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CAPÍTULO I  -  CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E 
APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 
 
1.1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização atinge a todos os campos da sociedade, tanto em nível cultural, 

social quanto econômico. Para este trabalho, é de fundamental importância explorar a 

globalização econômica, fenômeno que a cada dia vem crescendo mais. Países que antes 

não sofriam influência da globalização hoje sofrem. Pode-se dizer que o mundo se 

tornou um único mercado, que a concorrência passou de nível local a mundial. Tais 

fenômenos são resultados do intenso processo de globalização pelo qual o mundo vem 

passando. 

Este processo foi facilitado, pelo que se pode chamar de terceira revolução 

industrial, em função do avanço da microeletrônica e da difusão do progresso 

tecnológico, ficando muito mais fácil a realização do comércio mundial. A referida 

difusão fez com que as grandes empresas passassem a pensar em nível de mercado 

mundial, tentando atingir a maior parcela possível de consumidores com o menor custo 

imaginável. 

Para isso, de acordo com Souza (2005), torna-se necessária a rapidez na troca de 

informações, a eficiente mobilização do capital e, principalmente, a ágil divisão do 

trabalho. Grandes empresas já não possuem mais um país sede, sua produção se divide 

entre várias sedes. A globalização traz consigo o avanço do processo produtivo, o 

aumento do processo concorrencial, a busca frenética pelos menores custos, a rápida 

mobilidade do capital e também a minimização do poder do trabalhador. 

A globalização, segundo Souza (2005), é mais compreendida como um fluxo 

monetário financeiro internacional e de mercadorias. Isso explica a interdependência 

dos países e pessoas, além de uma uniformização que vem ocorrendo em todo o mundo, 

porém os capitais financeiros fluem com velocidade entre paises mercados à procura de 

alternativas para aplicações, especulação e investimento, uma vez que esses 

movimentos tornam as economias nacionais altamente vulneráveis aos investimentos. O 

fácil deslocamento dos investimentos cria uma concorrência jamais vista, países 

disputam a atração do capital, a economia visa à atratividade internacional.  
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A globalização também é uma forma de internacionalização da produção, a 

busca pela redução dos custos da produção, o que leva muitas empresas a produzirem 

suas mercadorias em várias nacionalidades diferentes, onde a mão-de-obra, energia e 

matéria prima são mais baratas. Nota-se, no processo de globalização, uma 

característica marcante, expressa pelos desequilíbrios comerciais que são resultados da 

intensa e desigual mudança tecnológica, assim como as diferenças das estruturas 

industriais e empresariais entre os paises desenvolvidos, o que caracteriza um cenário 

complexo e interdependente, cada vez mais integrado no campo das transações cambiais 

e financeiras. 

Alteração na divisão internacional do trabalho, ou, antes, criação de uma nova 

divisão de trabalho dentro das próprias empresas transnacionais, em que a distribuição 

das funções produtivas não se encontra mais concentrada num único país, mas 

espalhadas por vários países e continentes (por exemplo, um país fabrica um 

componente do produto, um segundo fabrica outro, um terceiro faz a montagem, 

enquanto o centro financeiro e contábil da empresa está sediado num quarto país). 

O processo de globalização apresenta um caráter ambíguo, ao mesmo tempo em 

que ele reduz os custos de produção, fazendo com que somente as empresas com poder 

de concorrerem nível global permaneçam no mercado, cria uma atmosfera de 

instabilidade. A fácil mobilidade do capital, com a busca dos maiores lucros, faz com 

que os investidores não criem raízes e estejam sempre preparados para se mudar. A 

instabilidade gerada diminui os salários dos trabalhadores, na busca das empresas por se 

tornarem competitivas perante os demais países. Uma nação passa a trabalhar conforme 

o interesse dos grandes investidores, deixando em segundo plano o interesse da 

população residente. 

Como um dos produtos da globalização, o Investimento Direto Externo ou IDE 

moveu-se segundo novos determinantes. Os fatores que determinam esses investimentos 

externos diretos, de acordo com a teoria da internacionalização da produção, não têm 

como variável-chave o diferencial na taxa de retorno, mas sim as diferenças existentes 

na estrutura empresarial e pela interação de outros fatores particulares à estrutura 

econômica dos países receptores, tais como: dotação de fatores, tamanho do mercado, 

potencial de crescimento do mercado, custos de transporte, barreiras comerciais, infra-

estrutura, economias de escala e leis regulatórias, dentre outros. 

O IDE se caracteriza pelo valor da parcela do capital das empresas funcionando 

dentro do país cujos donos são residentes ou domiciliados no exterior. O investimento 
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externo pode se dar de forma individual ou através de empresas, sejam elas privadas ou 

públicas, que têm interesse em investir fora de seu país de origem, quer seja por meio de 

subsidiarias, associações com o capital local ou de filiais (AMAL 2000). 

Considera-se ainda como IDE não apenas a transação inicial entre investidor e 

empresa receptora, mas também as transações subjacentes, como os empréstimos intra-

grupos. As entradas de IDEs  podem dar-se através de entradas líquidas de capital pelo 

investidor direto sob forma de compra de ações ou quotas, aumentos de capital ou 

criação de empresas, empréstimos líquidos, incluindo empréstimos de curto prazo ou 

adiantamentos pela matriz a sua filial, e lucros não distribuídos. 

O investimento externo vem sendo tratado como uma forma de 

internacionalização do processo de produção, que ocorre sempre que residentes de um 

determinado país têm acesso a bens e serviços de outros, e pode ainda ocorrer de outras 

formas básicas, como comércio internacional, relação contratual. 

Com o desenvolvimento econômico, o fluxo de IDE vem crescendo a cada ano, 

deixou de ser algo secundário para se tornar uma peça fundamental no desenvolvimento 

de muitos países. Seu papel no crescimento de muitas nações foi importantíssimo, bem 

se sabe que, com a abertura comercial e a liberalização econômica, teve-se um crescente 

aumento na mobilidade do capital. O IDE é importante não só para o país que recebe, 

mas também para as grandes empresas, a possibilidade de transferir seu capital para os 

mais variados mercados do mundo permite abocanhar uma maior fatia de consumidores. 

Em uma situação de constantes alterações econômicas, na qual o capital se torna peça 

essencial de um ciclo econômico, a possibilidade de investir nos mais variados países 

proporciona uma segurança maior às grandes empresas. 

No Brasil, o movimento de IDE mais intenso ocorreu a partir dos anos 90, com a 

abertura da economia nacional, desregulamentação econômica e os processos de 

privatizações, tornando assim o país mais atrativo ao capital estrangeiro. Esse processo 

de atração do capital externo foi importante para o desenvolvimento industrial do país. 

Mas não foi apenas nos setores industriais que se teve entrada de IDE, nos demais 

setores também, dentre os quais o setor de serviços. Com a vinda da capacitação 

externa, o governo modernizou a economia e reduzir as altas taxas de inflação, 

consolida uma política de abertura econômica. É nesta nova fase que se percebe como 

se tem um significativo aumento do fluxo de capital produtivo no país.  

Aproveitando esse cenário de globalização, com grande fluxo de capital, a fim 

de estimular a concorrência e modernizar a economia, o Brasil adotou uma política de 
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abertura econômica e implantou uma política de estabilização baseada em reformas 

monetária e cambial, promovendo condições para atrair capitais externos nas formas 

financeira e produtiva. O Plano Real, implantado em julho de 1994, acaba com o 

processo inflacionário do país e fornece solvência para a entrada das empresas 

transnacionais, grandes responsáveis pelos fluxos de Investimento Direto Externo 

(SOUZA, 2005). 

De acordo com o Banco Central do Brasil, o IDE deu um salto de pouco mais de 

US$ 9 bilhões, em 1996, para US$ 33 bilhões em 2000, sendo que no auge das 

privatizações, anos de 1998 e 1999, estas representaram US$ 26 bilhões e US$ 31 

bilhões, respectivamente. 

Conforme dados do Banco Central, pode-se perceber também um ciclo, até o 

ano de 2000, a entrada de IDE só aumentou, a partir desse ano começou a cair, voltando 

a crescer em 2004. É interessante observar que o fluxo de capital não diminui apenas no 

Brasil, nesse período, mas no mundo em geral o volume também diminui. Segundo 

nota-se em 2000, tinha-se um fluxo de IDE no montante de US$ 1.4 bilhões, passando 

para US$ 832 bilhões  em 2001, metade do valor apresentado no ano anterior. Em 2003, 

atinge-se o valor de US$ 558 bilhões. Com isto, verifica-se que, na verdade, a queda no 

fluxo destinado ao Brasil é devido a uma sistemática que ocorria no mundo todo. 

Diminuiu-se o volume de IDE mundial, logo, a parcela destinada ao Brasil também caiu 

drasticamente. 

O setor bancário tem sido um segmento atrativo para os investidores 

estrangeiros. Os bancos representam parte fundamental dentro de um sistema 

econômico, sejam eles como prestadores de serviços, ou como intermediários 

financeiros (ou agentes econômicos) entre poupadores e investidores. É fato que o setor 

bancário brasileiro, desde o início da década passada, vem passando por profundas 

transformações, o que passou a se intensificar a partir da implementação do Plano Real. 

A principal características deste processo tem sido a maior participação de capitais 

internacionais na economia, sobretudo no que tange ao setor bancário, ocupando o 

espaço econômico, político e social anteriormente dominado pelas empresas nacionais 

públicas e privado, (DE PAULA 2002). 

No Brasil, a expectativa com as privatizações, que foi sustentada a partir do 

Plano Real, aumentou o interesses de instituições financeiras, no que diz respeito à área 

comercial e investimentos, para atuar no país via associações com bancos nacionais ou 

até mesmo de instalação de agências, atraiu=ndo diversas instituições estrangeiras , pois 


