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Novas oportunidades para
economias pequenas e distantes
dos grandes mercados mundiais: o
Uruguai como exportador de serviços
Mareei Vaillant

Os novos fenômenos de

especialização comercial em

matéria de serviços têm sido

identificados sob a denominação de

"comércio de tarefas". Tal fenômeno

está associado à onda de

fragmentação da produção de

manufaturas ocorrida durante as

duas últimas décadas do século

passado. A magnitude do fenômeno

em escala global pode ser ilustrada

com alguns dados acerca da

evolução do comércio internacional.

Desde meados dos anos 1980 até

meados da década atual, o

comércio de bens multiplicou-se

por um pouco mais de seis vezes,

enquanto o comércio internacional

de serviços apresentou um

aumento de sete vezes.

Particularmente, o comércio de

outros serviços comerciais tornou-

se dez vezes maior (ver Gráfico 1).

No século atual, o dinamismo têm

se centrado no comércio de

serviços comerciais. A onda atual

da globalização, associada à

intensificação na circulação da

atividade econômica e dos fatores

produtivos, fez com que setores

tradicionalmente non-tradeables

internacionalmente passassem a

ser comercializados entre as

economias. Destaca-se, nesse

sentido, uma categoria residual,

denominada de outros serviços

comerciais, que exclui os serviços

turísticos e os serviços de

transporte. Estes dois últimos
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constituem setores tradicionais

associados ao consumo de não

residentes fora de seus países ou

ao comércio de serviços

associados ao transporte

internacional de mercadorias.

Embora os países desenvolvidos

sejam os principais protagonistas

no processo de ampliação da

atividade comercializável, o

fenômeno não se restringe a eles.

Na região sul-americana existem

algumas economias nas quais se

registra uma tendência a participar

desse moderno processo de

transformação estrutural dos

padrões de especialização global.

O caso do Uruguai é relevante,

uma vez que é possível identificar

elementos estruturais que

sinalizam uma vantagem em

todos os setores de serviços

comercializáveis. O desempenho

do comércio internacional na

presente década permite que o

cenário seja assim ilustrado.

EXPORTAÇÃO DE
SERVIÇOS NO URUGUAI

Há mais de uma década e meia

o Uruguai vem consolidando uma

especialização comercial na

exportação de serviços. Os

dados macroeconômicos

destacam com nitidez essa

realidade. Em 2007, com base

nas informações da balança de

pagamentos, verifica-se que a

taxa de cobertura em serviços foi

de 1,41, resultando num

superávit de US$ 513 milhões.

No caso de bens, essa

proporção de cobertura ficou em

0,91, apresentando um déficit de

US$ 491 milhões. De fato, o

Uruguai é uma economia

estruturalmente exportadora de

serviços e importadora de bens.

A intensa recuperação econômica

no período recente de 2003-2007 foi

acompanhada de uma substancial

melhora nos preços internacionais

da cesta de bens exportados. O

valor exportado dos bens - maior

que 1/5 do PIB - registrou uma taxa

média de crescimento cumulativa

anual excepcional (22%). Ainda

nesse contexto, as exportações de

serviços - US$ 1,762 bilhão em

2007 e 8% do PIB - cresceram

ainda mais (23%). Em 2008,

as exportações totais - bens e

serviços-do Uruguai somaram

US$ 9,050 bilhões (mais de 1/3

do PIB). Desse aumento, 55% se

devem às exportações de bens

realizadas a partir do território

aduaneiro do Uruguai (zona não
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franca), cerca de 12% às

exportações de bens oriundas da

zona franca, e um pouco menos de

um terço se referem a exportações

de serviços. Esta última diz

respeito a uma cifra com destaque

tanto em nível regional como

internacional.

De fato, caso se adote uma

perspectiva comparada com

relação ao resto dos países da

região, pode-se observar que, na

maioria deles, a taxa de cobertura

(exportações/importações) é inferior

a um. Isso significa que os países

são importadores líquidos nos

grandes subsetores dos serviços

comerciais: transporte; viagens;

e outros serviços comerciais. O

Uruguai se destaca como sendo

o único país da região em que se

verifica um superávit comercial em

cada um dos pilares dos serviços

comerciais: turismo; transporte; e

outros serviços. Em suma, o

Uruguai registra uma

especialização exportadora

moderada em transporte e outros

serviços comerciais, e mais intensa

em serviços turísticos.

PILARES SETORIAIS E
REGULATÓRIOS

Os setores convencionais (turismo

e transporte) são responsáveis por
mais de dois terços das exportações

de serviços, sendo o restante

realizado por um conjunto de novos

setores exportadores que se

inserem na categoria de outros

serviços comerciais. No Gráfico 3
é apresentada a evolução da

estrutura de exportação de serviços

na presente década. Num período

em que todas as exportações

cresceram, aquelas relativas aos

serviços de transporte e a outros

serviços comerciais sofreram um

aumento ainda maior. Ao corrigir os

dados da balança de pagamentos

através das exportações

provenientes das zonas francas,



nota-se que a relevância desses

dois grandes subsetores é ainda

maior. Esse fenômeno é o

resultado da combinação de três

diferentes processos. Alguns

desses processos são bem antigos

e apresentam um padrão de

evolução previsível (serviços

turísticos e serviços de transporte);

outros são mais recentes e estão

associados ao novo contexto do

comércio internacional e ao

offshoringde serviços (serviços

financeiros, produção de softwares,

produção de audiovisual e serviços

para as empresas, entre outros).

O primeiro pilar se refere aos

serviços turísticos. O Uruguai

pertence ao grupo dos países que

possuem uma relação maior entre

os visitantes turistas por ano e a

população doméstica. A

especialização exportadora em

serviços turísticos é compartilhada

com outros países da região latino-

americana. Em 2006, o Uruguai foi

o quarto colocado quanto à

capacidade de geração de divisas

por parte desse setor, atrás

somente de Cuba, México e Peru.

A mudança verificada nos últimos

anos está associada à diversificação

das origens dos turistas e ao

aumento do gasto per capita.

O segundo pilar é constituído pelas

exportações de serviços de

transporte. A localização geográfica

do Uruguai, na bacia do Prata, bem

como a facilidade de acesso ao

Atlântico são fatores que se

encontram na base do intenso

desenvolvimento portuário da

última década e meia. A estrutura

de portos é o coração do

desenvolvimento de todo um novo

setor de logística e distribuição

para a região.

Embora dificilmente o Uruguai seja

o hub de um novo sistema para o

Cone Sul, o país tem grandes

possibilidades de fazer parte de

um novo sistema de circulação

das mercadorias que se

encontra em desenvolvimento.

O desempenho relativo não

contradiz essa hipótese, mas

sim confirma essa tendência.

O terceiro pilar, de conteúdo muito

diferente dos setores exportadores

convencionais de serviços

comerciais (turismo e transporte),

é formado por um variado conjunto

de novas atividades exportadoras,

entre as quais este estudo

priorizou três casos: serviços

financeiros; produção e adaptação

de softwares; e produção

audiovisual. O interesse do terceiro

pilar está vinculado ao fato de que

os outros serviços comerciais

constituem um dos setores mais

dinâmicos do comércio

internacional da presente década.

O fato de poder participar dessas

novas facetas da especialização

em escala global é uma grande

oportunidade para uma economia

pequena e distante dos principais

centros mundiais.

É interessante observar que,

entre os fatores que explicam

a localização dessas atividades,

muitos se aplicam a todas elas

(ou seja, são comuns a todas),

destacando-se os seguintes:

a qualidade e estabilidade

institucional; a qualidade de vida;

a disponibilidade de trabalhadores

com média e alta qualificação;

e as comunicações.

Os marcos normativos específicos

também são relevantes. No caso

do Uruguai, observa-se que,

mesmo sem a existência de uma

estratégia global explícita, foram

sendo desenvolvidas políticas

públicas que vêm gerando as

condições normativas necessárias

para que o desenvolvimento dos

três tipos de setores possa ser

levado adiante. Todos esses

esforços têm sido impulsionados

por políticas unilaterais. Entre

essas políticas, destacam-se a lei



dos portos, no início dos anos

1990, a declaração de interesse

nacional para os projetos turísticos,

a lei de zonas francas, ao final dos

anos 1980, as regulamentações

referentes à banca offshore da lei

de intermediação financeira, e,

mais recentemente, no início da

presente década, os regimes

setoriais especiais para o caso do

software e do audiovisual.

Por outro lado, os processos de

liberalização em serviços que

resultaram de acordos recíprocos

não foram capazes de criar muitas

novas oportunidades. É preciso

destacar que, nos últimos anos,

logo após a assinatura do Tratado

Bilateral de Investimento (BIT, na

sigla em inglês) com os Estados

Unidos, em 2006, teve início um

processo de negociação em

serviços com o México (e, mais

recentemente, com o Chile) que

poderia produzir impactos para a

consolidação dos compromissos

de apoiar políticas domésticas

amigáveis com os fornecedores

estrangeiros nesses setores.

Adicionalmente, notou-se que os

acordos internacionais de dupla

tributação são um instrumento útil

e demandado pelo setor privado.

TENDÊNCIAS DA
GLOBALIZAÇÃO E A
CRISE INTERNACIONAL

A nova onda da globalização

implica uma segunda fragmentação

do processo produtivo que está

ocorrendo nesta primeira década

do século XXI. Atualmente, o

fenômeno se manifesta dentro do

setor de serviços, no que está

sendo chamado de construção da

oficina global. Essa nova realidade

do comércio internacional

relaciona-se com os avanços

tecnológicos que possibilitaram a

diminuição dos custos das

telecomunicações e a redução dos

custos para coordenar a realização

de diferentes tarefas em lugares

distantes entre si. Ambos os

fenômenos são, em parte,

resultado do acelerado progresso

técnico nas tecnologias da

informação e da redução dos

custos das telecomunicações

internacionais. Alan Blinder (2006)

descreve essa transformação da

seguinte forma: "In the future, and

to a great extent already in the

present, the key distinction for

International trade will no longer be

between things that can be put in a

box and things that cannot. It will,

instead, be between services that

can be delivered electronically over

long distances with little or no

degradation ofquality, and those

that cannot.

As novas tendências criam

oportunidades para que as

economias pequenas e distantes

dos mercados mundiais obtenham

novas vantagens baseadas tanto

em sua infraestrutura quanto na

disponibilidade de capital humano e

na estabilidade de suas regras e

instituições. Se, somado a isso,

houver mudanças nas medidas

regulatórias e a realização de

acordos comerciais adequados,

esses países podem aumentar o

tamanho do mercado para diversas

novas atividades localizadas em

sua economia.

A atual crise internacional, com

maior foco nas economias centrais

(Estados Unidos, Japão e União

Européia), cria novas questões com

relação aos riscos de um maior

protecionismo e um eventual

processo de "desglobalização".

Nesse contexto, as mudanças

estruturais observadas no nível da

especialização comercial

internacional poderiam sofrer um

retardo, ou mesmo uma reversão.

Outros argumentam que é muito

difícil modificar a estrutura mundial

da atividade econômica num

período de crise. As estratégias

estabelecidas, baseadas na

fragmentação e na especialização,

permitem que as empresas

mantenham a sua competitividade

global; reverter essa tendência

implicaria a redução de sua

produtividade e de sua capacidade

de penetrar nos mercados globais.

Nesse sentido, uma reversão teria

efeitos contrários aos esperados

em relação à demanda e aos níveis

de emprego. De todo modo, as

mudanças na especialização dos

novos setores de serviços continuarão

com a característica de serem

bruscas e difíceis de serem previstas,

dada a natureza footlose dessa

classe de atividade econômica. •
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