

grau de incerteza jurídica no ambiente de negócios e

os hábitos culturais nacionais.

No Canadá, por exemplo, ao contrário do que ocorre

nos Estados Unidos, a população prefere usar car-

tões de débito, a fim de manter o orçamento familiar

sob controle.. Por isso, em 1984, foi fundada a Interac

Association (www.interac.ca), uma rede nacional de

cartões de débito que atualmente reúne cerca de 80

instituições financeiras que operam como emissoras

e/ou adquirentes desse tipo de cartões. A Interac anun-

ciou recentemente um programa de investimentos que

permitirá a migração do sistema canadense para a
tecnologia do cartão com chip. Os primeiros cartões

serão lançados em 2007, e a transição será concluí-

da em duas etapas. Até 2012, todos os terminais ATM

(automated teller machine) da rede estarão equipa-

dos com a nova tecnologia, e até 2015 o mesmo de-

verá ocorrer com os terminais PÔS (point of sale).

Para facilitar a transição e permitir que os clientes

usem seus cartões em terminais que não disponham

dessa tecnologia, os cartões com chip conterão tam-

bém a fita magnética no seu verso por um período

indeterminado. Por ironia, a principal razão para man-

ter esse sistema dual após 2015 será assegurar a com-

patibilidade com os terminais instalados nos Estados

Unidos, cuja modernização não foi iniciada ainda.

Entretanto, a experiência histórica das últimas déca-

das sugere que o atual atraso tecnológico da indús-
tria norte-americana provavelmente será temporário.

De fato, alguns países que foram retardatários em
determinados momentos conseguiram modernizar

seus sistemas de pagamentos no varejo em poucos

anos. Na Espanha, por exemplo, o primeiro cartão de

crédito só foi introduzido em 1971, quando esse meio

de pagamento já era acessível na maioria das econo-

mias industrializadas e em vários países da América

Latina. Atualmente, a indústria espanhola é particu-

larmente avançada no uso de cartões com chip e na

exploração do mercado de bens e serviços de baixo

valor, como táxis, compra de jornais e revistas, cha-

madas telefônicas etc., visando a acelerar a substi-

tuição dos pagamentos em dinheiro por meios eletrô-

nicos. Um dos fatores responsáveis por esse proces-

so de modernização foi a criação, em 1979, de três

redes nacionais de cartões de pagamento - Euro 6000,

Servi-Red e Sistema 4B - com funções similares àque-

las que no Brasil são exercidas por Redecard e Visanet.

No caso dos Estados Unidos, a demora em adotar o

cartão com chip resulta da combinação de dois fato-

res principais. O primeiro decorre dos custos fixos

inerentes à substituição de sua imensa rede de ter-

minais ATM e PÔS, o que, apesar da desatualização

tecnológica, não tem afetado o desempenho do sis-

tema de pagamentos do país até o momento. O se-
gundo reside, paradoxalmente, na intensidade do pro-

gresso técnico no passado recente. Além do cartão

com chip, várias outras alternativas tecnológicas po-

derão alterar radicalmente o perfil da indústria de car-

tões no futuro próximo, como o desenvolvimento da

biometria, que transformaria a impressão digital em

assinatura eletrônica e estabeleceria novos padrões

de segurança nas transações; a convergência entre a

telefonia celular e a internet, que irá acelerar ainda

mais o comércio eletrônico; e outras inovações que

hoje parecem ficção científica, mas que em breve

poderão estar no mercado, como assinalaram Evans



e Schmalensee (2005). Assim, talvez seja convenien-

te para a indústria americana substituir o cartão com

fita magnética por outra tecnologia que, dentro de al-

guns anos, seja mais avançada do que o cartão com

chip e cujos custos de implantação sejam relativa-

mente mais baixos, dada a atual configuração daque-

la indústria.

tantes em 2001 e 2004. Segundo esse indicador, a

atual posição brasileira é superior à de diversos paí-

ses europeus, como Alemanha, Finlândia, França,

Holanda, Itália, Suécia e Suíça. Além disso, o ritmo

de expansão da rede de terminais no Brasil durante o
período em análise só foi inferior aos de Bélgica e

Reino Unido. Cabe lembrar ainda que 64% da popula-

A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA E
O CONTEXTO INTERNACIONAL

A Tabela 1 descreve a evolução dos instrumentos de

pagamento em 13 países nos últimos anos e revela

dois fenômenos importantes. O primeiro foi o declínio

acelerado do uso de cheques no Brasil entre 1999 e

2005, cuja participação no montante de transações

sem uso de dinheiro caiu de 62,5% para 28,5%, ao

mesmo tempo em que o uso de cartões subia de

16,5% para 42,8%. Em nenhum outro país a substi-

tuição entre os dois instrumentos de pagamento foi

tão rápida, sobretudo se comparamos com aqueles

em que, tal como no Brasil, havia uma forte preferên-

cia por cheques até recentemente, conforme indica a

parte superior da tabela. Atualmente, a dimensão re-

lativa da indústria brasileira de cartões de pagamento

é similar, ou mesmo superior, à da maioria das eco-

nomias industrializadas. De fato, entre os países ali

reunidos, somente no Canadá, Portugal e Suécia a

parcela relativa ao uso de cartões é significativamen-

te maior do que a brasileira.

O segundo fenômeno é o de que, não obstante os

impactos de progresso técnico, a escolha dos instru-

mentos de pagamento é influenciada profundamente

pelos hábitos e instituições nacionais. Assim, nos seis

países listados na parte inferior da tabela, o uso de

cheques sempre foi virtualmente inexistente. Mas,

apesar desse aspecto em comum e de outras seme-

lhanças, como os níveis de renda per capita, a proxi-

midade geográfica e a elevada integração econômica

regional, os índices de preferência por cartões têm

sido inteiramente díspares até o presente. Na Alema-

nha, por exemplo, tal índice foi de apenas 15,1% em

2004, em contraste com o de 59,3% na Suécia e

34,7% na Holanda.

A Tabela 2 mostra outro aspecto da difusão do uso de

cartões de pagamento no Brasil e no resto do mundo,

que é o número de terminais ATM por milhão de habi-

Tabela 1
NÚMERO DE TRANSAÇÕES SEM USO DE DINHEIRO

Percentagens

País/Ano

Brasil
1999
2004
2005

Canadá

1999
2004

Estados Unidos

1999
2004

França

1999
2004

Itália

1999
2004

Portugal

1999
2004

Reino Unido

1999
2004

Alemanha

1999
2004

Bélgica

1999
2004

Finlândia

1999
2004

Holanda

1999
2004

Suécia

1999
2004

Suíça

1999
2004

Cheque

62,5
33,9
28,5

31,5
18,8

61,7
39,8

40,1
29,7

25,2
15,7

34,1
20,1

28,8
16,2

3,8
0,8

5,8

1,1

0,1
0,1

1,0
0,0

0,3
0,0

0,8
0,3

Outros meios'"'

21,0
28,8
28,7

16,8
18,8

6,9
12,7

33,8
36,9

56,8
48,7

18,7
19,6

36,9
40,1

85,2
84,1

65,3
59,4

61,5
52,9

71,3
65,3

77,4
40,7

73,2
64,2

Cartão

16,5
37,3
42,8

51,7
62,4

31,4
47,5

26,1
33,4

18,0
35,6

47,2
60,3

34,3
43,7

11,0
15,1

28,9
39,5

38,4
47,0

27,7
34,7

22,3
59,3

26,0
35,5

Fontes: Banco Centrai do Brasil e Bank for International Settlements.

Obs.: ri Outros meios incluem transferências de crédito e débitos diretos em conta corrente.



cão brasileira não possuem conta bancária (Kumar,

2005) e, portanto, não são usuários de terminais ATM,

ao contrário dos demais países listados na tabela,

onde praticamente todos os cidadãos têm acesso ao

sistema bancário. Assim, o dinamismo do caso bra-

sileiro é, sem dúvida, surpreendente, sobretudo le-

vando-se em conta que, além das disparidades soci-

ais, dois outros obstáculos limitam o uso de meios

de pagamento eletrônico no país: a atual carga fiscal

de 38% do PIB e os impostos de importação sobre

bens de informática.

O crescimento da carga fiscal nos últimos dez anos

e a complexidade do sistema tributário têm provoca-

do inúmeras distorções na economia brasileira, den-

tre as quais se destacam os incentivos à sonegação

Tabela 2

NÚMERO DETERMINAIS ATM POR MILHÃO DE HABITANTES

Ano ̂ ^-^^
^-^^^ País

Alemanha
Bélgica
Brasil
Espanha
Estados Unidos
Finlândia
França
Holanda
Itália
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suíça

^2001

603
669
646

1.167
1.136

835
606
445
632

1.022
621
289
692

2004

638
1.267

768
1.251
1.303

664
703
484
682

1.202
909
315
722

Taxa de
crescimento

5,8
89,4
18,9
7,2

14,7
-20,5

16,0
8,8
7,9

17,6
46,4

9,0
4,3

Fonte: Banco Central do Brasil.

Tabela 3
TARIFAS DE IMPORTAÇÃO SOBRE COMPUTADORES
EM PAÍSES SELECIONADOS

País

África do Sul
Arábia Saudita
Argélia
Argentina
Austrália
Brasil
Canadá
China
Colômbia
Coréia do Sul
Costa Rica
Estados Unidos
Filipinas
índia

Tarifa MFN

0
5
5
0
0

16
0
0
0
0
0
0
0
0

País

Indonésia
Irã
Japão
Malásia
México
Paraguai
Rússia
Tailândia
Taiwan
Turquia
União Européia
Uruguai
Venezuela
Vietnam

Tarifa MFN

0
10
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
5
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de impostos e à informalidade. Assim, para um pe-

queno comerciante, cuja contabilidade não registra

grande parte das transações do estabelecimento, a

decisão de aceitar pagamentos em cartão implicará,

necessariamente, uma elevação substancial do mon-

tante de impostos a ser recolhido aos cofres públi-

cos. Portanto, dadas as atuais dimensões da econo-

mia informal no Brasil, que em 2003 empregava cerca

de 14 milhões de pessoas,1 é inquestionável que a

redução da carga fiscal e a racionalização do siste-

ma tributário sejam as principais medidas que o go-

verno poderia tomar para ampliar a difusão dos meios

de pagamento eletrônico no país.

Outra medida importante seria abolir as tarifas de

importação sobre computadores. Como mostra a Ta-

bela 3, o Brasil é um dos poucos países do mundo

que ainda aplicam esse tipo de barreira comercial à

indústria de informática. Mesmo entre aquele reduzi-

do grupo de economias heterogêneas, que inclui a

Arábia Saudita, Argélia, Irã, Rússia, Venezuela e

Vietnã, as tarifas brasileiras são as mais elevadas. A

alíquota atual é de 16%, mas era superior a 30% até

1999. Embora, em tese, essa alíquota integre a Tarifa

Externa Comum do Mercosul (TEC), na prática os

demais membros do bloco não a usam, conforme in-

dica a tabela. Num país onde mais de 80% da popu-

lação não têm acesso à internet,2 uma redução dos

preços de computadores e demais bens da indústria

de informática incluídos na posição 8471 do Sistema

Harmonizado implicaria, dentre outros benefícios, um

estímulo adicional à automação bancária e à expan-

são do comércio eletrônico.

Ainda que as disparidades sociais e as distorções

tributárias do Brasil não tenham impedido a moderni-

zação acelerada do sistema de pagamentos no país,

certas características do sistema atual resultaram

daquelas anomalias, como, por exemplo, a configu-

ração das redes de terminais ATM. Em outras econo-

mias, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos,

esses equipamentos realizam três operações bási-

cas: saque, depósito na conta do titular do cartão e

informação de saldo. No Brasil, entretanto, o terminal

ATM praticamente substitui a agência bancária, e ofe-

rece, além daquelas operações básicas, os serviços

Fonte: Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX).

1 Ver Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (www.ibge.gov.br),
Pesquisa de Economia Informal Urbana - Ecinf 2003.
2 Ver o Comitê Gestor da Internet no Brasil (www.nic.br).



mais diversos, como talão de cheques, pagamento

de impostos e títulos, recarga de celular pré-pago,

transferências bancárias, aplicações financeiras,

agendamento de operações futuras etc. Assim, sob a

ótica do banco, a expansão da rede de terminais per-

mite reduzir a demanda pelos serviços das agências,

cuja sobrecarga de trabalho decorre, em grande me-

dida, do atendimento a um elevado número de pesso-

as que não são clientes do banco. Esse grupo é com-

posto, basicamente, por empregados de pequenas

firmas que operam na economia informal - e, portan-

to, precisam ir ao banco para fazer pagamentos em

dinheiro e descontar cheques - e por cidadãos que

não possuem conta bancária.

A tecnologia brasileira de automação bancária é mais

sofisticada do que a européia e norte-americana tam-

bém sob outro aspecto: o da segurança. No Brasil,

para acessar os terminais ATM dos principais ban-

cos, o cliente precisa inserir seu cartão duas vezes

na máquina e digitar duas senhas distintas, a primei-

ra com seis números e a segunda com três letras. Na

Europa e nos Estados Unidos, basta inserir só uma

vez, e a senha tem quatro dígitos. Ademais, nos três

últimos anos, alguns bancos brasileiros passaram a

adotar crescentemente o cartão com chip, que além

de mais seguro, possui dispositivos avançados que

facilitam a identificação do usuário, o acesso à conta

bancária e a armazenagem de dados, ampliando as-

sim o escopo dos serviços a serem oferecidos aos

comerciantes e consumidores. Essa inovação não foi

introduzida ainda nos Estados Unidos, porque sua

adoção demandaria a substituição completa das re-

des de terminais ATM e PÔS instaladas naquele país,

como vimos anteriormente.

Nesse caso, a sofisticação da tecnologia brasileira
também resultou de esforços para lidar com distorções

locais. De fato, o risco de fraudes em operações com

cartões é freqüente em qualquer economia contem-

porânea, mas, no Brasil, os custos desse risco são

agravados pela morosidade do sistema judicial, as

limitações do mercado de seguro de crédito e as de-

ficiências do aparato policial para coibir ações crimi-

nosas. Assim, o cartão com chip, a complexidade

das senhas, o teclado virtual para transações na

internet, e outros dispositivos introduzidos pioneira-

mente no Brasil constituem recursos que visam a

manter a segurança jurídica da indústria de cartões

de pagamento, a despeito da fragilidade das institui-

ções domésticas.

Continuando a análise das tabelas 1 e 2, é importan-

te identificar as fontes do extraordinário desempenho

da economia brasileira ali registrado, que foram

construídas gradualmente ao longo da década pas-

sada a partir de três eventos principais. O primeiro foi

o ato governamental que, em 1991, autorizou a acei-

tação no exterior de cartões de crédito emitidos no

Brasil, ampliando assim a escala desse mercado.

O segundo foi a implantação do Plano Real em 1994,

que restabeleceu a estabilidade de preços no país e

inaugurou o processo de substituição de cheques por

cartões de pagamento. Como indica o site da Visa

(www.visa.com.br), até 1993 o mercado brasileiro re-

presentava apenas 3% das operações daquela rede

na América Latina e Caribe, enquanto que em 2002

tal parcela já havia alcançado o patamar de 55%.

O terceiro evento foi a criação da Redecard e Visanet

em 1996, para prestar os serviços de credenciamento

de estabelecimentos comerciais, aprovação de tran-

sações, compensação e liquidação de pagamentos.

Com a formação dessas duas redes, a indústria bra-

sileira de cartões adquiriu uma configuração que é

bastante distinta de suas congêneres em outros paí-

ses, como veremos a seguir, e que tem sido respon-

sável por grande parte das inovações tecnológicas

introduzidas no país até o^ presente.

Em diversos países, como nos Estados Unidos, por

exemplo, não existem redes com o perfil da Redecard e

Visanet. Assim, os serviços de aprovação de transa-

ções, compensação e liquidação de pagamentos são

prestados pela MasterCard, Visa e demais administra-

doras, que, além disso, cumprem outras funções comple-

mentares, tais como: (a) definir as regras para a emis-
são de cartões; (b) cuidar da publicidade da marca;

(c) estabelecer a estrutura de tarifas e a conseqüente

distribuição de rendimentos entre o banco emissor do

cartão e o banco adquirente, que faz a intermediação

entre o comerciante e a administradora do cartão.

Outra diferença importante é que, no modelo norte-

americano, as atividades do banco adquirente não

afetam a concorrência na indústria de cartões. Em

cada operação, o comerciante transmite, através do

terminal PÔS, o valor da compra e o número do car-

tão do cliente ao banco adquirente, que repassa es-



sés dados à administradora. Após verificar, junto ao

banco emissor, se existem fundos suficientes na con-

ta do cliente, a administradora informa o resultado ao

comerciante, através do banco adquirente. Por esse

serviço de intermediação, o adquirente recebe uma

comissão de cerca de 0,5% do valor das operações

aprovadas. Essa comissão representa a diferença

entre a taxa de desconto que ele cobra, ao depositar

o valor líquido da operação na conta do comerciante,

e a tarifa de intercâmbio que o banco emissor recolhe

no momento em que aprova a operação e envia os

recursos ao adquirente. Dessa maneira, o papel do

adquirente não tem qualquer relação com os demais

serviços prestados pela administradora aos comerci-

antes e portadores de cartões, e, portanto, é neutro,

sob a ótica da concorrência.
•

No Brasil, entretanto, o papel do adquirente é exerci-

do pela Redecard e Visanet, que se comunicam dire-

tamente com o comerciante e o banco emissor. Esse

modelo elimina a necessidade de intermediar o rela-

cionamento do comerciante com a administradora, e

incorpora a função de adquirente ao conjunto de ser-

viços prestados ao comerciante pela Redecard e

Visanet, que inclui, por exemplo, a periódica atuali-

zação tecnológica dos terminais PÔS. Assim, aque-

la função deixa de ser neutra, e se torna um instru-

mento de competição.

As evidências relatadas nesta seção indicam perspec-

tivas promissoras para a economia brasileira. Em pri-

meiro lugar, em vez de criar um padrão de competição

universal, a difusão de meios eletrônicos de pagamen-

to estimulou o desenvolvimento de estratégias empre-

sariais diversificadas que, em geral, foram bem-suce-

didas nos mercados domésticos. Esse novo ambiente

favorece, sem dúvida, a inserção internacional das eco-

nomias emergentes, ao permitir inovações que muitas

vezes transformam distorções locais em fontes gera-

doras de eficiência, como vimos nas páginas anterio-

res. Em segundo lugar, o dinamismo da indústria bra-

sileira de cartões de pagamento no passado recente

demonstrou que a ausência de capacidade inovadora,

que foi tão típica nas indústrias instaladas no país du-

rante a era da substituição de importações, não é uma

fatalidade histórica, mas apenas um fruto das condi-

ções de concorrência vigentes na economia. A próxima

seção ratifica esse ponto, mostrando um caso clássico

de proteção supérflua numa indústria tradicional.

A HISTERESE PROTECIONISTA: O
CASO DA INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS

No infindável debate sobre o protecionismo, o tema

central reside no balanço entre os custos e benefíci-

os advindos das restrições ao comércio internacio-

nal. A dúvida clássica é saber se os ganhos transitó-

rios auferidos pelas indústrias protegidas são sufici-

entes para compensar os prejuízos impostos a ou-

tros setores da economia e ao consumidor final. En-

tretanto, quando as barreiras comerciais são eleva-

das e duradouras, os principais prejudicados podem

ser as próprias indústrias protegidas, na medida em

que deixam de acompanhar o ritmo do progresso téc-

nico internacional. A história da indústria de brinque-

dos no Brasil na segunda metade do século XX é uma

ilustração dramática desse tipo de experiência.

Após a edição da lei de tarifas de 1957, a indústria de

brinquedos instalada no Brasil passou a ser protegi-

da por alíquotas ad valorem da ordem de 150% sobre

o valor FOB da mercadoria, além de outras barreiras

não-tarifárias, como cotas e licenças de importação,

administradas pelos dois órgãos responsáveis pelo

comércio exterior do país naquela época: o Conselho

de Política Aduaneira (CPA) e a Carteira de Comércio

Exterior (Cacex) do Banco do Brasil. Em 1976, os

níveis de proteção tornaram-se absolutos, já que os

brinquedos de todos os tipos foram incluídos na lista

de bens cuja importação era proibida, e ali permane-

ceram até 1990, quando foi lançado o programa de

abertura comercial do Governo Collor. Assim, durante

33 anos a indústria doméstica não foi afetada pela

concorrência de produtos importados, tampouco pe-

las inovações tecnológicas e empresariais que esta-

vam ocorrendo no resto do mundo.

Em diversos países, a década de 1950 foi marcada

por uma mudança importante nos padrões de consu-

mo de brinquedos, com a difusão dos programas de

televisão dedicados ao público infantil (Cross e Smits,
2005). Ao estabelecer uma comunicação direta com

os usuários finais de seus produtos, a indústria con-
seguiu três resultados principais. Em primeiro lugar,

reduziu a sazonalidade do consumo, passando a ven-

der regularmente ao longo do ano, e não apenas na

época do Natal. Em segundo lugar, transformou a pro-

dução de brinquedos num segmento da indústria de

entretenimento, cujo dinamismo é sustentado por vá-



rias fontes interdependentes, que incluem o cinema,

a televisão, o teatro infantil, as revistas em quadri-

nhos e as indústrias de vestuário e de alimentos. Em

terceiro lugar, estabeleceu padrões estéticos interna-

cionais, solidamente protegidos por patentes e con-

tratos de licenciamento, que nas décadas seguintes

se tornariam os instrumentos centrais do processo

de competição na indústria de brinquedos.
t

Em 1990, a indústria brasileira foi exposta pela pri-

meira vez ao padrão de competição internacional que

havia se consolidado nas décadas anteriores, e os

efeitos foram danosos às firmas locais, como indi-

cam as tabelas 4 e 5. Em março daquele ano, a Cacex

foi extinta, juntamente com as proibições a importar

e demais barreiras não-tarifárias. Em seguida, o go-

verno iniciou um programa de redução de tarifas que

seria implantado nos quatro anos seguintes. Naquele

período, as alíquotas do imposto de importação caí-

ram de 85% para 20%, com efeitos assimétricos so-

bre a produção doméstica e os fluxos de comércio

exterior. Por um lado, os níveis de produção e expor-

tação registraram um comportamento irregular entre

1991 e 1995, com fases alternadas de expansão e

recessão. Por outro lado, as importações cresceram

aceleradamente, passando de US$ 20,3 milhões para

US$ 133,1 milhões.

Os dados da Tabela 5 confirmam a deterioração dos

índices de competitividade internacional da indústria

brasileira. Entre 1991 e 1995, o coeficiente importado

do consumo aparente de brinquedos no país quase

triplicou, subindo de 10,5% para 26,6%, enquanto o

coeficiente exportado da produção doméstica, que já

era baixo, caiu ainda mais, de 4,0% para 2,8%. Se-

gundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior (MDIC), das 450 empresas que

operavam no setor em 1989, restaram apenas cerca

de 340 em 1995, e o volume de emprego direto, que

era de 27 mil funcionários, foi reduzido a 15 mil.3

Diante desse contexto, em 27 de abril de 1996 a As-

sociação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos

(Abrinq) solicitou ao Departamento de Defesa Comer-

cial (Decom) a aplicação de uma salvaguarda sobre

as importações de brinquedos. O pedido foi atendido

Tabela 4
INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS NO BRASIL: PRODUÇÃO,
COMÉRCIO EXTERIOR E PROTEÇÃO

US$ Milhões

Ano

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Produção

494,9
438,5
590,4
565,0
558,7
326,4
546,4
472,6
338,0
379,8
296,7
257,8
266,4

-

Importação

20,3
16,7
44,2
75,5

133,1
98,1
77,2
92,5
59,9
61,9
48,5
34,8
32,2
63,5

Exportação

19,7
18,4
22,1
16,0
15,5

9,1
8,5

8,8
10,2
11,5
9,9

9,8
7,8

9,9

Tarifa
aduaneira

85%

65%
55%

40%

20%

70%

63%
52%

38%
37%

33%
32%

31%

30%

Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Associação
Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq).

Tabela 5
INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS NO BRASIL: INDICADORES
DE COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL

Percentagens

Ano

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Coeficiente importado
do consumo aparente

10,5
8,3

14,6
17,2
26,6
25,1
21,7
25,1
22,4
20,4
20,5
17,2
15,9

Coeficiente exportado
da produção doméstica

4,0
4,2

3,7

2,8

2,8

2,8

1,6

1,9
3,0
3,0

3,3

3,8

2,9

3 Parecer DECOM n° 08, de 07.06.96.
4 A alíquota normal da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercado Comum
do Sul (Mercosul) para brinquedos é de 20%.

Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Associação Brasileira
dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq).

imediatamente por meio de uma medida provisória que

entrou em vigor no dia 4 de julho, elevando a tarifa

desses bens para 70%.4 Essa alíquota foi ratificada

em dezembro daquele ano, quando a investigação foi

concluída, dando início a um novo ciclo protecionista

que iria durar até a presente data. O prazo inicial da

salvaguarda era de três anos, mas foi prorrogado su-

cessivamente em 1999, 2003 e 2004, embora com ní-

veis declinantes de proteção, como mostra a Tabela 4.

Conforme determinam as normas da OMC, os gover-

nos só podem aplicar medidas de salvaguarda se a

indústria doméstica assumir o compromisso de implan-



tar um programa de ajuste estrutural, com o objetivo

de recuperar seus níveis de competitividade internacio-
nal. Assim, em 1997, as empresas representadas pela

Abrinq começaram a desenvolver uma estratégia de mo-

dernização com quatro focos principais:5 (a) capacitação

produtiva, incluindo investimentos em novos bens de

capital, revisão das rotinas produtivas, elevação das

metas de produtividade e aluguel de moldes; (b) esfor-

ço inovativo concentrado no lançamento de novos pro-

dutos, aquisição de licenças de fabricação e certificação

de qualidade; (c) investimentos em capital humano,

através de programas intensivos de treinamento de mão-

de-obra e valorização das equipes técnicas; (d) fortaleci-

mento dos canais de comercialização, incluindo a parti-

cipação em feiras nacionais e internacionais, bem

como campanhas publicitárias.

Segundo as avaliações realizadas pelo Decom em

1999 e 2003, as metas do compromisso de ajuste

foram cumpridas satisfatoriamente.6 Entre 2000 e

2002, por exemplo, a indústria brasileira lançou 1.599

produtos próprios e 1.307 produtos licenciados, ge-

rou 11.068 novos empregos, treinou 6.185 funcionári-

os, investiu R$ 29 milhões em melhorias diversas de

sua capacidade produtiva e R$ 71 milhões no fortale-

cimento dos canais de comercialização. Entretanto,

apesar desses esforços, das sucessivas prorrogações

da medida de salvaguarda, e do relativo declínio das

importações entre 1998 e 2003, é inequívoco que, após

15 anos de exposição ao comércio internacional, a

indústria brasileira ainda não está preparada para en-

frentar os padrões contemporâneos de competição

nesse setor, conforme atesta o desempenho medío-

cre da produção doméstica durante todo o período de

vigência da salvaguarda. A própria Abrinq reconhece

que "a permanente e implacável presença em territó-

rio nacional de brinquedos importados em todo o pe-

ríodo da salvaguarda tornou o atingimento de metas

de competitividade e consolidação da reconstrução

muito mais demandadoras de ações complementa-

res e de novas especializações em nichos (...) e numa

velocidade muito superior àquela idealizada para o pro-

grama inicial (...)" (Parecer Decom n° 03/20, p. 38).

Para que uma empresa seja bem-sucedida numa in-

dústria cujo padrão de competição é centrado na dife-

renciação de produtos, o que importa não é o número

de lançamentos de novos produtos, mas a capacidade

de ocupar, de forma duradoura, segmentos do merca-

do através do suprimento de bens e serviços que, na

visão do consumidor, sejam únicos, ou, pelo menos,

superiores às demais alternativas ofertadas por outros

competidores. A história mundial da indústria de brin-

quedos nos últimos 50 anos é repleta de exemplos

desse tipo, como a boneca Barbie, os jogos Nintendo,

as Tartarugas Ninjas, o He-Man, os Masters of the

Universe, os bonecos Playmobil, e tantos outros. No

Brasil, entretanto, os fabricantes locais jamais lança-

ram uma inovação capaz de capturar o imaginário in-

fantil e redefinir os rumos da indústria, ainda que tran-

sitoriamente. Nada impede que isso venha a ocorrer

no futuro, mas, até o presente, esse é o preço que tem

sido pago pelo isolamento da indústria doméstica du-

rante o período em que os padrões de competição in-

ternacional foram redefinidos, entre meados dos anos

1950 e o início da década de 1990.

AS PRESSÕES COMPETITIVAS DOS ANOS 1990:
O PAPEL DA CHINA E DA INTERNET

Embora a salvaguarda aplicada em 1996 visasse a

atingir, em princípio, todos os membros da OMC, na

prática ela era dirigida essencialmente contra as ex-

portações chinesas, como revela a Tabela 6. Em 1995,

os brinquedos provenientes da China já representa-

vam cerca de 55% das importações brasileiras des-

ses bens, e essa parcela continuou crescendo du-

rante o período da salvaguarda, tendo alcançado um

patamar próximo a 80% nos últimos anos. Essa evo-

lução reflete a atual configuração mundial da indús-

tria e seus vínculos com os demais segmentos do

ramo de entretenimento. Nessa cadeia produtiva, um
reduzido número de empresas americanas e japone-

sas controla os instrumentos centrais do processo

de competição, que são as patentes e os contratos

de licenciamento, e atende à demanda gerada pela

mídia através de fábricas localizadas na China.7

5 Parecer DECOM n° 99/12, de 16.11.99.
6 Ver pareceres DECOM n° 99/12, de 16.11.99, e n° 03/20, de 21.11.03.
7 "During the 1970s, U.S. and (to a lesser degree) Japanese firms
increasingly outsourced the production of toys to factories in Hong Kong.
[...] As access to Chinese markets improved in the 1980s, this outsourcing
began to spill over across Hong Kong's border into Guangdong Province.
Today, China (including Hong Kong) is the world's largest producer of
toys, with recent estimates placing its production at 70-80% of the world's
toys. [...] While many of these factories produce relatively simple items,
some are capable of fabricating sophisticated, high-tech toys. In 2002,
for example, Microsoft allied itself with two Guangdong markers, Flectonics
and Wistron (manufacturing arm of the Acer Group) to produce its Xbox
games console." (Cross e Smits, 2005).



Em todo oligopólio diferenciado em que o ritmo do pro-

gresso técnico é intenso, o poder de mercado das

empresas líderes nunca é absoluto, e nem sempre

duradouro. Na indústria de brinquedos, a atual configu-

ração tem cerca de 30 anos, e foi particularmente

fortalecida durante a década de 1990, com a difusão

da internet, que consolidou aquela que é a principal

característica dessa indústria desde os anos 1960: a

tendência à globalização dos padrões estéticos. Con-
forme notaram Cross e Smits (2005), até recentemen-

te a boneca Barbie era vendida em 140 países, mas

com traços físicos diferenciados segundo os padrões

culturais de 40 nacionalidades. Mas, em 2002, o fabri-

cante desse brinquedo, a Mattel Toys, descobriu que a

Barbie loura vendia tão bem na Ásia quanto nos Esta-

dos Unidos. Além disso, constatou também que esta

tendência não era unidirecional, já que as empresas

japonesas também haviam deixado de diferenciar seus

modelos, vendendo no Ocidente exatamente as mes-

mas versões que originalmente haviam sido bem-su-

cedidas nos países asiáticos.

Nos últimos dois séculos, a indústria de brinquedos sem-
pre registrou uma forte tendência à internacionalização,
com sucessivas mudanças na liderança mundial do

setor. No período compreendido entre a Revolução In-
dustrial Inglesa e a Primeira Guerra Mundial, Alema-

nha, França e Inglaterra foram, em distintos momen-

tos, os principais centros produtores de brinquedos de
madeira, porcelana e folha de flandres (Brown, 1996;
King, 1980). Apesar de sua participação regular no

comércio internacional, o desenvolvimento desse ramo

era limitado por dois fatores principais: a sazonalidade

das vendas na época do Natal e a falta de comunica-
ção direta com o usuário final do produto, já que os com-
pradores eram, em geral, adultos desacompanhados de

crianças. Como vimos na primeira parte desta seção,
esse quadro se alterou após a Segunda Guerra Mundi-
al, quando as firmas americanas e japonesas começa-

ram a liderar a indústria. Nessa fase, além das mudan-

ças já referidas no padrão de competição, a inovação
tecnológica tornou-se a principal variável explicativa do

desempenho empresarial, independentemente da po-
sição relativa da firma em cada instante, como bem
ilustra a história dos bonecos Playmobil.

A Geobra Bandstàtter era uma empresa familiar fun-

dada em 1876 nos arredores de Nurembergue, e nos

Tabela 6
IMPORTAÇÃO BRASILEIRA DE BRINQUEDOS
POR PAÍS DE ORIGEM

Percentagens

Ano

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

China
54,4
62,4
55,6
60,7
65,5
72,6
73,8
78,5
77,6
83,0

Hong Kong
11,9

9,4

9,2

9,6

10,3

7,1
10,6

8,8
6,6

4,9

EUA

7,4

7,4

5,1
4,9
6,6

5,2

2,3

2,6

1,5
0,5

Outros

26,3

20,8

30,1

24,8
17,6

15,1
13,3
10,1

14,3

11,6

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0

1 Ver a história de Geobra Bandstàtter no site da empresa (www.playmobil.com).

Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Associação
Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq).

100 anos seguintes sobreviveu na região atendendo

ao mercado local. Em 1974, o então presidente Horst

Bandstàtter resolveu pôr em prática uma idéia do de-

senhista da firma, seu fiel amigo Hans Becker, e lan-

çou os primeiros modelos do boneco Playmobil. Na-

quele momento, no resto do mundo, a integração en-

tre a produção de brinquedos e a indústria de entrete-

nimento já estava firmemente estabelecida, sob a li-

derança dos fabricantes americanos e japoneses.

A Geobra Bandstàtter, por sua vez, era uma pequena

empresa sem vínculos com outros grupos e com re-

duzida experiência internacional. Além disso, o proje-

to de Hans Becker contrariava todas as concepções

então vigentes na indústria. Os bonecos não eram per-

sonagens de cinema, televisão, histórias em quadri- •

nhos, ou de qualquer outro veículo da mídia, mas sim-

ples figuras do cotidiano, como o guarda de trânsito,

o bombeiro, a enfermeira, o camponês etc. No entan-

to, as crianças do mundo inteiro gostaram da idéia, e

os bonecos alcançaram sucesso imediato, um dos

maiores na história do século XX.8

As evidências relatadas nesta seção mostram que os

fabricantes brasileiros dispõem de três opções para su-

perar o impasse que enfrentam desde a abertura da

economia em 1990. A primeira seria insistir na busca da

inovação tecnológica, que embora seja uma variável ale-

atória, é a única solução que assegura a sobrevivência

das firmas dessa indústria no longo prazo, conforme

atestam as experiências de Geobra Bandstàtter, Mattel,

Nintendo e demais congêneres no resto do mundo.

A segunda, e eventualmente complementar, seria a ali-

ança com grupos internacionais da indústria de entrete-

nimento, através de contratos de licenciamento, fusões

e arrendamento de instalações produtivas. Essa estra-



tégia tem sido freqüente em vários países desenvolvidos

cujas firmas não se destacam pela capacidade inovado-

ra. A terceira seria manter o status quo, o que, a rigor,

tem sido a solução adotada nos últimos 15 anos. Essa

alternativa não implica o desaparecimento da produção

nacional, mas restringe seus horizontes ao padrão de

conduta que vigorava até a primeira metade do século

XX, com vendas sazonais, aliadas à exploração dos seg-

mentos menos dinâmicos do mercado, tanto no país
quanto no exterior. Como indica a Tabela 7, além das

vendas domésticas, a indústria brasileira tem sido ca-

paz de manter algum desempenho exportador no pas-

sado recente, dirigido essencialmente aos países do

Mercosul e, esporadicamente, a outros mercados.

Tabela 7
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE BRINQUEDOS
POR PAÍS DE DESTINO

Porcentagens

País

Argentina
Paraguai
Uruguai
Chile
Bolívia
Colômbia
Venezuela
México
Estados Unidos
Espanha
Angola
Outros

Total

2002

14,4
10,9
3,6

7,5
--4,3

0,6

12,1
20,2
15,3
0,0

1,2
9,9

100,0

2003

39,3
14,9
5,0
4,2

4,8

0,1
1,5
3,2

2,0

12,6
5,7
6,7

100,0

2004

42,4
14,3
4,3

7,1
4,0

1,9

1,8
0,9

1,6
8,5
6,5

6,7

100,0
Fonte: Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq).

EPÍLOGO: AS AGENDAS
DE NEGOCIAÇÃO

As duas experiências examinadas nas seções ante-

riores ilustram um aspecto importante do fenômeno

da globalização, que reside no contraste entre o ca-
ráter doméstico das estruturas produtivas e a dimen-

são internacional do processo de competição. Con-

forme vimos, o progresso técnico das últimas déca-
das universalizou os padrões de consumo e promo-

veu a transparência dos mercados globais, através

da redução dos custos de informação. Hoje em dia,

um consumidor que tenha acesso à internet pode

pesquisar os preços de bens e serviços em qualquer

parte do planeta. Há 15 anos atrás, somente as gran-

des firmas que operavam no comércio internacional

dispunham dessas informações e, ainda assim, limi-

tadas às respectivas áreas de atuação de cada em-

presa. Entretanto, pelas razões explicadas por Joseph
Schumpeter (1942), esse processo de destruição cri-

adora não gerou estruturas produtivas homogêneas,

porque as indústrias instaladas em cada país possu-

em configurações próprias, que resultam da interação

de três ordens de fatores: (a) o ritmo e a natureza do

progresso técnico de cada ramo industrial; (b) as es-

tratégias de expansão implementadas pelas firmas

inovadoras, visando a maximizar a lucratividade de

suas inovações; (c) as peculiaridades do mercado

local, que incluem sua dimensão e outras restrições

advindas das instituições nacionais, de disparidades

sociais, de hábitos culturais e da história econômica

do país.

Assim, ao contrário do que sugerem certas teses

superficiais, a globalização dos mercados não impli-

ca o desaparecimento das fronteiras nacionais e

tampouco o fim das políticas governamentais volta-

das ao desenvolvimento de indústrias domésticas, mas

apenas novos padrões de competição e suas respec-

tivas formas de inserção internacional. Além disso,

embora os instrumentos convencionais de política

comercial, como tarifas aduaneiras, medidas de sal-

vaguarda e investigações antidumping, tenham perdi-

do eficácia, vários governos continuam a utilizá-los

com freqüência, conforme observamos no caso da

indústria de brinquedos. Portanto, esses velhos te-

mas continuarão a ocupar espaço nas agendas de

negociações internacionais no futuro próximo.

Cabe notar ainda um outro aspecto que não surgiu nos

dois casos aqui estudados, mas que é fundamental

para explicar a competitividade internacional de inú-

meras atividades, como a mineração, o agronegócio, e

a maioria dos segmentos industriais: o comportamen-

to dos custos de transporte, os quais, em contraste

com os custos de informação, permaneceram relati-

vamente estáveis nas últimas décadas (Tavares,

2000). Além de acentuar o caráter doméstico das

estruturas produtivas e preservar os padrões clássi-

cos do comércio internacional, os custos de trans-

porte continuaram a desempenhar um papel relevan-

te nas iniciativas de integração regional, cujas agen-

das foram afetadas pelas tecnologias da informação,

mas mantiveram sua antiga racionalidade. Experiên-

cias regionais bem-sucedidas nos anos 1980 e 1990,



como as da União Européia e o acordo Austrália-Nova

Zelândia, mostraram que a globalização adicionou um

desafio novo aos projetos de integração, relativo à con-

vergência das políticas domésticas. Daí surgiu um pa-

radoxo curioso. Na década passada, os chamados

"novos temas" da agenda internacional, como os de

regulação e defesa da concorrência, ganharam proe-

minência como problemas típicos do mundo

globalizado, que deveriam ser enfrentados por todos

os governos, independentemente de suas preferênci-

as ideológicas. Todavia, ainda hoje, a maioria dos

membros da OMC não está preparada para lidar com

esses temas, devido às fragilidades das instituições

domésticas. Dessa maneira, as fontes efetivas para

disciplinar as políticas domésticas não decorreram,

pelo menos até o presente, do processo de globalização,

mas das oportunidades de integração regional. Quando

os governos não reconhecem os méritos dessa disci-

plina, os projetos regionais jamais superam a etapa

inicial de abolição das barreiras comerciais, como ates-

tam os casos de Mercosul, Comunidade Andina e ou-

tros acordos latino-americanos.

Em síntese, tanto indústrias tradicionais, como a de

brinquedos, com alguns séculos de história, quanto aque-

las surgidas há poucas décadas, como a de cartões de

pagamentos, foram submetidas às transformações pro-

movidas pelas tecnologias da informação. Mas o im-

pacto dessas mudanças sobre as agendas multilate-

rais de negociação foi relativamente modesto, em virtu-

de da histerese protecionista e da estabilidade dos cus-

tos de transporte. Contudo, nas indústrias da fronteira

tecnológica, as disputas comerciais clássicas virtual-
mente desapareceram, e foram substituídas por confli-

tos antitruste. A Microsoft, por exemplo, jamais sofreu

uma ação antidumping, porque esse tipo de instrumen-

to seria inútil para restringir seu poder de mercado. Em

compensação, a empresa tem sido investigada pelos

governos de vários países sob as acusações mais diver-

sas, como preços predatórios, abuso de posição domi-

nante e elevação dos custos dos concorrentes. Assim,

a OMC corre o risco de se tornar irrelevante. Por um

lado, sua agenda provavelmente continuará repleta de

problemas do passado. Por outro, não disporá de instru-

mentos para lidar com as questões contemporâneas.
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