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O presente relatório de pesquisa, encomendado pela Rebrip para o Instituto Observatório
Social, encontra-se dividido em 4 partes.
Na primeira parte, realiza-se uma discussão das tendências recentes no comércio de
serviços, apontando para o papel de liderança dos países desenvolvidos, tanto nos fluxos de
comércio transfronteiriço como de investimento externo direto.
Na segunda parte, desenvolve-se um breve panorama da evolução das negociações de
serviços no âmbito do GATS, desde a criação da OMC. O foco principal recai sobre a
recente reunião de Hong Kong, de dezembro de 2005, quando os países desenvolvidos
pressionaram fortemente pela abertura dos setores industrial e de serviços, em troca de uma
módica abertura no setor agrícola. Estes termos de troca não interessam às nações em
desenvolvimento, pois – da forma em que estão colocados - comprometem a sua autonomia
para a definição de políticas públicas e de desenvolvimento, além de levar a uma redução
do nível de emprego e a uma precarização das condições de trabalho.
O objetivo desta parte é apontar para o rumo das negociações, os principais setores e atores
envolvidos e as conseqüências para os países em desenvolvimento de se abrir mão do
direito de desenvolver suas políticas sociais, de infra-estrutura e de estímulo ao
desenvolvimento.
Com o intuito de comprovar os riscos bastante concretos que sofre o Brasil com a
negociação de serviços, a terceira parte do trabalho procurará descrever os impactos ao
longo dos anos noventa da abertura do setor de serviços no país – associada aos processos
de privatização - em termos de eliminação de postos de trabalho e de precarização dos
empregos. Além disso, se procurará ressaltar os impactos negativos da liberalização do
setor de serviços sobre a capacidade de regulação e universalização do acesso, pelo setor
público, de alguns serviços básicos sociais e de infra-estrutura.
Serão priorizados os setores de telecomunicações, financeiro e energia, pois aqui os efeitos
deletérios da abertura já se fizeram presentes, ainda que de forma diferenciada. Caso outros
segmentos sejam liberalizados em virtude da abertura propugnada pelos países
desenvolvidos, os impactos negativos tendem a se disseminar para o conjunto do setor de
serviços.
Na quarta e última parte, as conclusões parciais do relatório são recuperadas e, na medida
do possível, produzidas algumas projeções referentes aos possíveis impactos econômicos e
sociais de uma posterior liberalização nos setores ainda razoavelmente protegidos.
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1. O SETOR SERVIÇOS: PARTICULARIDADES METODOLÓGICAS E
TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS RECENTES

Uma das particularidades do setor de serviços está no fato de que não existe algo tangível
sendo comprado ou vendido. Mais ainda, observa-se uma indeterminação do output
(resultado) do serviço prestado. Por exemplo, qual o resultado de um curso de formação ou
do tratamento de uma doença? Daí a necessidade de se encarar o serviço como uma relação,
cujo julgamento se dá em função dos valores e de uma avaliação realizada pelos seus
protagonistas. Predomina, desta forma, a noção de interatividade.
Isto não significa que se deva desprezar os resultados da prestação de um serviço – no
sentido de uma transformação nas condições de atividade. Entretanto, deve-se levar em
consideração também a atividade relacional que a condiciona (Orban, 2005).
Esta atividade relacional por sua vez implica um conjunto de capacidades relacionadas à
avaliação rápida do beneficiário; à compreensão do seu pedido através de uma linguagem
comum; à interpretação do pedido em função da situação específica do beneficiário; ao
estabelecimento de uma relação de co-construção com o beneficiário; e à verificação de que
a resposta ao pedido foi correta (Orban, 2005).
Isto fica mais claro no caso dos chamados serviços puros, onde os resultados da relação de
serviço estão vinculados ao próprio trabalho (serviços de educação, saúde e consultoria). Já
no caso dos serviços de transformação, o trabalho está voltado para a transformação de
insumos e matérias-primas em novos produtos, aproximando-se da definição de produtos
industriais. É o caso dos serviços de alimentação e das atividades de terceirização. No caso
dos serviços de troca e circulação, realiza-se o “transporte” de pessoas, bens e moedas,
assumindo um caráter mais concreto e mensurável, que os serviços puros. Aqui se
enquadram os serviços financeiros, de telecomunicações, de transporte e energia elétrica e
de abastecimento de água (Meirelles, 2006).
Outra definição, partindo da função alocativa do setor público, é aquela que divide os
serviços prestados em rivais ou não rivais (Garcia, 1998). No primeiro caso, prevalece o
princípio da exclusão, o que quer dizer que o consumo de um serviço por um indivíduo
exclui automaticamente o seu consumo pelos outros. Isto significa que um valor deve ser
cobrado por este, conformando uma demanda e uma oferta específicas para cada nível de
preço. Já no caso dos serviços não rivais, não existe o princípio de exclusão, e os serviços
são públicos, de acesso universal, o que não impede que uma taxa de manutenção possa ser
cobrada para o seu uso.
A definição de quais devam ser os bens públicos – não subsumidos pela lógica do mercado
– depende obviamente de uma avaliação social e cultural, que depende do contexto
histórico. Alguns autores tendem a ver serviços como energia e água como bens públicos
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tradicionais, enquanto saúde e educação seriam enquadrados como bens públicos modernos
(Menotti, 2006).
Desde os anos noventa, têm-se percebido três tendências globais no setor de serviços, ainda
que com manifestações diversas dependendo da região do planeta, já que também aqui as
clivagens Norte/Sul mostram-se predominantes.
Em primeiro lugar, percebe-se a crescente participação do setor de serviços na estrutura do
emprego e da produção dos países desenvolvidos e de algumas regiões do mundo em
desenvolvimento, como no caso latino-americano. Já no início dos anos setenta, observando
a partir da perspectiva dos países desenvolvidos, alguns autores passaram a classificar estas
sociedades de pós-industriais. No seu entender, tanto a dinâmica econômica, como a
estrutura social subjacente à mesma, haviam se transformado de maneira estrutural.
Para Bell (1999), não se trata simplesmente de uma mudança no setor que ativa o motor da
economia, mas da importância do conhecimento para a inovação tecnológica e da educação
como base para a mobilidade social, partindo de uma infra-estrutura ancorada nas
comunicações, e que dependeria menos de capital físico do que da qualificação dos
recursos disponíveis. Se este discurso possui um papel ideológico considerável, não se pode
negar que – e talvez justamente por isto – contribuiu para criar as condições para que estes
novos segmentos do setor serviços passassem das mãos do setor público para o privado,
dando-se o primeiro passo para a sua futura internacionalização.
No ano de 2005, cerca de 40% dos empregos mundiais estariam concentrados neste setor,
percentual que se eleva para 71,4% no caso dos países desenvolvidos e para 62,4% na
América Latina. Por outro lado, em regiões como a África Sub-Subsahariana e o sul da
Ásia, o setor serviços responde por menos de 30% do total da mão-de-obra ocupada
(gráfico 1).
Nos países desenvolvidos, esta maior participação está relacionada com um fenômeno do
lado da demanda – diversificação do padrão de consumo para além dos bens industriais e
agrícolas – mas também com uma tendência de ampliação da oferta de novos serviços, os
quais incorporam níveis de sofisticação tecnológicos cada vez mais elevados, tornando-se
vitais para o próprio desempenho dos setores industrial e agrícola.
Entretanto, também entre estes países existem distinções consideráveis: enquanto o
percentual de participação do setor serviços no emprego supera 70% em países como
Estados Unidos, Suécia e Holanda, nos demais países da Europa Ocidental ele situa-se em
torno de 65%. E mesmo entre aqueles que possuem um percentual acima de 70%, a
estrutura do emprego apresenta peculiaridades marcantes. Suécia e Reino Unido possuem
75% dos trabalhadores ocupados no setor de serviços, mas o primeiro país destaca-se pelos
serviços sociais (quase 1/3 do total de postos de trabalho) e o segundo pela maior
importância relativa dos setores financeiro, de comércio e hotéis e restaurantes (Freyssinet,
2005).
Já nos países da América Latina, esta tendência de elevada participação do setor serviços
está associada aos elevados níveis de urbanização, à existência de uma classe média com

3
elevado poder de consumo, mas também a uma sobre-oferta de trabalhadores nos
segmentos mais precários do terciário.
Gráfico 1 – Participação do Setor Serviços no Emprego Total – Mundo e Sub-Regiões
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Fone: OIT, 2006.

Em segundo lugar, este setor tem respondido cada vez mais pelo processo de acumulação
de capital da economia capitalista, favorecendo-se dos processos de privatização –
principalmente dos serviços de troca e circulação – do avanço do setor privado nos
segmentos de serviços puros. Em muitos destes setores, a privatização está associada a
novas realidades de precarização/terceirização/flexibilização das relações de trabalho.
Contudo, deve-se ressaltar que, especialmente no caso dos países da periferia, o aumento do
setor de serviços está relacionado a atividades precárias e de baixa produtividade, o que tem
a ver com o excedente estrutural de oferta de trabalho.
Os processos de privatização têm permitido uma maior flexibilidade para grandes grupos
econômicos ofertarem serviços ou diretamente de seus respectivos países (via-comércio) ou
por meio de investimentos externos diretos. Adicionalmente, as novas tecnologias vêm
permitindo uma maior relevância do comércio transfronteiriço (Valls Pereira, 2002). Como
se depreende do gráfico abaixo, o comercio de serviços está ainda mais concentrado nos
países desenvolvidos – Estados Unidos, Japão e União Européia respondem por 55% dos
fluxos de exportação, contra 39% no caso do comércio de bens (gráfico 2), sendo maior as
diferenças em termos de escala de produção e de nível tecnológico.
Em termos individuais, observa-se a dianteira da União Européia no comércio de serviços,
com 25% das exportações totais, seguida dos Estados Unidos e do Japão. Em quarto lugar,
aparece a China. Mesmo que a sua posição no comércio de bens mostre-se mais vantajosa,
também no setor de serviços a China vem assumindo proeminência internacional (tabela 1).

4
Paralelamente, em terceiro lugar, os processos de privatização tendem a levar à
conformação de verdadeiros oligopólios mundiais no setor de serviços. Aliás, no caso
europeu, esta internacionalização do setor de serviços, aliada ao processo de privatizações
ocorrido nos anos noventa, permitiu a emergência de novas transnacionais com atuação
global nos setores de telecomunicações, energia elétrica e água (Seattle to Brussels
Network, 2005).
Gráfico 2 – Participação da Tríade Eua/Japão/UE nas Exportações Globais de
Serviços e de Bens
60

55

50

40

39

30

20

10

0
serviços

bens

Fonte: OMC, 2006.

Tabela 1 – Maiores Exportadores Mundiais de Bens e Serviços (em US$ bilhões e %) em 2004
Comércio de Serviços

Comércio de bens

em US$ bilhões

em %

Em US$ bilhões

em %

Extra-UE (25)

381,7

25,1

1203,8

18,1

Estados Unidos
Japão
China
Canadá

260,0
134,0
71,6
55,9

17,1
8,8
4,7
3,7

818,8
565,8
593,3
316,5

12,3
8,5
8,9
4,8

Fonte: OMC.

Alguns casos são dignos de nota, e todos apontam para o mesmo fato: Estados Unidos e
União Européia tornaram-se economias dependentes do setor de serviços, enquanto as suas
empresas dependem cada vez mais, para manter sua rentabilidade, dos rendimentos gerados
por suas filiais. Das 30 maiores empresas de telecomunicações, 12 são provenientes da
União Européia e 7 dos Estados Unidos. No caso de energia elétrica das 25 maiores, 11
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pertencem a países da União Européia e 8 aos Estados Unidos. No setor financeiro dos 20
maiores grupos, 11 provêm da União Européia, 4 dos Estados Unidos e 4 do Japão. Já no
setor de comércio varejista, apesar da presença marcante do grupo Wal-Mart Stores e, em
menor medida, do grupo Sears, Roebuck e Co., dos 20 maiores grupos econômicos, 17 são
comandados pelo capital europeu (Unctad, 2004).
Portanto, a maior presença dos países desenvolvidos no comércio de serviços vem
acompanhada de uma substancial elevação dos investimentos externos diretos, cuja origem
se encontra em empresas de capital europeu e norte-americano. Se tomarmos estes fluxos
de capital, e compararmos a média anual para os períodos de 1989-1991 e 2001-2002,
detecta-se uma elevação de 300% para o total de investimentos, contra um ritmo de
crescimento de 417% quando se considera apenas o setor de serviços. Paralelamente, a
expansão dos investimentos das multinacionais no setor de serviços nos países em
desenvolvimento é ainda mais rápida (expansão de 764% no período), contra um
crescimento de 346% de expansão destes influxos de capitais no setor de serviços dos
países desenvolvidos (Unctad, 2005).
Ainda assim, no período 2001-2002, ¾ destes investimentos das multinacionais no setor de
serviços continuavam concentrados nos países desenvolvidos (Unctad, 2005), constituindo
essencialmente um investimento intra-triádico, o que se deve tanto à maior dimensão em
termos de escala destes mercados, mas também ao processo de fusões e aquisições que na
maioria das vezes implica uma redistribuição do poder entre os grandes grupos nos seus
respectivos mercados.
De qualquer maneira, o aumento da participação do setor de serviços como receptor de
investimentos diretos externos ocorre para os dois grupos de países, como se depreende do
gráfico 3 abaixo. Percebe-se ainda que nos países desenvolvidos, no início do século XXI,
73% dos investimentos recebidos de multinacionais nos países desenvolvidos dirige-se para
o setor de serviços, enquanto este percentual atinge 50% nos países em desenvolvimento, o
que tem a ver com a peculiaridade de suas economias de base agrícola e ou industrial, onde
o setor de serviços, geralmente público, abre-se ao capital externo nos anos noventa na
seqüência das políticas liberalizantes propugnadas pelo Consenso de Washington.
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Gráfico 3 – Participação do Setor de Serviços nos Fluxos de Investimentos Diretos
Externos Direcionados para os Países em Desenvolvimento, Desenvolvidos e para o
Total Mundial, 1989-1991 e 2001-2002 (em %)
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Fonte: Unctad.

Paralelamente à expansão da presença comercial, verifica-se uma elevação do comércio
transfronteiriço de serviços. O gráfico 4 permite conhecer os segmentos que respondem
pela maior parte das exportações de serviços, levando-se em consideração apenas os países
desenvolvidos. Os dados da OCDE apontam para um fluxo de exportações destes países da
ordem de US$ 1,4 trilhão, superior ao apurado pela OMC.
Transporte e turismo, segmentos tradicionalmente internacionalizados, respondem juntos
por 50% dos fluxos de comércio entre estes países. Em seguida, aparece o segmento de
outros serviços prestados às empresas, com 22% das exportações que envolve vários tipos
de consultoria. Um conjunto de outros serviços – seguros, financeiros, informática e
telecomunicações – respondem por cerca de 17% das exportações destes países.
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Gráfico 4 – Participação dos Vários Segmentos nas Exportações de Serviços dos
Países Desenvolvidos (em %)
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Fonte: OCDE, 2006.

Já em termos de expansão do comércio de serviços no período recente, ainda que em
termos globais este não tenha crescido mais rápido que o comércio de bens, vale lembrar
que alguns segmentos apresentaram resultados bastante dinâmicos. Mais uma vez, quando
se consideram as exportações de serviços dos países desenvolvidos, verifica-se que as
mesmas expandiram-se a uma taxa próxima a 20% ao ano, entre 1998 e 2003, e de 18% ao
ano no caso de seguros. Os segmentos de serviços financeiros, de telecomunicações e de
consultoria cresceram a um ritmo próximo ou pouco acima da taxa média anual do conjunto
do setor, de 6%.
Observa-se ainda que as exportações do setor de serviços governamentais – fornecidos por
ou recebidos de entidades da administração pública – cresceram a uma média anual de
1,5%, no caso dos países desenvolvidos. Este baixo ritmo provavelmente explica a defesa
da inclusão de tópicos relativos às compras governamentais no âmbito das negociações de
serviços.
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Gráfico 5 – Taxa Média Anual de Crescimento das Exportações de Serviços por
Segmentos - Países da OCDE, de 1998 a 2003 (em %)
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Fonte: OCDE, 2005.

Esta rápida introdução procurou apontar o contexto econômico global recente – maior
participação do setor serviços no produto, avanço da privatização e transnacionalização das
principais multinacionais do setor - como o principal responsável pela integração do setor
serviços à agenda das negociações comerciais, especialmente a partir dos anos noventa,
graças a uma forte pressão por parte dos países desenvolvidos.
Este setor responde por uma boa parte dos empregos destes países, além de ter adquirido
uma importância cada vez maior nos seus fluxos de comércio e de investimentos. Agora
Estados Unidos e União Européia passam a expandir a sua oferta para além dos mercados
internos e regionais, chegando até os países em desenvolvimento, especialmente por meio
das privatizações, concessões públicas e flexibilização nas condições de regulação dos
setores.
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2. A OMC E A ABERTURA DO SETOR SERVIÇOS: LIBERALIZAÇÃO
COM CONTROLE DOS PAÍSES DESENVOLVIDOS
A OMC, desde a sua criação em 1995, depois da longa e conturbada Rodada do Uruguai,
iniciada em 1986, passou a legislar não apenas sobre o comércio de bens, mas também
sobre os serviços, os investimentos, a propriedade intelectual e as compras governamentais.
Ou seja, além do GATT – existente desde 1947 - passaram a existir outros 20 acordos no
âmbito desta instituição, dentre os quais se encontra o GATS (Acordo Geral sobre
Comércio de Serviços).
Vale lembrar que até 1994, o antigo GATT regulava os mecanismos tarifários e nãotarifários de proteção relacionados exclusivamente ao comércio de bens, excluindo-se os
setores agrícola e têxtil/vestuário. No caso deste setor, o Acordo Multifibras, dos anos 70,
seria substituído pelo Acordo do Setor Têxtil e Vestuário (ATV), que estabeleceria quotas a
serem aplicadas pelos grandes países desenvolvidos, até 2005 quando foi finalmente
extinto. Ou seja, as rodadas multilaterais circunscreviam-se a uma redução das tarifas
industriais, especialmente entre os países desenvolvidos, que comandavam as exportações
destes bens, mas eximiam da liberalização aquelas mercadorias onde estas economias
apontavam deficiências competitivas (Observatório Social, 2005a).
Antes da Rodada Uruguai, os Estados Unidos já haviam tentado inserir o tema do setor
serviços nas negociações multilaterais. Durante a Rodada Tóquio (1973/1979), os Estados
Unidos, com tímido apoio do Japão, e sem o aval dos países europeus, tentaram incorporar
ao GATT o conceito de “direito de estabelecimento”, ou seja, liberdade para presença
comercial das empresas multinacionais (modo 3) nos vários segmentos deste setor (Nunes,
1991).
Até então, a regulação sobre a prestação de serviços era basicamente nacional, havendo
algumas organizações internacionais de caráter setorial e voluntário, tais como a IATA
(Associação Internacional de Transporte Aéreo) e a UIT (União Internacional de
Telecomunicações). Entretanto, estas instâncias não iriam além das tarefas de cooperação e
coordenação, não se colocando a perspectiva da liberalização para o comércio de serviços
(Marconini, 2003).
Durante a Rodada Uruguai, os países desenvolvidos fecham posição em torno da
necessidade de assimilar o tema serviços na estrutura multilateral de comércio.
Encontrariam forte reação dos países em desenvolvimento, que organizaram o então
chamado “Grupo dos Dez”, liderado por Brasil e Índia, e que contava também com a
participação de Cuba, Egito, Iugoslávia, Nicarágua, Nigéria, Peru, Quênia e Zimbabwe. No
entender destes países, avançar rumo a um novo trilho de negociações exigia que se
resolvessem a pendência nos demais, justamente agricultura e têxtil/vestuário.
Os Estados Unidos queriam então utilizar o setor de serviços como moeda de troca,
partindo do pressuposto de que os países em desenvolvimento obteriam vantagens no
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comércio de bens. Daí o interesse em um único acordo que incorporasse bens e serviços. O
Grupo dos Dez não conseguiu impedir a inserção do tema serviços na agenda da futura
OMC, mas ao menos logrou separar ambos os acordos. O Acordo de Serviços (GATS)
integraria a parte II da Declaração de Punta del Este, ficando o demais tópicos da rodada
incorporados na parte I.
A partir de meados dos anos noventa, na seqüência da vitória parcial dos países
desenvolvidos no âmbito da Rodada Uruguai, a OMC passa a estender a sua ação sobre
outras áreas relacionadas ao comércio, segundo a linguagem desta organização. Desta
forma, políticas nacionais de desenvolvimento que pautem a ação das multinacionais, ou
políticas de saúde pública que envolvam a quebra de patentes, assim como regulamentações
sobre a oferta de serviços locais e sobre as compras governamentais, todas elas passam a
ser encaradas como distorcivas ao comércio.
Segundo a concepção norteadora dos funcionários da OMC e dos representantes comerciais
e diplomáticos da maioria dos países desenvolvidos, como a concorrência se dá cada vez
por sobre os vários espaços nacionais, inclusive e principalmente no caso da prestação de
serviços, onde a ação do Estado ainda se mostra relevante, qualquer política reguladora
geraria desvios de comércio. Trata-se aqui essencialmente de conformar uma legislação
liberal que permita aos grandes grupos econômicos realizar seus investimentos e contratar
serviços de onde quiserem passando por cima das legislações nacionais.
Entretanto, a OMC não se pretende se transformar numa organização global de regulação
do comércio. Se assim fosse, faria sentido incorporar parâmetros sociais, trabalhistas e
ambientais, os quais estão fora da alçada desta entidade. Segundo publicação da própria
entidade (OMC, 1998), apesar de ter sido criado um grupo de trabalho sobre Comércio e
Meio Ambiente ao final da Rodada Uruguai, “a competência da OMC restringe-se ao
comércio”. Pode, sim, “estudar problemas relacionados aos impactos causados pelas
políticas ambientais sobre o comércio”, não prevendo a situação oposta, de impactos do
comércio sobre o meio ambiente. E conclui: “a OMC não é uma agência ambientalista e os
seus membros não querem que ela estabeleça padrões universais para o meio ambiente”. No
caso dos padrões trabalhistas, a negativa é ainda mais contundente: “este tema não é
assunto da OMC e seria equivocado dizer que deveria ser um desafio da instituição para o
futuro”.
No caso das chamadas “mercadorias fictícias” (Polanyi, 2000) - como terra, trabalho e
dinheiro, as quais trazem consigo a vida humana, a natureza ou funcionam como símbolo
do poder de compra, respectivamente - o intento dos aberturistas é justamente o de impedir
toda e qualquer forma de regulação a partir de critérios extra-mercado.
Para Polanyi, quando (como por exemplo, entre 1848-1870) intentou-se eliminar o controle
nacional destas mercadorias fictícias – já que não são produzidas para a venda no mercado,
tal como no caso das mercadorias genuínas – gerou-se um processo disruptivo que poderia
ter levado ao desmoronamento da sociedade, se forças compensadoras não se tivessem se
organizado em sentido contrário, de modo a permitir a regulação do trabalho, da natureza e
da moeda ao nível nacional, de preferência com controle social.
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Atualmente, o que se procura viabilizar é um retorno da utopia liberal, que vigorou na
segunda metade do século XIX. Realiza-se assim a defesa da plena mercantilização do setor
de serviços, transformando a sociedade em algo acessório à economia. Um bom exemplo
desta visão pode ser obtido a partir da seguinte afirmação proferida por representante do
European Services Fórum (ESF): “o nosso entendimento sobre serviços públicos refere-se a
um conjunto de atividades realizadas para o público, aqui encarado como o conjunto de
representantes de negócios atuando no plano internacional” (Seattle to Brussels Network,
2005).
Justamente o contrário do que fora logrado a partir da gestação de um Estado do Bem-Estar
Social nos países desenvolvidos e pelo avanço da oferta pública, regulada e subsidiada, de
vários dos serviços de infra-estrutura e sociais nos países subdesenvolvidos, no imediato
pós-Segunda Guerra Mundial. Então fora possível desmercantilizar o acesso a alguns
público e sociais, segundo a construção de Esping-Andersen (1985), ou criar uma esfera do
anti-valor, na construção de Francisco de Oliveira (1998).
Além da defesa da suposta necessidade de um choque de oferta no capitalismo, realiza-se
paralelamente um questionamento dos elevados custos de legitimação do sistema político,
os quais levariam, na visão do neoliberalismo, a uma “inflação de reivindicações e à
ingovernabilidade. Consegue-se assim efetivar a separação, percebida por Habermas
(1987), entre administração e formação pública da vontade.
A OMC configura-se, neste novo contexto de expansão das políticas neoliberais e de
internacionalização, com desmonte do Estado e financeirização da riqueza (Anderson, 1995
e Chesnais, 1996), em mecanismo vital para sustentar o novo regime de acumulação de
capital, ancorado nos grandes grupos econômicos representados pelas multinacionais, que
contam com uma participação cada vez maior de empresas do setor serviços. O papel da
esfera financeira e dos novos serviços de informática, telecomunicações e de apoio às
empresas revela-se estratégico, agora que as regulações nacionais sobre estas atividades
foram paulatinamente dissolvidas.
É importante acrescentar ainda que a dinâmica da OMC tem sido controlada pelos países
desenvolvidos - os quais conformam a origem do capital das empresas multinacionais de
serviços, e que por isto pressionam pela desregulamentação rápida e completa deste setor,
especialmente no caso dos países em desenvolvimento. O espaço para barganha por parte
destes países tem se mostrado bastante limitado, mesmo depois da criação do G-20.
Continua assim predominando a lógica de “quem grita mais alto, leva”, como no caso dos
EUA e UE, os quais mantêm um espaço razoável para proteger os seus setores produtivos
com deficiências de competitividade ou estratégicos para o desenvolvimento nacional.
Mesmo em segmentos do setor serviços, como telecomunicações e financeiro, fortes
restrições continuam existindo para o acesso ao mercado dos países desenvolvidos.
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As Negociações no GATS, a Rodada Doha e o Princípio da Liberalização Progressiva
Procuramos agora realizar uma breve periodização das negociações do GATS, terminando
este tópico com os impasses atualmente presenciados na Rodada Doha.
Como vimos acima, junto com a criação da OMC, tem início o GATS, Acordo Geral de
Comércio de Serviços. Para aderir a este acordo, todos os países membros da OMC
realizaram um conjunto de ofertas em 12 setores.
Ainda que, desde o início da OMC, o GATS tenha sido considerado, especialmente pelos
negociadores dos países desenvolvidos, como um acordo de “baixo para cima”, na medida
em que os países não seriam obrigados a se comprometer com um determinado nível de
abertura no setor de serviços, na prática a situação é mais complexa e bem menos flexível
do que aparenta.
Isto porque alguns dispositivos do GATS permitem à OMC questionar qualquer
regulamentação do setor público, a qualquer nível de governo, sobre qualquer serviço
prestado, como sendo prejudicial aos interesses do setor privado. No próprio artigo 1 do
GATS, se diz que “somente se encontram excluídos da sua cobertura aqueles setores cujos
serviços não são oferecidos a partir de uma base comercial ou que não sofrem a
concorrências de outros fornecedores” (Public Citizen, 2006).
Abre-se assim o flanco para que os setores de educação e saúde, por exemplo, sejam
considerados como submetidos aos mesmos parâmetros que os demais setores, já que
coexistem entidades públicas e privadas atuando no mesmo mercado, ainda que em nichos
e para faixas de renda diferenciadas. Na prática, após o GATS, “quase nenhuma atividade
do nascimento (atendimento de saúde) até a morte (funerais) ficaria de fora das disciplinas
internacionais” (Lori Wallach, 2004).
Além disso, a cobertura do GATS é a mais abrangente possível. Neste sentido, o acordo
atentaria para todo o tipo de regulamento, regra, procedimento e decisão administrativa
tomado por um país-membro da OMC, inclusive aquelas implementadas por governos e
autoridades centrais, regionais e locais, não deixando de fora nem mesmo as organizações
não-governamentais no exercício dos poderes públicos nos seus vários níveis (Marconini,
2003).
Mas qual é a real margem de manobra dos países, depois de realizadas as concessões ao
final da Rodada Uruguai? A resposta a esta questão não é fácil, pois depende de uma
avaliação prática do jogo de poder no âmbito da OMC. De um lado, os países
desenvolvidos apostam no princípio da liberalização progressiva. Ou seja, um dia se
conseguirá, por meio de negociações e de mecanismos de pressão, avançar nas negociações
de serviços, criando parâmetros mínimos para os países-membros.
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Os países em desenvolvimento por sua vez se escudam por detrás do seu direito de recusa à
abertura de determinado setor, negando-se a aceitar parâmetros mínimos. Para isso, a todo o
momento, fazem lembrar a distinção do acordo de serviços com relação às regras para bens.
Somente se abre naqueles setores onde existe ânimo para oferta. Aposta-se assim na
suposta maior flexibilidade do GATS. Como exemplo desta diferença, vale lembrar que a
Bolívia, no ano de 2006, retirou-se de todas as negociações de serviços, enquanto o Brasil
assim o fez no caso do setor de educação e de audiovisual. Finalmente, alegam os
representantes dos países em desenvolvimento que a participação numa negociação não
implica que algo deva ser ofertado pelo país demandado (Arslanian, 2006).
Inicialmente, importa ressaltar que os países, quando de suas ofertas durante a Rodada
Uruguai, deveriam levar em consideração o princípio da “nação mais favorecida”. Ou seja,
vantagens oferecidas a um país seriam estendidas a todos os demais membros da OMC.
Porém, definiu-se, em 1995, um período de 5 anos para fazer uso de isenções especiais e
temporárias, em virtude da existência de acordos preferenciais ao nível bilateral. O prazolimite para estas flexibilidades foi estabelecido para dez após a assinatura deste acordo,
terminando no ano de 2005 (Politique Culturelle, 2006).
A maior margem de manobra dos países, durante o GATS-1995, provém do uso de dois
dispositivos. Eles podem limitar o acesso a seu mercado de forma generalizada ou apenas
às empresas estrangeiras (tratamento nacional) (Oliveira et al., 2005). Assim, para cada
setor e modo de oferta de serviços foram mencionados os diferentes compromissos do país
em relação à liberalização, se total (bound), se nenhum (unbound) e as restrições em termos
de acesso a mercado e tratamento nacional.
Estas restrições referem-se ao número possível de prestadores de serviços, ao valor dos
ativos ou das transações, ao número total de operações e também a medidas que restrinjam
tipos específicos de pessoas jurídicas ou joint ventures, podendo haver a discriminação ou
tratamento menos favorável a empresas provenientes de outros países (Marconini, 2003).
Existiam também os compromissos horizontais, onde um país pode oferecer limitações de
acesso que servem para o conjunto dos setores, por meio de medidas emergenciais de
salvaguarda, subsídios e regulação doméstica (Oliveira et al., 2005). Na recente Rodada de
Doha, este tem sido um dos tópicos prioritários, tendo assumido o Brasil um papel de
relevo no debate especialmente sobre a regulamentação doméstica.
Vejamos com mais detalhes estes tópicos do capítulo horizontal. Na regulamentação
doméstica, o princípio da liberalização progressiva confronta-se com o direito atestado de
os países regularem de forma soberana os seus setores de serviços. Na prática, este tópico
deveria ter sido contemplado ao final da Rodada Uruguai, mas não houve condições
políticas para tanto. Vivencia-se assim a situação – pouco confortável para os países
desenvolvidos - de se discutir a abertura do setor de serviços, quando ainda não se estipulou
o que se pode fazer no âmbito da regulação doméstica (South Centre, novembro de 2005).
É justamente neste item que as nações podem estipular normas técnicas, padrões de
qualidade e requisitos mínimos de atendimento e qualidade e licenças exigidas para os
prestadores de serviços. A OMC, contudo, no próprio corpo da lei tenta limitar esta
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faculdade a critérios transparentes e relacionados à qualidade do serviço prestado, já que
teme que possa se distorcer o comércio, ou melhor, estabelecer parâmetros que vão contra a
livre concorrência ou a não interferência do Estado sobre os negócios do mercado.
O princípio da transparência exige por sua vez que os países ponham todas as suas “cartas
na mesa”. Desta forma, os países desenvolvidos conseguem mapear onde estão as
principais restrições ao comércio de serviços, ou seja, justamente aquelas a serem
eliminadas – aproveitando-se para tanto da eleição de governos de corte liberal nos países
em desenvolvimento – assim que seja possível. Por outro lado, a rigidez do GATS aparece
com toda a sua força por meio dos custos da “desconsolidação” de compromissos. Ou seja,
voltar atrás significa compensações financeiras aos parceiros prejudicados.
Tal como no caso do comércio de bens, o GATS prevê vários tipos de exceções, por meio
das salvaguardas emergenciais, restrições em caso de crise do balanço de pagamentos e
várias modalidades de exceções. A dificuldade, para além de política, é também de ordem
prática. Como apurar o dano de mercado e como tentar coibi-lo? Estas questões simples no
GATT tornam-se bastante complexas quando se tenta transplantá-las para o setor de
serviços.
Ressalte-se ainda que no que se refere a subsídios e compras governamentais, não existe
regulamentação no GATS que impeça a liberdade de atuação dos governos (Marconini,
2003), ficando como lacuna a ser futuramente resolvida, caso os países desenvolvidos
logrem avançar a sua agenda desreguladora, ao menos sobre o mercado dos países menos
avançados.
No caso das compras governamentais, existe na prática uma polêmica acirrada. Os países
desenvolvidos, especialmente a União Européia, pressionam pela discussão de acesso a
mercados no caso dos contratos e licitações públicas. Já segundo os países em
desenvolvimento, o parágrafo 1 do artigo XIII aponta que as disposições sobre nação mais
favorecida, acesso a mercado e tratamento nacional não são aplicáveis a “leis, regulamentos
ou prescrições que estabeleçam a contratação por organismos governamentais de serviços
destinados a fins oficiais” (South Centre, novembro de 2005).
Concretamente, estes tópicos dos compromissos horizontais podem ser aproveitados pelos
países em desenvolvimento para regulamentar a provisão de serviços nos setores
considerados estratégicos, estabelecendo critérios de universalização, subsídios cruzados e
proteção dos segmentos que possuem um impacto decisivo para a infra-estrutura social e
física das suas respectivas nações. De fato, enquanto os países desenvolvidos tendem a
pressionar pela liberalização setorial, negociada por meio das listas de compromissos
específicos, vários países em desenvolvimento buscam justamente avançar na definição de
regras horizontais mais complexas e detalhadas (Oliveira et al., 2005), o que lhes reserva
maior espaço para autonomia para executar políticas públicas.
Depois da lista de compromissos assumidos no GATS-1995, foram realizadas reuniões
adicionais por pressão dos países desenvolvidos que conformam anexos setoriais
específicos, contendo ofertas adicionais para serviços financeiros, telecomunicações e
transporte aéreo e marítimo, o que analisaremos em tópico adiante.
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A partir de 2000 – já que as negociações devem ocorrer a cada 5 anos, segundo consta no
GATS, o que aliás permite viabilizar o princípio da liberalização progressiva - União
Européia e os Estados Unidos, pressionados pelas suas grandes corporações, conseguiram
reabrir as negociações sobre o tema serviços, de modo a ampliar as ofertas dos países
subdesenvolvidos, eliminando cada vez mais o aspecto supostamente mais flexível ou
opcional do GATS.
Inicialmente, as modalidades de negociação deram-se a partir de trocas bilaterais,
envolvendo o método de demandas e ofertas, mesmo modelo adotado durante a Rodada
Uruguai. Ao longo da Rodada Doha, chegou-se a defender a idéia de adotar disciplinas de
regulação doméstica para o setor de serviços que sejam o menos restritivas possíveis para
os fornecedores dos mesmos. Procurou-se ainda avançar na definição de parâmetros
mínimos ou benchmarks setoriais – segundo a linguagem dos negociadores comerciais –
impostos aos países subdesenvolvidos, com o intuito de forçar a liberalização e eliminar
qualquer margem para a autonomia nacional na definição de políticas públicas. Mais uma
vez, a suposta flexibilidade do GATS confrontou-se com o princípio da liberalização
progressiva.
Tratou-se de uma tentativa, por parte dos países desenvolvidos, de utilizar critérios mais
rígidos, já utilizados por elas nos seus respectivos acordos bilaterais. No caso dos acordos
de serviços sob a modalidade Nafta, por exemplo, predominara o top-down approach (lista
negativa), onde todos os setores fazem parte a priori da negociação, havendo listas
específicas apenas para registrar restrições e exclusões (Oliveira et al., 2005).
Por outro lado, as pressões da sociedade civil no sentido de aplicar uma moratória nas
negociações do GATS – em virtude, do seu caráter claramente desregulador e privatizante não têm encontrado respaldo no âmbito da OMC. Em documento de 2005, a Rebrip, junto
com outras entidades da sociedade civil, solicitava que previamente à nova rodada fossem
realizadas análises de impactos social, ambiental e de gênero da liberalização de serviços,
além de uma conscientização dos cidadãos das principais nações envolvidas (Rebrip et al.,
2005).
Mas nem tudo são derrotas. O recuo na proposta de benchmarks ou de parâmetros
quantitativos deveu-se a um veto dos países em desenvolvimento, preocupados com a
possibilidade concreta de o GATS se transformar numa camisa de força cada vez mais
asfixiante para o exercício de sua soberania. Aliás, o projeto de texto que deveria compor o
Anexo C da declaração ministerial de Hong Kong apresentava-se bastante viciado,
refletindo tão-somente a posição dos países desenvolvidos, tendo em versões anteriores
defendido, sem consenso, a propostas dos benchmarks e a discussão das compras
governamentais (South Centre, novembro de 2005).
Como alternativa, uma nova modalidade de negociações de caráter setorial emergiu, mas
não menos comprometedora. As reuniões plurilaterais por setores – reunindo países
demandantes, que selecionam aqueles que seriam os principais ofertantes – apesar do seu
formato supostamente amigável, funcionam como espaço de pressão dos países
desenvolvidos, que vocalizam os interesses concretos dos grandes grupos econômicos e
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seus lobistas. De qualquer forma, como as demandas e ofertas são coletivas, pode-se, ao
menos em tese, proteger os países mais vulneráveis em termos econômicos.
Deve-se observar ainda que os principais defensores do enfoque plurilateral são países
competitivos em alguns segmentos do setor de serviços – Canadá, Austrália, Noruega,
Japão, Chile e México - e que preferiram apostar na lógica de se avançar em alguns
consensos, ainda que limitados, do que continuar seguindo na estratégica dos Estados
Unidos e da União Européia de pressionar os países em desenvolvimento por meio de todos
os tipos de artifícios e barganhas (Carta de Genebra, abril de 2006).
Durante o primeiro semestre de 2006, as negociações de serviços no âmbito da Rodada
Doha giraram em torno de 3 pilares: discussões sobre o Modo 4 (movimento de pessoas),
regulação doméstica e as negociações plurilaterais setoriais (Mineiro, 2006).
A pressão para se liberalizar o Modo 4 vem principalmente da Índia – que conta com o
apoio do Brasil, por questões diplomáticas – e encontra resistência dos países
desenvolvidos, os quais têm adotado legislações cada vez mais restritivas para a entrada de
imigrantes nos seus territórios. Deve-se ressaltar, por outro lado, o interesse das
corporações multinacionais em promover a livre circulação de mão-de-obra entre as suas
filiais pelo mundo afora.
Portanto, da forma em que está negociado, o modo 4 restringe-se à mão-de-obra
qualificada, atendendo aos interesses da Índia e das grandes corporações internacionais, e
deixando de lado a regulação social dos imigrantes (Rebrip, outubro de 2005). A CIOSL e
os sindicatos dos países europeus e dos Estados Unidos por sua vez colocam-se fortemente
contrários a esta negociação, na medida em que rebaixa salários e benefícios sociais para a
mão-de-obra qualificada dos países desenvolvidos, exponenciando os lucros do capital
(CIOLS, abril de 2006). Além disso, a discussão de modo 4 sequer tangencia a discussão
dos direitos humanos e sociais dos imigrantes, justamente num momento em que novas
medidas restritivas são estabelecidas pelos Estados Unidos e boa parte dos países da União
Européia.
No que diz respeito à regulamentação doméstica, Brasil e Filipinas apresentaram um
documento que defende o direito de regular, introduzindo inclusive novos marcos jurídicos
e requerimentos que estabeleçam a prestação universal de serviços. Uma maior produção
regulatória deve ser permitida aos países em desenvolvimento, em virtude das assimetrias
existentes (Mineiro, 2006), o que seria aliás chancelado pelo princípio norteador da Rodada
Doha, o tratamento especial e diferenciado.
De forma contrária a esta posição, os países desenvolvidos procuram instaurar o chamado
“teste de necessidade”, que permitiria estabelecer limites às medidas restritivas e
regulatórias dos países, enquadradas no tópico da regulação doméstica. Se é verdade que o
terreno da discussão descamba aqui para a subjetividade, também se percebe que, e talvez
justamente por isto, que este tópico mostra-se fundamental para resguardar os países em
desenvolvimento e suas sociedades da fúria desreguladora no setor de serviços. Mais uma
vez, entretanto, o México aparece do lado dos países desenvolvidos, o que se deve à maior
internacionalização do setor de serviços deste país viabilizada por meio do Nafta. O
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representante deste país, em reunião realizada na primeira semana de maio, contesta a visão
do Brasil sobre regulamentação doméstica, afirmando que esta desequilibraria as
negociações. (Khor, 12 de maio de 2006).
Finalmente, em abril de 2006, foram concluídas as reuniões dos primeiros clusters de
negociações plurilaterais, envolvendo 20 setores – especialmente serviços financeiros, de
telecomunicações, profissionais, de construção e distribuição - e os quatro modos de oferta
de serviços. Enquanto os países desenvolvidos têm se mostrado especialmente otimistas, as
delegações da Tailândia, África do Sul e Brasil ressaltaram o seu caráter informal e
voluntário, enfatizando que as mesmas devem ser vistas como complementares às
negociações bilaterais (Khor, 13 de abril de 2006).
Na prática, diferentemente das negociações de Nama e agricultura, onde os conflitos de
interesses mostram-se marcantes, nas negociações plurilaterais de serviços, não têm sido
percebidas controvérsias que possam “trancar a pauta”, ainda que a oposição Norte/Sul
esteja presente a todo o momento nesta e nas demais negociações. A estratégia dos países
em desenvolvimento de grande porte parece ser a do equilíbrio dentro da própria
negociação de serviços: maiores concessões nas negociações plurilaterais em troca maior
espaço para definição de suas políticas públicas no capítulo da regulamentação doméstica.
Em termos sintéticos, os países desenvolvidos tendem a se mostrar ofensivos em bens
industriais e serviços, defendendo a sua rápida abertura, enquanto protegem ao máximo o
mercado agrícola; e os países subdesenvolvidos, especialmente os grandes produtores
agrícolas, mostram-se ofensivos neste setor, mas defensivos em indústria e serviços.
Na prática, obviamente, a situação é um pouco mais complexa do que parece à primeira
vista, já que certos países subdesenvolvidos, que são grandes fornecedores de serviços para
a Europa e os Estados Unidos – como a Índia no caso dos serviços de telecomunicações e
software, por exemplo – possuem uma postura mais ofensiva neste setor; enquanto os
países do G-33 e do G-90 temem que a abertura agrícola torne ainda mais precária a
situação dos seus pequenos produtores rurais, além de erodir a sua preferência nos
mercados dos países desenvolvidos. Ou seja, trata-se de um conjunto de negociações com
geometria variável, pois existem diversas alianças entre países para cada um dos temas.
Os países subdesenvolvidos que lograram desenvolver Estados Nacionais minimamente
articulados, e vinculados a mercados internos diversificados e a uma base industrial
complexa, tendem a perder duplamente, tanto em Nama como no caso do setor serviços.
Dois exemplos típicos seriam o Brasil e a África do Sul, enquanto a China ganharia com a
abertura industrial e a Índia com a possível abertura do setor serviços. O Brasil ganharia
com seu agronegócio – não se sabe quanto ainda, pois isto depende também do espaço para
proteção para produtos sensíveis - enquanto boa parte dos países desenvolvidos poderia
sofrer com a maior fragilidade da produção agrícola voltada para o mercado interno. O
México, por exemplo, teme a abertura agrícola, mas defende a abertura do setor serviços
em algumas áreas, na medida em que se beneficiaria da atuação de várias de suas empresas,
bastante internacionalizadas (como no caso da Telmex) na região latino-americana.
Esta clivagem Norte/Sul, apesar das especificidades apresentadas por alguns países, tende a
limitar a postura dos principais negociadores a um mero cálculo de ganhos e perdas em
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termos econômicos. Fazem-se as contas dos setores que perdem e daqueles que ganham,
mas não se discute a capacidade de os países desenvolverem projetos nacionais de
desenvolvimento, os quais devem se pautar por dinâmicas inter-setoriais e por metas em
termos de inclusão social. Tampouco se discute quais devam ser os setores estratégicos para
a nação, e sob o controle de quem deve ficar a provisão dos seus serviços.
No caso de GATS, por exemplo, o que está em jogo, além da soberania nacional, é a
capacidade de o Estado atuar como ofertante ou regulador em áreas como infra-estrutura
(transportes, comunicações e energia elétrica), serviços de educação e saúde e, mesmo no
setor financeiro, de modo a favorecer o desenvolvimento econômico com inclusão social, a
partir de certos condicionamentos para a liberação de crédito.
Faz-se importante enfatizar que muitas destas negociações possuem efeitos superpostos.
Por exemplo, a abertura do setor de água a empresas estrangeiras poderia levar à restrição
deste bem/serviço básico para a população mais pobre, agravando os problemas de saúde.
Ou a expansão de multinacionais no setor de educação privada pode levar a um
comprometimento da possibilidade de se desenvolver um setor de audiovisual nacional que
se paute pelos valores culturais de sua sociedade.
Por sua vez, a expansão da transnacionalização da saúde privada, ao invés de levar a uma
concorrência benéfica, com ganhos para todos os “consumidores”, contribui para criar uma
segmentação entre um sistema dos pobres e outro dos ricos. Felizmente, no caso do setor de
saúde, este não figura como prioridade dos países desenvolvidos, até porque enfrenta duras
reticências por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS) (Rebrip, abril de 2006).
Daí a importância de se impedir as concessões dos países em desenvolvimento na maioria
dos quesitos das negociações do GATS que possam levar a uma transnacionalização
passiva destes setores, acompanhada de uma perda de centros de decisão nacional e a um
ainda maior enfraquecimento da capacidade de afirmação dos valores culturais próprios a
estas nações.
Tudo indica que o jogo da Rodada Doha provavelmente se definirá nas negociações
casadas de agricultura e Nama. De qualquer forma, caso haja um acordo final, este pode
incluir a liberalização de segmentos sensíveis do setor serviços, tais como energia,
ambinetais, tecolomunicações, financeiros, educação e saúde. Por isso, faz-se importante
uma postura de crescente distanciamento destas negociações por parte dos países em
desenvolvimento, combinada com uma pressão cada vez maior por parte da sociedade civil
mundial.
Como Funciona o GATS?: Estrutura, Setores e Modos de Prestação de Serviços
Quando se analisa o GATS, observa-se que ele encontra-se distribuído em 3 grandes áreas.
Em primeiro lugar, aparece o quadro geral de obrigações referentes a todos os países. É
composto de 29 artigos, divididos em 6 partes (âmbito e definição, obrigações e disciplinas
gerais, compromissos específicos, liberalização progressiva, disposições institucionais e
disposições finais). Seria a área de maior rigidez do acordo, ainda que muitas vezes sujeita
a interpretações ambíguas. Em segundo lugar, existem os acordos setoriais específicos para
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os setores de transporte aéreo, serviços financeiros e de telecomunicações. Finalmente, são
apresentadas as listas de compromissos específicos assumidos por cada país para cada
setor, sub-setor, levando em consideração os 4 modos de prestação de serviços.
De acordo com a definição do GATS, os serviços podem ser divididos entre os seguintes 12
setores, os quais se distribuem em outros 161 sub-setores, o que revela a complexidade nas
negociações em curso.
A complexidade deste acordo está no fato de que a proteção não se dá por meio da
aplicação de tarifas, como no comércio de bens, mas de cláusulas que regulamentam a
liberdade completa, limitada ou mesmo a proibição do comércio de serviços entre os países
a partir de restrição aos princípios de nação mais favorecida, acesso a mercado e tratamento
nacional.
Além disso, encontram-se sob o mesmo conceito de serviços desde os profissionais, que
incluem serviços legais, de arquitetura e veterinários, passando por aluguel de máquinas
também incorporado no setor 1, além dos serviços de comunicação (que abarcam desde as
telecomunicações até os serviços de audiovisual), educação e saúde, ambientais (água,
energia elétrica e esgoto), de lazer, transportes e financeiros (inclusive seguros).
Em alguns casos, a classificação adotada no âmbito da OMC revela limitações. Por
exemplo, no caso da energia elétrica, os vários serviços de geração, distribuição e
correlacionados estão distribuídos entre vários dos setores abaixo indicados.
Quadro 1 – Classificação Setorial de Serviços do GATS
1. Serviços prestados às empresas, incluindo os serviços profissionais (auditoria,
arquitetura, jurídico, consultoria ...)
2. Serviços de comunicação, incluindo postais, telecomunicações e audivisuais
3. Serviços de construção e correlatos de engenharia
4. Serviços de distribuição
5. Serviços de educação
6. Serviços de meio-ambiente
7. Serviços financeiros, incluindo seguros, resseguros e bancários
8. Serviços de saúde e sociais
9. Serviços de turismo e relacionados a viagens
10. Serviços de recreação, culturais e de esporte
11. Serviços de transportes, incluindo marítimos, fluviais, aéreos e terrestres
12. Outros
Fonte: OMC.

Cada um destes setores e de suas sub-divisões deve ser aberto, fechado, ou parcialmente
limitado nas listas de compromissos específicos dos membros da OMC. Mas a
complexidade não pára por aí. Os serviços nestes vários sub-setores podem ser ofertados
sob 4 diferentes modalidades, apresentadas abaixo:
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Modo 1 – comércio transfronteiriço: envolve o direito de prestar serviços entre dois
países, tal como no caso de ligações telefônicas e educação à distância. Neste caso, não
ocorre movimento dos fatores de produção e tampouco dos beneficiários do serviço. Ou
seja, é o próprio serviço que se movimenta, desde que sejam criadas regras de cooperação e
coordenação entre os países envolvidos.
Modo 2 – consumo de serviços no exterior: relaciona-se com o direito de ofertar serviços
para pessoas de outros países, tal como no caso de turismo e programas de intercâmbio.
Aqui existe movimento dos beneficiários ou consumidores dos serviços.
Modo 3 – presença comercial: vincula-se ao direito de um não-residente ofertar serviços
fora do seu país de origem, seja via montagem de filiais ou via compra ou fusão com
empresas locais, como nos setores de comércio varejista, videolocadoras ou seguradoras de
saúde. Esta situação implica a mobilidade do capital.
Modo 4 – movimento temporário de pessoas físicas: possibilita o direito de as pessoas se
transferirem de um país para outro com o objetivo de fornecer serviços, como no caso de
advogados, consultores ou especialistas em softwares. Neste caso, a mobilidade é do fator
trabalho.
A título de ilustração, segundo estimativas para o ano de 1997, a distribuição do comércio
de serviços de acordo com as modalidades acima referidas apresenta-se da seguinte
maneira: comércio transfronteiriço (41%), consumo de serviços no exterior (19,8%),
presença comercial (37,8%) e movimento de pessoas (0,1%), estando provavelmente a
participação do modo 3 subestimada (Valls Pereira, 2002).
Portanto, as ofertas dos países envolvem um emaranhado regulatório para os setores e subsetores, para os 4 modos de provisão destes serviços, além dos compromissos horizontais,
onde podem constar subsídios, salvaguardas emergenciais, medidas de regulamentação
doméstica, compras governamentais e créditos de liberalização autônoma.
Em termos de estrutura operacional, o GATS é gerido pelo Conselho do Comércio de
Serviços, composto dos seguintes Grupos de Trabalho: sobre Regras do Gats e sobre
Regulamentação Doméstica; além dos Grupos de Trabalho sobre Comércio de Serviços
Financeiros e de Compromissos Específicos (Marconini, 2003). Os outros dois Conselho da
OMC são o do Comércio de Bens e o referente à gestão do TRIPs (Conselho dos Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).
Quem São os Principais Atores Sociais Envolvidos no GATS?
As negociações no âmbito do GATS permitem observar o imenso território de conflitos e
consensos, com visões contrastantes entre os vários países e os representantes das grandes
corporações e da sociedade civil, em que se transformou a economia global. A OMC é um
destes tabuleiros, ainda que pela metade, já que enquanto aos representantes da sociedade
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civil é vedada a participação nas negociações, os representantes do setor privado fazem
seus lobbies junto aos governos, sedo muitas vezes os destinatários finais e até mesmo os
elaboradores dos pedidos coletivos nas recentes negociações plurilaterais.
Nos Estados Unidos, a pressão do setor empresarial para a liberalização do setor serviços é
antiga. Já em 1982, seria formada neste país a Coalizão de Indústrias de Serviços (CSI). O
seu objetivo fora fazer com que a reunião ministerial no âmbito do GATT, realizada
naquele ano, incluísse o tema de serviços (Marconini, 2003). Apesar deste fracasso inicial,
a CSI conseguiria exercer forte pressão na Rodada Uruguai e também na Rodada Doha,
colocando-se como uma das grandes forças interessadas na negociação multilateral de
serviços, ainda que não descuide da inclusão do tema nos vários acordos bilaterais
assinados pelos Estados Unidos. Isto não impediu que grandes corporações individualmente
pressionassem pela abertura do setor serviços, com destaque para American Express e
Citicorp. Segundo um antigo diretor da Unidade de Serviços da OMC, sem a enorme
pressão destas multinacionais, provavelmente o GATS não teria sido aprovado (Seattle to
Brussels Network, 2005).
Seria apenas no final dos anos noventa que os Estados Unidos contariam com o apoio
decisivo da União Européia na promoção de uma agenda de negociações de serviços
radicalmente liberal. No ano de 1999, é criado o Fórum Europeu de Serviços (ESF), com o
apoio do representante de comércio do governo britânico. Esta entidade patronal e
supranacional de serviços não se restringiria ao papel meramente burocrático das suas
antecessoras, o Grupo de Serviços da Comunidade Européia (ECSG) e a Rede Européia de
Serviços Comercializáveis (ETSN). No seio do ESF, gesta-se o Grupo Europeu de Líderes
de Serviços, composto por executivos das principais multinacionais européias do setor
(Seattle to Brussels Network, 2005).
As duas organizações compõem junto com as entidades representantes de serviços da
Austrália, Canadá, Hong Kong, Japão, Nova Zelândia e Inglaterra, do Financial Leaders
Group e de empresas como a NASSCOM indiana a Coalizão Global de Serviços (Global
Services Coalition). Em documento de abril de 2006, a entidade protesta contra a perda do
prazo de 30 de abril para avanço nas negociações (Global Services Coalition, 29 de abril de
2006).
Em documento paralelo, o ESF e a CSI defendem uma rodada ambiciosa para serviços,
recusando-se ambas a admitir que as discussões sobre agricultura e NAMA sejam as
prioritárias. Finalmente, e de forma incisiva, confessam que o seu grande objetivo nesta
rodada são os países em desenvolvimento mais avançados (ESF & CSI, 9 de março de
2006).
Percebe-se, portanto, que no que diz respeito à política comercial, e especialmente no caso
do setor serviços, as posições norte-americana e européia têm se tornado cada vez mais
semelhantes (Garcia, 2005). Ainda que alguns intelectuais continuem a enfatizar o papel
civilizatório europeu, na dinâmica concreta das negociações, a União Européia não se
diferencia em relação aos Estados Unidos. Os objetivos centrais são os mesmos: abrir o
mercado dos países periféricos como meio para expandir a sua lucratividade e a sua escala
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de operação, vitaminando o processo de acumulação de capital dos grandes grupos
econômicos.
Ou seja, a política comercial pertence à União Européia e não a cada país-membro. A
condução das negociações é feita pela Comissão Européia, a partir de aval concedido pelo
Conselho, que para tanto designa o Comitê 133, composto de especialistas comerciais
facilmente influenciáveis por grupos de interesse. Existe a possibilidade de cada país
influenciar as negociações por meio do Conselho e do Comitê. Ressalte-se inclusive que até
o Tratado de Nice (2001), vários aspectos do GATS e do TRIPS – que não se encontravam
sob a alçada do artigo 133 do tratado europeu – tiveram que ser ratificados pela UE junto
com cada um dos países-membros. Entretanto, algumas exceções foram mantidas nas áreas
de serviços culturais, audiovisuais, de educação e de saúde (Garcia, 2005).
Por outro lado, várias organizações como a Rede Brasil pela Integração dos Povos
(REBRIP), junto com a Aliança Social Continental (ASC), a CIOSL, representando o
sindicalismo internacional, especialmente por meio da Public Services Internacional (PSI),
federação mundial dos trabalhadores do setor público, batalham contra o prosseguimento
das negociações no GATS. Algumas redes sociais, contando com militantes de vários
Ongs, situadas nos mais diversos países, também exercem uma pressão contrária à
privatização e mercantilização do setor serviços. È o caso, por exemplo, da OWINFS (Our
Word Is Not for Sale).
Estas entidades da sociedade civil que defendem a não-desregulamentação do setor serviços
não dispõem da mesma capacidade de pressão junto aos governos dos países-membros da
OMC. Enquanto os governos dos países desenvolvidos tendem a defender as negociações
do GATS de forma quase irrestrita, os governos dos países em desenvolvimento na melhor
das hipóteses, como no caso brasileiro, se protegem dos interesses ofensivos dos demais
países, mas sem procurar apoio na sociedade, já que no seu entender a manutenção do
sistema multilateral transforma-se na prioridade máxima. Procuram atenuar assim alguns
dos efeitos potencialmente disruptivos das negociações sobre os seus países, mas se opor à
lógica ganha-perde subjacentes às mesmas.
A Oferta Brasileira durante a Rodada Uruguai
A oferta brasileira consolidada durante a Rodada Uruguai pode ser distribuída em duas
partes: compromissos horizontais e setoriais. Na primeira parte, as medidas tratam de
aspectos regulatórios, geralmente referentes aos modos de prestação 3 e 4, ou seja, aqueles
relacionados ao movimento dos fatores produtivos (capital e trabalho). Adicionalmente,
fez-se referência aos subsídios para todos os modos de prestação. Ou seja, ficou reservado o
direito ao país de subsidiar empresas públicas ou de capital nacional na prestação de
qualquer tipo de serviço (Marconini, 2003).
No que diz respeito ao modo 4, permite-se a técnicos especializados e profissionais
altamente qualificados estrangeiros trabalhar sob contrato temporário no Brasil, em
empresas nacionais ou estrangeiras, desde que o contrato seja aprovado pelo Ministério do
Trabalho. Em algumas área do setor serviços, exige-se o respeito a uma proporção de pelo
menos 2 trabalhadores brasileiros para cada 3 contratados pela empresa.

23

Em relação ao modo 3, fica estipulado que as empresas estrangeiras com presença
comercial no Brasil devem se organizar de acordo com algumas das formas societárias
previstas pela legislação nacional.
O quadro abaixo apresenta os setores nos quais o Brasil apresentou compromissos. Alguns
grandes blocos ficaram de fora da oferta brasileira, tais como educação, saúde, meio
ambiente e cultura. O que une estes setores é o fato de que bens culturais no sentido mais
amplo ou então no caso de meio ambiente um setor que se avalia como sujeito à regulação,
sendo ainda em grande medida controlado pelo setor público no país.
Ofertas expressivas foram realizadas – para quase todos os setores do mesmo bloco – para
os setores de construção civil, distribuição, financeiros e transportes. Ainda que não
apontado no quadro abaixo, o setor de telecomunicações também seria negociado após o
fim da Rodada Uruguai, concluindo-se um acordo em abril de 1997. Estes setores também
possuem algo em comum, com algumas especificidades. Ou já eram bastante abertos, como
distribuição, ou foram abertos ao capital estrangeiro ao longo da década de noventa
(financeiro, telecomunicações e transportes), ou então se destacam pelo fato de o Brasil
possuir interesses ofensivos, haja vista sua escala e internacionalização, sendo o caso mais
típico o de construção civil.
Quadro 2 – Setores Negociados e Oferta Brasileira na Rodada Uruguai

1. Serviços Prestados às Empresas
A. Profissionais
B. Informática
C. Pesquisa e Desenvolvimento
D. Imobiliários
E. Aluguel/Leasing
F. Outros
2. Comunicações
A. Postais
B. Courier
C. telecomunicações
D. Audiovisuais
E. Outros
3. Construção
A. Edifícios
B. Engenharia Civil
C. Instalação e Montagem
D. Conclusão e Acabamento
E. Outros
4. Distribuição
A. Agentes Comissionados
B. Atacado
C. Varejo

6. Meio Ambiente
A. Tratamento de Esgoto
B. Tratamento de Resíduos Sólidos
C. Saneamento
D. Outros
7. Financeiros
A. Seguros
B. Bancários
C. Outros
8. Saúde
A. Hospitalares
B. Outros relacionados a saúde humana
C. Sociais
9. Turismo
A. Hotéis e Restaurantes
B. Agências de Viagem
C. Guias de Turismo
D. Outros
10. Recreação, Culturais, Esportes
A. Entretenimento
B. Agências de Notícias
C. Bibliotecas, Arquivos e Museus
D. Esportes
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D. Franchising
E. Outros
5. Educação
A. Primária
B. Secundária
C. Superior
D. Adulto
E. Outros

E. Outros
11. Transportes
A. Marítimos
B. Fluviais
C. Aéreos
D. Espaciais
E. Ferroviários
F. Rodoviários
G. Gasodutos
H. Auxiliares
I. Outros

Fonte: Marconini (2003).

No caso dos compromissos setoriais, percebe-se que o Brasil na grande maioria dos casos
não consolidou oferta para os modos 1 e 2. Dos 54 setores oficiais negociados, o Brasil
estabeleceu compromisso em 17 (ver quadro abaixo), cerca de 1/3 do total, geralmente
estabelecendo no modo 3, onde a legislação brasileira tende a ser mais liberalizante, ainda
que com a manutenção de algumas restrições.
Quando se compara a oferta brasileira com a de outros países, pode-se depreender que o
Brasil se comprometeu com mais setores que maioria dos países em desenvolvimento, com
a exceção de seguros e serviços de hotéis e restaurantes, onde a oferta se mostrou
generalizada. Paralelamente, naqueles setores que o Brasil não abriu, não fez mais do que
seguir a tradição dos demais países em desenvolvimento (Marconini, 2003).
Pode-se chamar, portanto, a oferta brasileira de meio-termo, resultante de uma tentativa de
preservar o espaço multilateral, saciando parcela dos interesses dos países desenvolvidos,
pero no mucho.
Quando se compara o Brasil com a média dos países da OCDE, apenas para o modo 3,
observa-se que os compromissos assumidos representaram 25% do total, contra 53% da
OCDE. Já o percentual de compromissos sem limitações no total de assumidos foi de
12,2% para o Brasil, contra 41,3% para a OCDE, com um percentual acima de 50% para os
demais países do Mercosul (Marconini, 2003), o que indica a predominância seja dos
governos de corte liberal na condução das políticas nestes países, ou o quadro já existente
de liberalização quase plena.
No que diz respeito ao modo 3, naqueles setores onde o país realizou alguma oferta, esta
não apresentou o mesmo formato, podendo ser classificada em 3 diferentes modalidades.
Ou se consolidou completamente o setor (limpeza de edifícios, courier e serviços privados
de telecomunicações), ou se exigiu que a empresa prestadora estivesse associada a empresa
nacional (serviços de contabilidade e arquitetura), ou então se limitou o seu acesso ao
mercado seja por uma limite máximo na composição acionária, seja por decreto
presidencial (serviços de publicidade, serviços financeiros e serviços públicos de
telecomunicações).
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O quadro abaixo permite que sejam avaliadas estas especificidades. Depreende-se que os
negociadores brasileiros buscaram estabelecer algumas restrições para alguns setores
considerados estratégicos em modo 3. Ainda assim, algumas destas restrições –
especialmente quando não-quantitativas – acabaram sendo flexibilizadas na prática pela
mudança regulatória nacional.
No caso dos setores de telecomunicações e do setor financeiro, a agenda nacional próprivatizações acabou por submeter literalmente o compromisso junto à OMC ao novo
marco regulatório. Ao se estabelecer o decreto presidencial como exigência para abertura,
na prática, o governo brasileiro estava liberalizando a presença comercial para estes setores.
Tal caso revela que as negociações do GATS não impõem necessariamente uma
desregulamentação da legislação nacional. O contrário parece mais verdadeiro. Os
negociadores realizam ofertas que não vão além daquilo que já se desregulou internamente.
Vale ressaltar, contudo, que o Congresso Nacional não ratificou os acordos posteriores de
serviços financeiros e de telecomunicações. Ou seja, existe uma defasagem entre o que o
Brasil ofertou na OMC e o que se regulamentou no plano nacional.
Quadro 3 – Detalhamento da Oferta Brasileira na Rodada Uruguai em Alguns Setores - Modo
3
Tipo de Abertura no Modo 3
Abertura completa

Setor
Serviços de limpeza de edifícios
Serviços de tradução e interpretação
(excluído tradutores oficiais)
Serviços
de
courier
(recolhimento,
transporte e entrega de cartas, cartões
postais e correspondência)
serviços de turismo e relacionados a viagens
Serviços privados de telecomunicações *
Serviços de construção

Especificação

Acesso livre depois de 5 anos da
entrada em vigência do GATS

Abertura com necessidade de
parceria ou consórcio com
empresa nacional
Serviços de contabilidade, auditoria e
escrituração

Serviços de arquitetura e engenharia

Não é permitida participação de nãoresidentes nas empresas nacionais,
mas as empresas estrangeiras
poderão ceder o seu nome para
profissionais brasileiros.
Prestadores estrangeiros deverão
atuar de forma consorciada com os
nacionais.

Abertura com exigências de
participação acionária mínima
ou de decreto presidencial
Serviços de publicidade e outros serviços
empresariais

Limite máximo de participação do
capital estrangeiro de 49%, devendo
a direção permanecer sob controle de
sócios brasileiros
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Serviços de transportes ferroviários
Serviços de transportes rodoviários
Serviços de seguros

Serviços financeiros *

Serviços públicos de telecomunicações *

Exigida autorização governamental
Participação estrangeira limitada a
1/5 do capital social com direito a
voto
Incorporação segundo a legislação
brasileira, na forma de sociedade
anônima, e exigência de decreto
presidencial
Novas agências e subsidiárias e
aumento da participação acionária de
estrangeiros submetidos a decret
presidencial. Os investidores podem
participar
do
programa
de
privatizações.
Não-consolidado, ao menos até uma
depois da sanção pelo presidente da
República da Lei Geral de
Telecomunicações

Fonte: Elaboração a partir de Marconini (2003).
* as negociações nestes setores prosseguiram depois da Rodada Uruguai, assumindo o Brasil novos compromissos.

As Negociações nos Setores Financeiro e de Telecomunicações pós-Rodada Uruguai:
A Pressão dos Países Desenvolvidos Prossegue!
Vejamos com mais detalhe agora como e porque se realizaram negociações posteriores à
conclusão da Rodada Uruguai. Outros dois temas ficariam pendentes no que tange ao setor
de serviços ao final da Rodada, o modo 4 e transporte marítimo, os quais entretanto não
avançaram por recusa dos Estados Unidos.
No caso dos serviços financeiros, a potência norte-americana criticou a ausência de
ambição nas negociações e conseguiu prorrogá-las. Em junho de 1995, os Estados Unidos
continuariam na sua postura ofensiva, ameaçando retirar as suas ofertas, caso as dos demais
parceiros não fossem aprimoradas (Oliveira et al., 2005). Finalmente, em dezembro de
1997, no âmbito do Quinto Protocolo do GATS, logrou-se substituir as ofertas antigas pelas
novas. Foram ao todo 56 novas ofertas, computando-se a UE como país um membro
(Prospectiva, setembro de 2004).
A oferta brasileira caracterizou-se por uma posição mais flexível. Incorporou, como vimos,
uma abertura limitada e condicionada à criação de uma sociedade anônima segundo a
legislação brasileira (são proibidas as filiais), a exigência do decreto presidencial, além de
não ter aberto o monopólio dos resseguros e dos seguros de acidentes de trabalho.
Duas questões particularizam a posição brasileira, especialmente nas negociações mais
recentes do GATS-2000. O Brasil é um dos 3 países que não ratificou o Quinto Protocolo.
Além disso, no âmbito do Comitê sobre Comércio de Serviços Financeiros, o governo
brasileiro tem se oposto de forma enfática a qualquer compromisso de liberalização dos
serviços financeiros, especialmente modo 1, em virtude dos riscos tal atitude poderia trazer
para a conta de capitais do balanço de pagamentos do país (Prospectiva, setembro de 2004).
O governo tem, portanto, se recusado a fazer qualquer abertura que altere o grau de
liberalização hoje existente no mercado doméstico (Macedo Cintra, abril/junho 2004).
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No caso deste setor, é importante ressaltar que – ao contrário do que prega o discurso dos
Estados Unidos e da UE – o setor financeiro apresenta-se bastante regulado nos seus
territórios. O Primeiro Anexo em Serviços Financeiros do GATS impede inclusive o
questionamento de medidas prudenciais que visem à proteção dos agentes econômicos
nacionais e da integridade e estabilidade do sistema financeiro (Prospectiva, setembro de
2004).
Conforme constata documento da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da
Fazenda (fevereiro de 2006), existem várias limitações à presença de bancos brasileiros, ou
de qualquer país, no mercado dos países desenvolvidos, seja por meio de medidas
administrativas, de normas de limitação de acesso a mercado e de tratamento nacional,
inclusive impedindo aquisições de empresas nacionais, seja no que diz respeito aos testes
de necessidade econômica, os quais apurariam se determinado setor permite assimilar a
entrada de novos players. Enquanto na Europa, não existe regulamentação unificada sobre a
presença comercial de instituições financeiras nas suas várias nações; nos Estados Unidos
não existem compromissos no GATS de tratamento nacional ao nível federativo, possuindo
cada estado a sua legislação.
O setor de telecomunicações também contou com negociações adicionais pós-Rodada
Uruguai, por pressão dos países desenvolvidos. Aqui também os prazos foram adiados mais
de uma vez, tendo finamente se concluído as negociações em julho de 1998. Ao final do
processo, cerca de 69 países haviam incluído o setor nas suas respectivas listas de
compromissos, incluído telecomunicações básicas – no âmbito do Quarto Protocolo em
Telecomunicações - enquanto parte expressiva destes adotou o chamado Documento de
Referência parcial ou integralmente (Oliveira et alli, 2005). Este documento definiria
alguns aspectos regulatórios referentes a salvaguardas em relação à concorrência,
interconexão, serviço universal, publicidade dos critérios de concessão e de licenças, dentre
outros (Marconini, 2003).
Percebe-se que a ampla maioria das ofertas concentrou-se nos países desenvolvidos, os
quais têm mais interesse no setor, em virtude da crescente internacionalização dos seus
grandes grupos econômicos.
Adicionalmente, os Estados Unidos exerceram, tal como no setor financeiro, o papel de
maior interessado na pressão por um regime internacional de telecomunicações. Um dos
motivos claros é o fato de que, como este país terminava mais ligações do que originava,
acabava por gerar um fluxo negativo de recursos, os quais atingiram a casa dos US$ 5
bilhões em 1995 (Oliveira et al., 2005). O primeiro acordo internacional a dispor deste setor
seria o Nafta, transplantando os Estados Unidos o seu modelo de negociações, já que no
âmbito da União Internacional de Telecomunicações (ITU) predominavam os interesses dos
grandes grupos monopolistas do setor público.
No caso da oferta brasileira, esta mostrou-se bastante liberal para os serviços sem caráter
público e os de valor agregado (correio eletrônico, correio de voz, acesso on-line a base de
dados e informações). Para os serviços móveis celulares e os serviços de transporte de
telecomunicações por satélite, exigiu-se um limite máximo de capital estrangeiro de 49%.
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No caso dos serviços púbicos, assumiu-se o compromisso de consolidar a situação
regulatória instaurada a partir da Lei Geral de Telecomunicações, de julho de 1997
(Marconini, 2003).
Em síntese, o Brasil, apesar de não assinar o Documento de Referência, adotou o Quarto
Protocolo, comprometendo-se a retirar a limitação ao capital estrangeiro e terminar com o
monopólio em telefonia fixa. Adicionalmente, excluiu-se da oferta a distribuição da
programação de rádio e TV (Prospectiva, março de 2006 e Olliveira et al., 2005).
Entretanto, ainda assim, tais compromissos, tal como no caso financeiro, não foram
ratificados pelo Congresso Nacional.
Vale lembrar que, em 2000, quando tem início uma nova rodada de negociações do GATS,
que é assimilada pela Rodada Doha, o Brasil dispôs-se a melhorar a sua oferta, acabando
com o monopólio, mas mantendo a possibilidade limitação à participação do capital
estrangeiro, o que fez com que a sua proposta fosse recusada pelos demandantes
(Prospectiva, março de 2006).
A Oferta Brasileira em Serviços durante Hong Kong e os Demandantes e Ofertantes
nas Negociações Plurilaterais
Até novembro de 2005, 69 ofertas novas ofertas de serviços haviam sido realizadas - as
quais correspondiam a 98 países membros (South Centre, novembro de 2005) – no sentido
de ampliar a abertura do setor de serviços no âmbito do GATS.
O Brasil fez sua oferta inicial de serviços em julho de 2004, a qual foi revisada em junho de
2005. Percebe-se, em linhas gerais, que não houve mudanças radicais na proposta brasileira
em relação a negociações anteriores. Tratou-se, em grande medida, de inserir alguns setores
que não haviam sido ofertados anteriormente e de realizar liberalizações adicionais em
alguns outros setores. Por outro lado, observa-se também como o governo brasileiro tem
satisfeito o princípio da liberalização progressiva. Até agora, tem-se contado com uma certa
margem de manobra, mas não se sabe até quando se conseguirá alijar setores estratégicos
do processo de abertura. O trunfo do governo parece ser o não-avanço nas outras áreas, o
que pode se transformar num “tiro pela culatra”, forçando uma abertura rápida de setores de
serviços não cobertos pela presente oferta, caso sejam destravadas as negociações.
Duas ressalvas devem ser feitas às ofertas do governo brasileiro junto à OMC. Em primeiro
lugar, ambas as ofertas, a inicial e a revisada (WTO, 2004 e WTO, 2005), partem do
pressuposto de que elas dependem do avanço nas demais negociações, especialmente em
agricultura, mas também da abertura nos modos de prestação de serviço e setores onde o
Brasil atua como demandante; bem como das discussões referentes a regulação doméstica,
salvaguardas emergenciais e subsídios. Dependendo do andamento das negociações, a
oferta brasileira pode ser modificada, reduzida e, inclusive, retirada (WTO, 2005).
Os novos setores incluídos nas negociações, e que não trazem nenhuma limitação em
termos de acesso a mercado e tratamento nacional, a não ser aquelas mencionadas no
capítulo horizontal, são os serviços veterinários e serviços de pesquisa amostral, atuariais e
de consultoria.
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Outros setores foram incluídos na lista, com abertura apenas em modo 3, não se
consolidando compromissos para os modos 1,2 e 4. É o caso dos serviços de informática,
serviços incidentais à pesca, serviços de testes e análises técnicas, serviços de
intermediação de mão-de-obra, serviços de investigação e segurança, serviços de
manutenção e reparo de equipamentos, serviços fotográficos, serviços de empacotamento,
serviços de convenções, serviços de agentes comissionados, serviços de seguros de vida e
de seguro-saúde (exceto medicina pré-paga), serviços auxiliares de previdência privada,
serviços de agentes de viagem, serviços de guias turísticos e serviços de exportes. No setor
de serviços gerais de construção civil, abriu-se o modo 3, extinguindo-se o prazo de 5 anos
estabelecido no GATS-95.
Houve ainda a possibilidade se consolidar o modo 2 nos setores onde o modo 3 já havia
sido flexibilizado. Neste caso, encontram-se os setores de pesquisa de mercado e de opinião
pública, consultoria de gestão, serviços de limpeza de edifícios e serviços marítimos e
auxiliares.
É importante ressaltar que no capítulo horizontal a oferta brasileira mantém a necessidade
de adequação do capital estrangeiro à legislação brasileira no modo 3, enquanto em modo
4, algumas especificações adicionais são elaboradas, legislando sobre as condições para
transferência de mão-de-obra intra-corporação e para o trabalho de executivos e gerentes da
empresa, tendo como requisitos o nível mínimo de investimento, os empregos criados e a
duração máxima de 3 anos. São estabelecidas ainda as condições para contratação de
especialistas pelas empresas multinacionais, devendo ser os respectivos contratos
aprovados pelo Ministério do Trabalho. Para os visitantes de negócios, são definidas as
condições de atuação dos “visitantes de negócios” e “pessoas responsáveis pela montagem
da presença comercial”, devendo ser respeitada a estadia máxima de 90 dias.
No setor de serviços de telecomunicações, algumas menções são realizadas previamente à
oferta. No caso dos provedores de serviços que já atuam no país, estes têm os seus direitos
adquiridos garantidos pela Constituição. É reservada, contudo, ao poder Executivo a
prerrogativa legal de limitar a participação do capital estrangeiro na composição acionária
dos fornecedores de serviços. Para operar no serviços de telecomunicações nacional, as
empresas devem obter uma licença da Anatel, devendo para tanto estar constituídas de
acordo com a legislação brasileira.
Já no que tange à oferta, foram incluídos os serviços locais, de longa distância e
internacionais, para uso público ou não, fornecidos por meio de qualquer tecnologia, o que
vale também para os serviços de telefonia celular. Entretanto, não se consolidou oferta para
os modos 1,2 e 4, enquanto no modo 3 se remete à capítulo horizontal setorial e geral. Ou
seja, não se eliminou a possibilidade de restrição à participação do capital estrangeiro. O
mesmo se passou para outros serviços básicos de telecomunicação.
No setor de serviços financeiros - que inclui os segmentos de seguros e de serviços
bancários e outros serviços financeiros, existem duas menções horizontais. No caso do
modo 2, fica claro que os compromissos são aplicáveis apenas a indivíduos e entidades

30
não-financeiras. No modo 3, faz-se a ressalva de que a empresa deve se constituir enquanto
pessoa jurídica submetida à legislação brasileira.
Para o sub-setor de serviços bancários e outros, além da ressalva acima, se faz acrescer a
necessidade de autorização do Executivo, por meio de decreto presidencial, no caso de
estabelecimento no país ou de aumento na participação acionária. No caso 4, ressalva-se
que os compromissos não são consolidados em virtude de problemas técnicos.
Também para o sub-setor de serviços bancários e outros, vale ressaltar que não existem
ofertas para modo 1, sendo os modos 3 e 4 limitados pelo capítulo horizontal.
Foram adicionadas também algumas exceções à cláusula da nação mais favorecida, no caso
dos serviços audiovisuais - no caso dos países com os quais o Brasil possui acordos de coprodução. E também para caso de transporte terrestre, no caso de comércio transfronteiriço,
que inclui os acordos que o Brasil possui com os países do mercosul, Bolívia e Peru.
Finalmente, no caso do transporte marítimo, para aqueles países com os quais o Brasil
estabeleceu acordos bilaterais no transporte de carga.
Portanto, em linhas gerais, ainda que o Brasil tenha caminhado no sentido da liberalização,
especialmente de alguns serviços específicos, geralmente no âmbito do modo 3, no caso
dos setores de telecomunicações e financeiros – onde os interesses ofensivos dos países
desenvolvidos são fortes – os avanços não se mostraram consideráveis.
Esta oferta brasileira, considerada - tal como a de outros países em desenvolvimento pouco ambiciosa pelos países desenvolvidos, deveria ser “aprimorada” durante o primeiro
semestre de 2006, caso as negociações em Nama e agricultura avançassem.
Como vimos acima, por meio das negociações plurilaterais, definidas a partir da reunião de
dezembro de 2005 em Hong Kong, os países se dividiram em 20 sub-setores e modos de
prestação de serviços, podendo atuar como demandantes ou ofertantes.
Em maio de 2006, o Brasil aparecia como demandado em 17 temas, demandante em 1 setor
(serviços agrícolas) e no modo 4 de prestação de serviços. Mais recentemente, o governo
brasileiro recusou-se a participar das negociações em dois setores: educação e audiovisual,
nos quais aparecia como demandado até o mês de abril, atitude adotada por vários outros
países desenvolvidos e em desenvolvimento (Carta de Genebra, abril de 2006). Ressalte-se
ainda que, no setor de serviços de energia, o país participa das negociações, porém não
possui disposição para negociar (Arslanian, 2006).
Quando se compara o Brasil com conjunto de países em desenvolvimento, depreende-se
que apenas China, Tailândia e Indonésia são tão demandados, ou seja, presença em 17
negociações plurilaterais. Os grandes países em desenvolvimento da África, Egito e África
do Sul, são bastante demandados, 14 e 15 vezes, respectivamente, mas não participam de
nenhuma negociação como demandantes.
Índia e China são também bastante demandados, mas possuem interesses ofensivos em
algumas negociações (Índia – modo 4 e modos 1/2; e China – modo 4 e isenção à cláusula
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da nação mais favorecida).A estratégia negociadora em serviços destes países merece
destaque. A índia, ao defender a abertura de todos os modos – com a exceção do 3 –
assegura a sua vantagem de exportadora de serviços profissionais e transfronteiriços,
enquanto mantém espaço para regulação no mercado doméstico, via modo 3. Já a China
prefere não atuar como demandante, para não oferecer vantagens em outras negociações,
haja vista a sua competitividade natural tanto em serviços quanto bens industriais.
Cumpre enfatizar também o perfil híbrido da posição de países como Chile, México e
Coréia do Sul, todos com parte do seu setor de serviços internacionalizado. Não à toa estes
países já assinaram ou estão por assinar (Coréia do Sul) acordos de livre-comércio com os
Estados Unidos, onde a negociação de serviços aparece como obrigatória. No caso
específico de Chile e México, estes países são demandantes nos setores em que possuem
forte presença, especialmente na América Latina. Porém, a sua oferta não é tão ambiciosa,
já que priorizam a liberalização por meio de acordos bilaterais, não priorizando a agenda
multilateral.
Finalmente, Estados Unidos e União Européia aparecem como demandantes em 12 e 13
negociações, respectivamente, dentre elas, serviços financeiros, de telecomunicações e
energia elétrica; enquanto são escolhidos como demandados em 8 e 5 negociações
plurilaterais, respectivamente. Os Estados Unidos são demandados em transporte marítimo
e aéreo, serviços de logística, modos 1 e 2, modo 3, modo 4, isenção à cláusula mais
favorecida e serviços relacionados à agricultura. Já à União Européia são solicitadas ofertas
nas negociações de serviços audiovisuais, serviços de logística, modos 1 e 2, modo 4 e
serviços relacionados à agricultura.
O fato de os Estados Unidos ser bastante demandado revela que este país mantém um
conjunto pormenorizado de restrições para a atuação de empresas de outros países no seu
mercado interno, procurando restringir, por meio de vários estratagemas regulatórios muitas vezes pouco transparentes ou então dependentes das legislações estaduais - a
competição com outros países no comércio transfronteiriço e modo 4.
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Gráfico 6 – Número de Vezes que Cada País Aparece como Demandante e Demandando –
Negociações Plurilaterais – Abril de 2006
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Fonte: CSI e Carta de Genebra.

Quadro 4 – Demandantes e Demandados nas 20 Reuniões Plurilaterais –
Primeiro Semestre de 2006
Energia
Coordenador: European Communities
Demandantes: Australia, Canada, the
European Communities, Japan,
Norway, The Kingdom of Saudi Arabia,
Republic of Korea, Separate
Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen
and Matsu, Singapore,
the United States.
Serviços Ambientais
Coordenador: European Communities
Demandantes: Australia, Canada, the
European Communities,
Japan, Korea, Norway, Switzerland, The
Separate Customs
Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and
Matsu, and the United
States.
Construção
Coordenador: Japan
Demandantes: Australia, Canada, the

Demandados: Argentina, Brazil, Brunei,
Chile, China,
Colombia, Ecuador, Egypt, India,
Indonesia, Kuwait, Malaysia,
Mexico, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru,
Philippines, Qatar, South
Africa, Thailand, Turkey, United Arab
Emirates
Demandados: Argentina, Brazil, Chile,
China, Colombia, Costa
Rica, Egypt, India, Indonesia, Israel,
Malaysia, Mexico, Namibia,
New Zealand, Nicaragua, Nigeria,
Pakistan, Peru, Philippines,
Singapore, South Africa, Thailand,
Turkey
Demandados: Argentina, Brazil, Chile,
China, Colombia,
Egypt, HKC, India, Indonesia, Israel,
Kuwait, Malaysia, Nigeria,
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Separate Customs Territory
of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu, the
European
Communities, Japan, the Republic of Korea,
Malaysia, Mexico,
New Zealand, Norway, Singapore, Turkey, and
the United States
of America.
Serviços de Informática
Coordenador: Chile
Demandantes: Australia, Canada, Chile, the
European
Communities, Hong Kong China, India, Japan,
Republic of
Korea, Mexico, New Zealand, Norway,
Pakistan, Peru,
Singapore, the Separate Customs Territory
of Taiwan, Penghu,
Kinmen and Matsu, and the United States
Telecomunicações
Coordenador: Singapore
Demandantes: Australia, Canada, the
European Communities,
Hong Kong China, Japan, Republic of Korea,
Norway, Singapore,
the Separate Customs Territory of Taiwan,
Penghu, Kinmen and
Matsu, and the United States of America.
Serviços de Arquitetura e Engenharia
Coordenador: Canada
Demandantes: Australia, Canada, Chile, the
European Communities, Japan,
Korea, Mexico, New Zealand, Norway,
Switzerland and the
United States
Serviços Financeiros
Coordenador: Canada
Demandantes: Australia, Canada, the
European Communities,
Ecuador, Hong Kong China, Japan, the
Republic of Korea,
Norway, the Separate Customs Territory of
Taiwan, Penghu,
Kinmen and Matsu, and the United States
Transporte Marítimo
Coordenador: Japan
Demandantes: Australia, Canada, the
European Communities and
its Member States, Hong Kong China,
Iceland, Japan, Republic of
Korea, Mexico, New Zealand, Norway, Panama,
Switzerland, the
Separate Customs Territory of Taiwan,
Penghu, Kinmen and
Matsu
Serviços Legais

Pakistan, Peru, Qatar, The Philippines,
United Arab Emirates,
South Africa, Thailand

Demandados: Argentina, Brazil, China,
Colombia, Ecuador,
Egypt , Indonesia , Israel, Paraguay,
Panama, Philippines, South
Africa, Switzerland , Thailand, Turkey,
Uruguay

Demandados: Argentina, Brazil, Brunei,
Bulgaria, China, Chile,
Colombia, Egypt, India, Indonesia,
Israel, Malaysia, Mexico,
Morocco, Nigeria, Pakistan, Philippines,
Romania, South Africa,
Switzerland, Thailand, Turkey, United
Arab Emirates, New
Zealand
Demandados: Argentina, Bolivia, Brazil,
China, Colombia,
Ecuador, Guatemala, HKC, India,
Indonesia, Jamaica, Kuwait,
Malaysia, Nicaragua, Pakistan, Panama,
Paraguay, Peru,
Philippines, Qatar, Chinese Taipei,
Singapore, Sri Lanka,
Thailand, Turkey, United Arab Emirates,
Uruguay
Demandados: China, India, Brazil,
Thailand, Malaysia,
Indonesia, Philippines, South Africa,
Egypt, Morocco, Pakistan,
Turkey, Uruguay, Tunisia, Nigeria,
Argentina, Costa Rica, Israel,
United Arab Emirates, Singapore and
Kuwait
Demandados: Argentina, Brazil, Brunei,
Chile, China, Croatia,
Colombia, Egypt, Georgia, India,
Indonesia, Kuwait, Malaysia,
Morocco, Nigeria, Pakistan, Peru,
Philippines, Qatar, Singapore,
South Africa, Thailand, Turkey, United
Arab Emirates, the United
States, and Uruguay

Demandados: Brazil, China, Egypt, HKC,
India, Indonesia,
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Coordenador: Australia
Demandantes: Australia, Canada, Chile, the
EC, Japan, New
Zealand, Norway, and the United States
Serviços Postais e de Courier, incluindo
entrega expressa
Coordenador: United States
Demandantes: EC, Japan, New Zealand, United
States
Serviços Audiovisuais
Coordenador: Chinese Taipei
Demandantes: HKC, Japan, Mexico, Singapore,
Chinese Taipei,
United States

Serviços de Educação
Coordenador: New Zealand
Demandantes: Australia, Japan, Malaysia,
New Zealand, Chinese
Taipei, United States
Transporte Aéreo
Coordenador: New Zealand
Demandantes: Australia, Chile, EC, New
Zealand, Norway,
Switzerland
Serviços de Logística
Coordenador: HKC
Demandantes: Australia, Chile, HKC, Japan,
New Zealand,
Switzerland, and Chinese Taipei

Serviços Transfronteiriços (modes 1/2)
Coordenador: India
Demandantes: Chile, HKC, India, Mexico, New
Zealand,
Pakistan, Singapore, Switzerland, Chinese
Taipei, Thailand
Modo 3
Coordenador: European Communities
Demandantes : EC, Japan, United States,
Switzerland

Serviços de Distribuição

Korea, Malaysia, Mexico, Peru, Chinese
Taipei, Singapore, South
Africa, Thailand, the Philippines and
Turkey
Demandados: Australia, Switzerland,
Mexico, Korea, HKC,
Brazil, Canada, China, India,
Philippines, Chinese Taipei,
Argentina, Indonesia, Malaysia,
Thailand, Turkey, South Africa,
Egypt, Israel, Singapore
Demandados: Argentina, Australia,
Brazil, Brunei, Canada,
Chile, China, Colombia, Ecuador, EC,
Indonesia, India, Israel,
Korea, Macau, China, Malaysia, Morocco,
Norway, New
Zealand, Panama, Paraguay, Peru,
Philippines, South Africa,
Switzerland, Thailand, Turkey, Uruguay
Demandados: Argentina, Brazil, Chile,
China, HKC, India,
Indonesia, Japan, Korea, Malaysia,
Mexico, Oman, Philippines,
Singapore, Pakistan, Saudi Arabia, Sri
Lanka, Switzerland,
Chinese Taipei, Thailand, Turkey, United
Arab Emirates
Demandados: Brazil, Brunei, Canada,
China, Chinese Taipei,
Egypt, Fiji, HKC, India, Indonesia,
Japan, Korea, Malaysia,
Mexico, Pakistan, Singapore, South
Africa, Thailand, the
Philippines, United Arab Emirates, the
United States
Demandados: Argentina, Brazil, Brunei,
Canada, China,
Colombia, Egypt, EC, Iceland, India,
Indonesia, Korea, Kuwait,
Liechtenstein, Malaysia, Mauritius,
Mexico, Morocco, Nicaragua,
Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, Peru,
Philippines, Singapore,
Qatar, South Africa, Sri Lanka,
Thailand, Turkey, United Arab
Emirates, United States, Uruguay
Demandados : United States, EC, Canada,
Japan, Korea, China,
Malaysia, Philippines, Indonesia,
Brazil, Argentina, Egypt, South
Africa, Peru , Colombia, Uruguay, Brunei
Darussalam , United
Arab Emirates, Australia, Norway
Demandados: Argentina, Australia,
Brazil, Canada, China,
Colombia, Egypt, EC, HKC, India,
Indonesia, Israel, Japan,
Korea, Malaysia, Morocco, New Zealand,
Paraguay, Pakistan,
Philippines, Singapore, South Africa,
Switzerland, Chinese
Taipei, Thailand, United States, Uruguay
Demandados: Argentina, Brazil, Canadá,
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Coordenadores: Japan/EC
Demandantes: EC, Japan, United States,
Mexico, Hong Kong, Australia, Korea,
Norway, Chinese Taipei
Isenções à Cláusula da Nação Mais
Favorecida
Coordenador: HKC
Demandantes: Chile, China, HKC, Indonesia,
Japan, Korea,
Mexico, Pakistan, Switzerland, Chinese
Taipei, Thailand
Modo 4
Coordenador: India
Demandantes: Argentina, Brazil, Chile,
China, Colombia,
Dominican Republic, Egypt, Guatemala,
India, Mexico, Morocco,
Pakistan, Peru, Thailand, Uruguay
Servicos Relacionados à Agricultura
Coordenadores: Brazil/Argentina
Demandantes: Brazil/Argentina

China, Colômbia, Ecuador, Egypt, El
Salvador, Índia, Indonésia, Israel,
Malásia, Pakistan, Panamá, Paraguay,
Peru, Philippines, South África,
Thailand
Demandados: Brunei, Bulgaria, Canada,
Dominican Repubilc,
EC, Honduras, Jordan, Liechtenstein,
Malaysia, Panama, Peru,
Philippines, Singapore, Thailand,
Turkey, US, Venezuela

Demandados: United States, EC,
Australia, Canada, Japan,
New Zealand, Switzerland, Norway and
Iceland

Demandados: Australia, Canada, EC,
Iceland, Japan, New
Zealand, Norway, Switzerland, and the
United States

Fonte: CSI e Carta de Genebra.

Antes de concluir este tópico do presente trabalho – referente ao estado das negociações do
GATS, antes e depois da Rodada de Hong Kong - faz-se necessário um acompanhamento
das demandas dos países desenvolvidos de liberalização de setores estratégicos para a
gestação de modelos de desenvolvimento nacionais nos países em desenvolvimento, quais
sejam: serviços financeiros, de telecomunicações e de energia.
No caso dos serviços financeiros (Financial Services Collective Request, 2006), observa-se
que dentre os demandantes encontram-se os principais representantes dos grande grupos
financeiros internacionais: Estados Unidos, União Européia, Japão , Hong Kong e Canadá.
O alvo da oferta são Brasil e Argentina pela América Latina, os tigres asiáticos de segunda
geração, Índia, China e as grandes economias africanas.
Inicialmente, aponta-se a necessidade de que o avanço na liberalização seja realizado
mediante a manutenção da estabilidade dos sistemas financeiros nacionais, tal como consta
do GATS.
Para modo 1, defende-se a abertura de seguros para transportes, resseguros, serviços de
consultoria financeira e de processamento de dados financeiros. O mesmo se solicita para
modo 2, incluindo aqui todos os serviços financeiros não relacionados a seguros
Quanto a modo 3, defende-se que os países assumam compromissos relacionados ao
estabelecimento de novas empresas e a aquisição de empresas já existentes por estrangeiros
sob a forma de controle integral do capital, joint ventures ou abertura de filiais.
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Para os 3 modos acima mencionados, pede-se a remoção de barreiras relacionadas ao
tratamento nacional e das limitações de acesso a mercado (monopólios, quotas, testes de
necessidade econômica e concessões obrigatórias).
O documento da demanda reitera também a necessidade de transparência nas leis e
regulações adotadas e sugere que a liberalização aumentaria a competitividade, reduzindo
os custos especialmente dos consumidores mais sofisticados. Entretanto, não menciona os
riscos potenciais sobre o balanço de pagamentos e tampouco a possibilidade de crescente
exclusão do acesso ao mercado por parte dos setores nacionais estratégicos e da população
de baixa renda.
Na verdade, passa-se ao largo da questão fundamental, qual seja a de que os países que
experimentaram uma liberalização financeira abrupta foram justamente aqueles mais
afetados pelos ataques especulativos dos anos noventa (SOMO, 2006). Ou seja, tudo indica
que a liberalização do modo 1 poderia agravar ainda mais a tendência de ataques
especulativos freqüentes na periferia, além de levar a oscilações profundas nas taxas de
câmbio, comprometendo as variáveis macroeconômicas e sociais.
Em telecomunicações, os demandantes são mais uma vez os países desenvolvidos, os quais
se dirigem às grandes economias em desenvolvimento da América latina, Ásia e África.
De acordo com a Telecommunications Services Collective Request (2006), os demandantes
assumem que a liberalização do setor não apenas leva à promoção do comércio e do
desenvolvimento, mas também permite aprimorar as condições de vida de países
desenvolvidos e em desenvolvimento.
Para modo 1, os demandantes solicitam que não proteja este setor integralmente (unbound)
e que não se discrimine em favor de redes de fornecedores ou que se exija presença
comercial. Em modo 2, pede-se o fim das limitações de acesso a mercado e de tratamento
nacional. No caso do modo 3, a demanda vai no sentido de não se realizar teses de
necessidade econômica, nem limitar a entrada por meio da nacionalidade ou participação
do capital estrangeiro.
Finalmente, é requisitada a adequação aos compromissos do Reference Paper e a remoção
de todas as isenções à cláusula da nação mais favorecida. No caso do Reference Paper,
procura-se impedir práticas anti-competitivas por parte de fornecedores quasemonopolistas, tais como subsídios cruzados, utilização de informação dos competidores e
não disponibilização das informações técnicas para outros fornecedores. Exige-se ainda
transparência na interconexão entre diferentes fornecedores. No caso das obrigações de
universalização, estas não podem dar lugar a práticas anti-competitivas. Quanto aos
requisitos para a obtenção de licenças, estes devem ser transparentes.
Portanto, ainda que a linguagem não seja desregulamentadora per se, abre-se a
possibilidade para questionamento dos critérios estabelecidos por governos, preocupados
com o acesso generalizado deste bem público, sempre com o argumento de que eles podem
desviar comércio ou prejudicar concorrentes.
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A especificidade da demanda coletiva no setor de energia elétrica (Collective Request in
Energy Services) encontra-se no fato de que os interesses dos países desenvolvidos
encontram-se distribuídos por vários diferentes setores e sub-setores, de acordo com a
classificação da OMC. Encontram-se aqui todos os serviços relacionados à provisão de
energia – de engenharia, consultoria, análises e testes técnicos – mas também os serviços de
preparação para mineração, de manutenção de máquinas, construção civil, de comércio
varejista e atacadista de combustíveis.
A demanda, também aqui concentrada nos principais países do mundo em
desenvolvimento, assegura supostamente o respeito aos interesses nacionais e ressalta que a
mesma não se refere à propriedade dos recursos energéticos.
Ainda assim, todas as outras atividades relacionadas à distribuição de energia (com a
exceção de energia elétrica e gás de cozinha) fazem parte da demanda, ou seja, todo e
qualquer tipo de serviço potencialmente contratado pelas empresas licenciadas para a
produção e geração de energia. O documento apresentado pelos demandantes ressalta ainda
que não está em negociação – ao menos por enquanto! – a relação entre o Estado e as
entidades autorizadas a atuar na geração de energia.
Parte-se ainda do pressuposto da “neutralidade” com relação às fontes energéticas,
tecnologia utilizada e forma de extração (offshore ou onshore), o que aponta para a
abrangência da demanda e limita as opções energéticas dos Estados Nacionais.
As principais ações de liberalização estão concentradas nos modos 1 e 3. No primeiro,
pede-se a redução substancial das limitações de acesso ao mercado e a eliminação dos
requisitos de presença comercial. No modo 3, considerado o modo essencial de oferta
destes serviços, solicita-se a redução substancial das limitações à participação de capital
estrangeiro, das exigências de parcerias e joint-ventures, dos testes de necessidade
econômica e dos requisitos de licenciamento supostamente discriminatórios.
Em síntese, o intuito é fornecer a chamada “segurança jurídica” para os investidores no
setor de energia, mas sem assegurar metas em termos de quantidade e qualidade, ficando os
sistemas nacionais severamente limitados na sua capacidade de planejamento da oferta e de
definição da sua matriz energética, fatores vitais para o desenvolvimento econômico e o
acesso a melhores condições sociais, especialmente nos países em desenvolvimento.
Nos três casos acima mencionados, procura-se escamotear a existência de confronto no
âmbito da legislação do GATS – o que se reproduz nas demandas dos países desenvolvidos
– entre liberalização e capacidade regulatória dos Estados Nacionais. Trata-se de uma
forma sutil de convencer os países em desenvolvimento a liberar os seus setores. Caso
prevaleça a opção liberalizante, exigiria-se no futuro próximo um grande esforço por parte
destes países para manter o espaço de promoção de políticas públicas nacionais, já que as
mesmas seriam questionadas nos painéis da OMC, onde os advogados dos países
desenvolvidos aparecem com seus argumentos jurídicos, modelos econométricos e um forte
poder de persuasão, geralmente acompanhados de pressão econômica.
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3. A LIBERALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO BRASIL E OS IMPACTOS
NOS SETORES FINANCEIRO, DE TELECOMUNICAÇÕES E DE
ENERGIA ELÉTRICA

O setor de serviços vem assumindo no Brasil uma importância cada vez maior para a
economia nacional, especialmente depois da abertura dos anos noventa, quando os setores
industrial e agrícola – mais atingidos pela liberalização – apresentaram um desempenho
acanhado. Ao final da década, o setor de serviços já representaria, de acordo com as Contas
Nacionais do IBGE, 60% do valor adicionado no país.
Como se depreende do gráfico abaixo, o crescimento do setor serviços tende a oscilar
menos do que o dos demais setores. Assim, em momentos de forte recuperação, o setor de
serviços cresce menos do que os demais, enquanto em momentos de estagnação ou crise,
ele tende a manter um nível de expansão mais elevado ou uma queda menos acentuada que
os demais setores.
No período 1990-1999, como a economia brasileira manteve-se, em grande medida
estagnada, o crescimento médio do setor de serviços superou o do conjunto dos setores, 2%
contra 1,8%. No período seguinte, entre 2000 a 2005, o crescimento médio da economia
brasileira saltou para 2,5% ao ano, ficando o setor de serviços com um percentual de
expansão de 2,2%. Ou seja, apesar do seu papel estratégico para a expansão da
produtividade da economia, não se pode imaginar este setor como o único motor de
crescimento, especialmente numa economia onde as empresas possuem capacidade ociosa e
uma boa parte da população está desempregada, subempregada ou fora do mercado de
consumo.
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Gráfico 7 – Taxas de Crescimento Anual em Termos Reais para o Setor de Serviços e para a
Média da Economia Brasileira de 1990 a 2005 (em %)
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Fonte: IBGE.

Quando se analisa a distribuição do PIB do setor serviços, observa-se a importância da
administração pública, que responde por 26,3% do valor adicionado neste setor. Em
segundo lugar, aparecem as atividades de aluguel de imóveis e comércio, com cerca de
30% do PIB setorial. Quando se analisam os serviços de troca e circulação – tais como
serviços de utilidade pública, transportes, comunicações e as instituições financeiras – estes
representam pouco mais de ¼ do valor adicionado nos serviços na economia brasileira.
Outros 15% estão distribuídos entre os serviços prestados às empresas – técnicoprofissionais e auxiliares à atividade econômica – e às famílias, envolvendo uma imensa
gama de serviços pessoais, desde alojamento e alimentação até educação, saúde e
atividades culturais e de lazer.
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Gráfico 8 – Distribuição do Valor Adicionado no Setor Serviços por Classes de Atividade
Econômica* – 2003 (em %)
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Fonte: Contas Nacionais/IBGE.
* foi incluído no setor de serviços os chamados serviços industriais de utilidade pública, classificados pelo IBGE na
categoria do setor industrial.

Em termos de importância para a geração de empregos, o setor de serviços no Brasil
respondia por um total de pouco mais de 50 milhões de postos de trabalho no ano de 2004,
o que significava cerca de 60% do total de trabalhadores ocupados do país (considerando
todos os tipos de empregos). Merece destaque a participação dos serviços de comércio e
reparação, domésticos e outros serviços, os quais são em grande medida atividades malremuneradas, não-vinculadas a atividades propriamente capitalistas, com a exceção
obviamente do grande comércio atacadista e varejista e das grandes cadeias do setor de
alojamento e alimentação. São 28,4 milhões de trabalhadores vinculados a estas atividades
geralmente precárias e de baixa qualificação, que representam 57% das ocupações
oferecidas pelo setor de serviços.
Por outro lado, encontramos os segmentos de administração pública, serviços sociais e de
diversão, rádio e televisão (12,2 milhões de trabalhadores e 24% dos ocupados do setor
serviços) e os segmentos relacionados à troca e circulação (4,8 milhões de trabalhadores e
10% dos trabalhadores do setor). Estes dois segmentos juntos respondem por pouco mais
de 1/3 da mão-de-obra ocupada no setor de serviços e englobam os maiores níveis salariais,
de sindicalização e de proteção social e dos direitos trabalhistas.
No caso do segmento de serviços de troca e circulação, por conta da privatização e da
abertura pouco criteriosa ao capital estrangeiro, eliminaram-se empregos, especialmente na
segunda metade dos anos noventa, ainda que a sua participação no produto tenha
aumentado. Além disso, estes setores impuseram preços mais elevados ao restante da
economia, comprometendo os nexos inter-setoriais que permitiriam uma expansão
macroeconômica minimamente equilibrada e diversificada.
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Tabela 2 – Distribuição dos Trabalhadores Ocupados * no Setor de Serviços por Segmentos
no Brasil ** - 2004 (número absolutos e percentuais)

Total Setor Serviços
Comércio e Reparação
Serviços Sociais
Serviços Domésticos
Outros Serviços
Administração Pública
Alojamento e alimentação
Transporte
Serviços Técnico-Profissionais
Serviços Auxiliares
Instituições de Crédito
Serviços de Diversão, Rádio e
TV
Comunicações
Serviços de Utilidade Pública

N. Absolutos
50.232.067
14.653.228
7.409.338
6.472.484
4.295.174
4.203.854
3.023.059
2.987.230
2.625.596
2.154.706
999.692

em %
100,0
29,2
14,8
12,9
8,6
8,4
6,0
5,9
5,2
4,3
2,0

547.461
506.625
353.620

1,1
1,0
0,7

Fonte: Pnad/IBGE.
* são considerados aqui todos os tipos de trabalhadores, formais e informais.
** foi incluído no setor de serviços os chamados serviços industriais de utilidade pública, classificados pelo IBGE na
categoria do setor industrial.

Gráfico 9 – Distribuição dos Trabalhadores Ocupados no Setor de Serviços no Brasil por
Categorias Sócio-Econômicas * – 2004 (em %)
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Fonte: Pnad/IBGE.
* foi incluído no setor de serviços os chamados serviços industriais de utilidade pública, classificados pelo IBGE na
categoria do setor industrial.
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Gráfico 10 – Participação do Setor de Serviços Ampliado no total dos Empregos Formais e
das suas Várias Categorias Sócio-Econômicas * – 2004 (em %)
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Fonte: RAIS/MTE.
* foi incluído no setor de serviços os chamados serviços industriais de utilidade pública, classificados pelo IBGE na
categoria do setor industrial.

Quando se analisa a dinâmica setorial do emprego nos anos noventa, depreende-se,
especialmente no período 1995-1999, uma elevação da participação do setor serviços no
total de empregos formais, saltando de 64% para 73%.
Dois aspectos devem ser levados em consideração, acerca desta maior participação do setor
serviços no emprego. Em primeiro lugar, neste período, os cerca de 3 milhões de empregos
formais gerais pelo setor serviços não foram suficientes para compensar a eliminação de
empregos com carteira nos demais setores (indústria e agricultura), que obtiveram um saldo
negativo de empregos superior a 4,3 milhões.
Paralelamente, observa-se que 90% dos empregos gerados no setor serviços se
concentraram na administração pública e nos serviços sociais (púbicos e privados) e nos
serviços de média e baixa qualificação. Os serviços de troca e circulação (serviços
industriais de utilidade pública, instituições financeiras, transportes e comunicações)
eliminaram quase 300 mil empregos – geralmente com maior qualificação e maiores
salários – reduzindo o nível de emprego em cerca de 12% no período 1995-1999. Já os
serviços administrativos, técnicos e profissionais, de média/alta qualificação, também se
expandiram rapidamente, o que se explica provavelmente pelo processo de terceirização,
que substituiu antigos empregos no setor industrial e do setor de serviços produtivos por
empregos em pequenas empresas de consultoria e de prestação de serviços às atividades
econômicas.
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Tabela 3 – Saldo de Empregos Formais Gerados/Eliminados no Setor de Serviços e suas
Categorias Sócio-Econômicas * para Vários Períodos Selecionados (em números absolutos)

todos os setores
setor serviços ampliado
adm pública e sociais
serv. troca e circulação
serviços de média/baixa
qualificação
serviços de média/alta qualificação

1990/1994
-819.327
-267.532
872.827
89.614

1995/1999
1.326.024
3.034.068
1.377.269
-295.460

2000/2004
6.414.311
4.712.419
1.376.181
316.297

-930.088
-299.885

1.327.864
624.395

2.215.868
804.073

Fonte: RAIS/MTE.
* foi incluído no setor de serviços os chamados serviços industriais de utilidade pública, classificados pelo IBGE na
categoria do setor industrial.

No período 2000/2004, de relativa recuperação da atividade econômica, o setor serviços
gerou 4,7 milhões de empregos formais, o que se deveu à dinâmica dos setores industrial e
agrícola - que voltaram a se expandir tanto no mercado externo, mas também no mercado
interno, especialmente em 2004 – gerando demanda para as atividades de serviços. Neste
período, onde as privatizações não avançaram e o investimento externo voltou a se
concentrar no setor industrial, até mesmo o segmento de serviços de troca e circulação
apresentou saldo positivo de empregos, compensando a eliminação de empregos no período
anterior, mas sem levar a uma melhoria na qualidade e na remuneração dos postos de
trabalho.
Observa-se também que o emprego na administração pública e nos serviços sociais e nos
serviços de baixa/média qualificação continuou respondendo por parcela significativa das
novas ocupações formais geradas no setor serviços, com percentuais, respectivamente, de
29% e 47%.
No ano de 2004, os setores de administração pública e de serviços sociais já representavam
29% dos empregos formais existentes no país e os serviços de baixa e média qualificação
(comércio e serviços de alojamento e alimentação), outros 26%. No primeiro caso, uma
abertura ao capital estrangeiro poderia levar a uma futura eliminação e precarização dos
empregos, enquanto no segundo a presença do capital externo já se encontra generalizada,
especialmente nas grandes cadeias de comércio varejista e nas franquias de fast-food.
No caso dos serviços de troca e circulação, estes representam 8% dos empregos formais no
Brasil, patamar inferior ao existente no período prévio à privatização com frágil
regulamentação do setor público. Neste caso, ainda há o que se privatizar (setor elétrico,
saneamento básico) e as conseqüências do ponto de vista do emprego podem ser nefastas,
reeditando o ocorrido na segunda metade da década de noventa. Além disso, a abertura para
modo 1 dos setores de serviços financeiros e telecomunicações acarretaria efeitos deletérios
do ponto de vista do emprego e do balanço de pagamentos.
Finalmente, os serviços técnico-profissionais têm apresentado elevado dinamismo e a
abertura ao capital estrangeiro e ao modo 4 pode trazer um conjunto de efeitos negativos.
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Em primeiro lugar, uma concentração do poder econômico, com redução do nível de
empregos. Em segundo lugar, um esvaziamento do potencial brasileiro de inovação
tecnológica e de geração de empregos, caso se opte pelo modo 4, o que traria uma
concorrência direta com profissionais altamente qualificados dos países desenvolvidos e de
alguns países em desenvolvimento. Neste caso, ressalte-se que os ganhos potenciais do
Brasil nos setores de construção civil e tecnologias de informação seriam mais do que
compensados pelos demais setores, onde o país possui desvantagens competitivas. Em
terceiro lugar, a abertura em modo 4 daria lugar a uma fuga de cérebros do país, permitindo
a migração de mão-de-obra qualificada, com o conseqüente empobrecimento do capital
social e humano residente no país, sem a contrapartida de ingresso de recursos no balanço
de pagamentos nacional.
Portanto, tudo indica que caso o Brasil adote uma postura de flexibilizar o seu marco
jurídico interno de serviços de forma concomitante à sua oferta na OMC – especialmente
em alguns serviços de troca e circulação (tanto via prizatização como por meio de
concessão de liberalização do modo 1), nos serviços sociais e nos serviços profissionais
(por meio da abertura do modo 4) – os impactos sobre o mercado de trabalho tenderiam se
mostrar negativos e mais generalizados do que os ocorridos na segunda metade dos anos
noventa, quando a abertura do setor serviços se concentrou em alguns setores e apenas no
modo 3.
O Brasil e o Comércio Internacional de Serviços
Depois de traçado um panorama geral do emprego e da dinâmica econômica do setor de
serviços no período pós-anos noventa, procura-se agora analisar com mais detalhe a
participação do Brasil no comércio internacional de serviços e, num segundo momento a
internacionalização do setor, ocorrida em virtude da crescente presença do capital
internacional no mercado interno brasileiro.
Comprova-se, a partir da tabela abaixo, a posição francamente deficitária do Brasil no
comércio de serviços. Quando são excluídos os itens royalties e serviços governamentais,
os quais não fazem parte da agenda de negociações do GATS, observa-se um déficit no ano
de 2005 da ordem de pouco mais de US$ 6 bilhões. Os principais responsáveis por este
déficit por ordem de importância são: aluguel de equipamentos, transportes, serviços de
computação e informação, viagens internacionais, seguros, audiovisual, serviços relativos
ao comércio e serviços financeiros. O Brasil, por outro lado, apresenta saldo positivo nos
setores de serviços de arquitetura e engenharia, instalação e manutenção de escritórios,
serviços profissionais, de comunicações, passe de atleta profissional, publicidade e
construção civil.
Deve-se, contudo, ver com cautela a liberalização dos serviços onde o Brasil possui saldo
superavitário. Isto porque as estatísticas de serviços possuem várias deficiências e não
captam com exatidão os fluxos internacionais. Por exemplo, o item aluguel de
equipamentos, que se apresenta fortemente deficitário, pode se referir a remessas de lucros
das empresas multinacionais. Outros itens potencialmente superavitários acabam por não
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favorecer o Brasil, já que empresas offshore são estabelecidas de modo a não pagar
impostos.
Além disso, alguns setores, especialmente comunicações, serviços financeiros e seguros,
mostrariam-se francamente deficitários, caso a opção de abertura no modo 1 fosse
concretizada. Justamente por isso, nestes setores, o Brasil tem resistido a abertura para
modo 1 nas negociações do GATS no âmbito da Rodada Doha.
Adicionalmente, vale ressaltar que mesmo nos serviços de construção civil, de arquitetura e
engenharia, de publicidade e profissionais, onde o país possui saldo positivo, a oferta
brasileira não tem se mostrado menos restritiva, com concessões geralmente apenas em
modo 3, porém jamais no modo 1 (Oferta Brasileira, WTO, junho de 2005).
Tabela 4: Comércio Internacional de Serviços - 2005
Balanço de pagamentos, 2005 (US$ milhões), ordenado por receita
(i)

(ii)

Setor

Item

Receita

Despesa

Saldo

Viagens internacionais

3.861

-4.720

-858

1.A

Serviços de arquitetura, engenharia e técnicos

3.372

-1.709

1.663

11

Transportes

3.186

-4.976

-1.790

1.D

Instal/manut. escritórios, admin. e aluguel imóveis

1.906

-378

1.528

7.B

Serviços financeiros

507

-737

-230

1.F

Serviços relativos ao comércio

606

-885

-279

Serviços de comunicações

239

-112

127

Honorário de profissional liberal

455

-147

308

Passe de atleta profissional

158

-7

151

1.F

Publicidade

116

-58

58

7.A

Seguros

134

-702

-568

9

2
1.A
10.D

1.B

Computação e informação

88

-1.713

-1.626

1.E

Aluguel de equipamentos

78

-4.208

-4.130

10

Eventos cultural e esportivo

40

-137

-97

1.F

Participação em feiras e exposições

17

-47

-30

2.D

Audiovisual

16

-314

-298

8

0

8

3
2.A e B

Serviços de construção
Encomendas postais
(iii)

Subtotal (excl. royalties e governo)
não

Royalties e licenças

não

Serviços governamentais
Total balança de serviços (excl. rendas)

(iv)

3

-37

-34

14.790

-20.887

-6.097

102

-1.404

-1.303

1.194

-1.947

-753

16.095

-24.243

-8.148

(i) Segundo classificação da OMC (GATS). Vide final desta seção para explicação detalhada.
(ii) Nome das séries dado pelo Banco Central no Balanço de Pagamentos.
(iii) Considerando que royalties e compras governamentais não são cobertos pelo acordo GATS/OMC.
(iv) A soma das linhas difere deste item na última casa por conta de arredondamento.
Fonte: Sistema de Balanço de Pagamentos, BACEN.

Vale ainda lembrar que o setor de serviços é o único – quando se considera de forma
agregada o comércio internacional de bens (agrícolas e industriais) e de serviços – no qual
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o país possui uma posição deficitária. No caso de bens, quando se tomam conjuntamente o
setor agrícola e os bens industriais incluídos em NAMA, o superávit brasileiro supera a
casa dos US$ 42 bilhões em 2005, o qual se reduz para US$ 36 bilhões ao se computar o
setor de serviços. Adicionalmente, verifica-se que o setor de serviços responde apenas por
11% das exportações brasileiras, enquanto no caso das importações a sua participação salta
para 22%.
Corre-se assim o risco de não elevar as exportações no setor agrícola de forma substancial,
contribuindo para reduzir o saldo positivo na indústria e alargar o déficit em serviços, caso
a proposta dos países desenvolvidos na Rodada Doha apresente-se vitoriosa. Estes efeitos
negativos poderiam ser ainda mais agravados num quadro internacional de redução do
crescimento do produto, de queda na quantidade e no preço das commoditties industriais e
agrícolas e de retorno dos capitais dos países emergentes para o seu lugar de origem, os
países desenvolvidos, especialmente caso se configurar a elevação casada das taxas de juros
nas principais economias avançadas sob a liderança norte-americana.
Comparativamente ao resto do mundo, enquanto as exportações brasileiras de bens
representavam no ano de 2004 1,05% das exportações totais, e 0,69% no caso das
importações; quando se analisa o comércio de serviços, esta participação se inverte,
situando-se na casa de 0,54% e 0,77%, respectivamente (Ministério da Fazenda, fevereiro
de 2006).
Gráfico 11: Exportações, Importações e Saldo Comercial do Brasil no Comércio Internacional
de Bens e Serviços (em US$ bilhões) - 2005
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Fonte: Bacen.

Ainda que, como se mencionou acima, o Brasil tenha vantagens competitivas em alguns
segmentos, o déficit brasileiro em serviços apresenta-se como o maior da região latino-

47
americana. Em termos de exportações de serviços, o Brasil fica atrás do México e à frente
da Argentina e do Chile. Desta forma, respondia o país por 14,6% das exportações de
serviços da América Latina e por 22,2% das importações de serviços desta mesma região,
de acordo com dados do ano 2000 (Valls Pereira, 2002).
Dados mais atualizados da OMC revelam, entretanto, que o México supera o Brasil tanto
em termos de exportações – US$ 13,9 bilhões contra US$ 11,6 bilhões - como de
importações – US$ 19,3 bilhões contra US$ 16,1 bilhões (WTO, 2004). Atualmente, o
México ultrapassou o Brasil como o maior deficitário da América Latina, o que se deve
provavelmente à maior abertura do seu setor de serviços.
A participação brasileira no comércio de bens (15ª. posição) fica à frente do comércio de
serviços (21ª.), quando se exclui o comércio intra-União Européia e se considera este bloco
como um único país. O caso brasileiro é paradigmático do mundo em desenvolvimento,
figurando o caso indiano como exceção, já que este país ocupa a 10ª. posição em serviços,
contra o 20º. lugar assumido no comércio de bens (WTO, 2004). Esta divergência em
termos de inserção internacional no comércio de serviços explica, em grande medida, a
distinta postura negociadora dos dois países no âmbito da OMC.
Finalmente, deve-se atentar para o fato de que China e Índia tiveram um crescimento das
exportações de serviços de 18,1% e 14,3% durante a década de noventa, contra os 9,2%
registrados pelo Brasil (Valls Pereira, 2002).
Duas hipóteses podem nos auxiliar na explicação desta diferença. De um lado, a
liberalização mais rápida realizada pelo Brasil, abrindo de forma precipitada a presença
comercial (ou modo 3) à participação do capital estrangeiro em setores estratégicos,
tornando o país grade importador de serviços; ao contrário da postura cautelosa das duas
potências asiáticas, que abriram apenas, e para alguns segmentos, o modo 1, realizando, ao
contrário, uma liberalização mais lenta para a presença comercial, especialmente nos
setores financeiro e de telecomunicações. E, em segundo lugar, o investimento, com
participação forte do Estado, nos setores da fronteira tecnológica, permitindo a estes países
combinar avanço tecnológico com custos menores da mão-de-obra mesmo nos segmentos
mais qualificados.
Privatização, Internacionalização e Frágil Regulamentação do Setor de Serviços
Brasileiro durante a Década de 90
Ao longo dos anos noventa, a nova elite tecnocrática, que tomou conta da política
econômica brasileira, procurou a todo custo forçar um conjunto de reformas estruturais que
alterassem o padrão de inserção da economia brasileira no contexto internacional.
Ressalte-se que uma boa parte dos analistas liberais, que condenaram a participação do
Estado como agente regulador e investidor, ou que enxergaram com seus lentes enviesadas
um passado isolacionista da economia brasileira, não perceberam que o regime brasileiro de
investimentos caracterizara-se pela flexibilidade regulatória, realizando apenas alguns
controles de caráter horizontal, voltados para a limitação da remessa de lucros ou para o
estímulo ao seu reinvestimento. Como aponta Motta Veiga (maio de 2004), durante o
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período 1960-1980, quase nada se alterou na legislação nacional referente ao capital
estrangeiro, estando este impedido de atuar em apenas alguns segmentos da mineração e
dos serviços considerados estratégicos.
A Constituição de 1988 estabeleceria ainda a restrição entre “empresa brasileira de capital
estrangeiro” e “empresa brasileira de capital nacional”, mantendo como monopólios
públicos os setores de petróleo, gás, telecomunicações e serviços postais, e reservando às
empresas nacionais a exploração de recursos hídricos e minerais, navegação costeira,
transporte aéreo e o setor de imprensa. Seriam ainda mantidos os regulamentos restritivos à
participação de capital estrangeiro nos setores financeiro e de seguros (Motta Veiga, maio
de 2004).
Boa parte do marco regulatório estabelecido na Constituição de 1988 seria desfeito ao
longo dos anos noventa por meio de emendas constitucionais, eliminando-se a distinção
entre empresa brasileira e internacional, e abrindo-se espaço para o capital estrangeiro nos
serviços até então oferecidos pelo setor público, tachado agora de ineficiente e de
incapacitado para realizar os novos investimentos de expansão e modernização.
Como vermos abaixo, esta mudança do marco regulatório foi fundamental para se definir o
perfil dos investimentos externos diretos que ingressaram no Brasil na segunda metade da
década de noventa.
É importante, finalmente, acrescentar que no plano internacional os compromissos
brasileiros em termos de investimentos externos diretos se resumem ao GATS e ao TRIMS
(Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio). O país tem procurado não discutir o
tema nos acordos regionais e no que diz respeito aos acordos bilaterais de investimentos –
os quais muitas vezes prevêem uma cláusula investidor-Estado e um tribunal internacional
de arbitragem – vale ressaltar que o Congresso Nacional não ratificou nenhum destes
acordos assinados durante os anos noventa (Motta Veiga, maio de 2004).
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Quadro 5 – Principais Alterações no Marco Regulatório de Investimentos Externos Diretos
nos Anos Noventa em Diferentes Períodos
1991 a 1995

1995 e 1996

Fim da restrição ao ingresso de empresas
estrangeiras no setor de tecnologia da
informação
Eliminação de algumas restrições à remessa de
lucros e saída de capitais estrangeiros
Fim da distinção constitucional entre empresas
nacionais e estrangeiras
Eliminação do monopólio estatal em
telecomunicações, petróleo e gás por meio de
emendas constitucionais

1997 a 1999

Aprovação de uma nova Lei de Concessões, que
regula os serviços de utilidade pública
Redução
dos
custos
administrativos
relacionados ao ingresso de capital estrangeiro
no país

Fonte: Motta Veiga, maio de 2004

A partir de uma análise dos gráficos abaixo, depreende-se uma importante correspondência
entre privatização e investimentos diretos externos. Desde a inauguração do Plano Nacional
de Desestatização (PND) até o final do segundo governo FHC o governo vendeu cerca de
US$ 105 bilhões em ativos (computando as dívidas conferidas). Até 1994, o processo de
privatização mostrou-se acanhado, concentrando nas empresas do setor industrial,
especialmente siderurgia e petroquímica.
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Gráfico 12: Valor das Privatizações Realizadas pelo Brasil em bilhões de dólares - 1991 a 2002
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Fonte: BNDES.

Gráfico 13: Distribuição das Privatizações Realizadas pelo Brasil por setor de atividade (em
%) - 1991 a 2002
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Fonte: Motta Veiga, maio de 2004

Outros
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Durante os anos do governo FHC, obteve-se 88% das receitas com a privatização de
estatais no período recente. De 1996 em diante, observa-se um salto qualitativo no total do
capital privatizado. Nos anos de 1997 e 1998, US$ 65 bilhões de dólares seriam angariados
com a venda de empresas estatais, ou seja, 62% do verificado ao longo de todo o período.
Mais impressionante ainda: quase 2/3 das privatizações concentraram-se em apenas dois
setores, telecomunicações e energia elétrica. Em segundo lugar, aparecem os setores de
mineração e siderurgia, com uma participação de 18% do total quando somados. O
segmento de petróleo e gás participou com 7% da receita de privatizações, sendo sucedido
pelo setor financeiro, com 6% do total.
É também durante os oito anos do governo FHC que se percebe uma elevação da
participação do capital estrangeiro nas privatizações, a qual chega a 53%, contra 5% no
período anterior.
Gráfico 14: Receitas da Privatização Oriundas de Investidores Estrangeiros (em milhões de
dólares) e Participação no total das Receitas com Privatização (em %) por Períodos
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Fonte: BNDES, maio de 2004

Quando se observa a participação do capital estrangeiro no processo de privatização, de
acordo com as suas várias origens, conclui-se que Estados Unidos e Espanha foram a fonte
de capital para 1/3 do montante de recursos obtidos com a privatização e de 70% do total ao se considerar apenas a sua participação no total das receitas obtidas por meio de fontes
externas. Em seguida, aparecem Portugal e Itália, com 9% de participação no total das
privatizações, durante o período de 1991 a abril de 2001, segundo as informações do Banco
Central processadas pela SOBEET.
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Gráfico 15: Distribuição das Receitas de Privatização por Fonte e Origem de Capital (em %)
– de 1991 a abril de 2001
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Fonte: SOBEET, 2002.

Gráfico 16: Receitas com Privatizações e com Investimentos Externos Diretos (em milhões de
dólares) e Participação das Privatizações nos IEDs (em %) – de 1991 a abril de 2001
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Fonte: SOBEET, 2002.

O principal objetivo das privatizações foi contribuir para a atração do capital estrangeiro,
num momento em que os déficits em transação correntes eram expressivos e crescentes. De
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fato, elas contribuíram para que o volume de investimentos externos diretos recebidos pelo
Brasil se incrementasse de maneira importante. Ao longo dos anos noventa, apesar das
oscilações, a participação das privatizações no total dos recursos ingressados no país girou
em torno de ¼. No ano 2000, 4% dos investimentos externos das multinacionais foram
alocados no Brasil, segundo os dados da UNCTAD (Observatório Social, 2005b).
Como conseqüência, alterou-se de forma substancial o perfil dos fluxos e do estoque de
capital estrangeiro no Brasil ao final da década de noventa. Enquanto em 1995, o setor de
serviços respondia por menos de 1/3 do estoque de capital estrangeiro na economia
brasileira, para o ano 2000, este percentual havia saltado para 64%. Isto porque, ao longo
dos anos noventa, em virtude da privatização e da flexibilização do marco regulatório para
investimentos neste setor, 80% dos fluxos de capital externo se dirigiram para as atividades
de serviços. Com o arrefecimento da privatização, no período seguinte, de 2001 a 2004,
observa-se que o setor serviços passou a dianteira em termos de participação no total de
fluxos de investimento externo direto, com cerca de 53%. Contudo, tal fato se explica pela
crescente importância do setor de serviços para a dinâmica da economia brasileira, sem
desprezar o papel do setor industrial, responsável no período recente por mais de 40% dos
investimentos externos diretos recebidos.
Gráfico 17: Distribuição dos Fluxos e Estoque de Investimentos Externos Diretos no Brasil
por Setor de Atividade (em %)
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Fonte: UNCTAD.

Ao se analisar a distribuição do estoque de capital investido no setor de serviços, no ano de
2000 – portanto depois do auge no processo de privatizações – percebe-se que este
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superava a casa dos US$ 65 bilhões e que o setor telecomunicações liderava o total de
investimentos com 28,7% do total. Em seguida, aparecem os setores de serviços
empresariais (que engloba investimentos variados em terrenos, aluguel, atividades de
informática e de pesquisa e desenvolvimento), financeiro e de comércio, com
respectivamente 23,2%, 19,3% e 15%, respectivamente, do estoque de capital estrangeiro
em serviços. Finalmente, o setor de eletricidade, gás e água responde por pouco mais de
10% do estoque de capital externo no setor de serviços.
Portanto, os setores acima apontados – telecomunicações, negócios empresariais,
financeiro, comércio e eletricidade, gás e água – representam 97,3% do capital investido no
setor de serviços no Brasil. No caso de hotéis e restaurantes, ainda que a participação em
termos relativos seja pequena, importa ressaltar que as grandes metrópoles brasileiras
receberam vultosos investimentos das principais cadeias hoteleiras internacionais nos
últimos dez anos.
Gráfico 18: Distribuição do Estoque de Investimentos Externos Diretos no Setor de Serviços
no Brasil por Segmentos no ano 2000 (em %)

11,1

0,8
28,7

15,0

19,3

23,2

telecomunicações

serviços de auxílio à ativ. econ.

financeiro

comércio varejista e atacadista

eletricidade, gás e água

transporte e auxiliares

construção civil

serviços culturais e de esporte

hotéis e restaurantes

saneamento e reciclagem de lixo

educação, saúde e serviços sociais

Fonte: Unctad.

Em outros setores, tais como transportes, construção civil, serviços culturais e de esporte,
educação, saúde e saneamento, a participação do capital estrangeiro mostra-se bastante
diminuta, mas não deve ser menosprezada. No ano 2000, o estoque de investimento nas
atividades culturais e de esportes chegava a US 354 milhões, contra US$ 122 milhões em
saneamento básico e reciclagem de lixo e US$ 75 milhões no segmento de educação, saúde
e serviços sociais.
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Nestes setores, a expansão do capital internacional deve ser proibida ou severamente
regulamentada, em virtude do seu significado estratégico para a conformação dos valores
culturais nacionais, para a defesa do meio ambiente e para se concretizar o acesso universal
aos bens sociais. Desta forma, não apenas uma postura de distanciamento das negociações
do GATS faz-se necessária, mas também um acompanhamento do muitas vezes frágil
marco regulatório nacional, o qual tem permitido, como no setor de educação, o ingresso de
capital estrangeiro sem qualquer controle do Estado. Corre-se o risco, do contrário, de se
sedimentar uma postura nacionalista e protecionista na OMC, enquanto o Executivo e o
Legislativo nacionais permitem a expansão do capital externo, tanto no modo 1 (comércio
transfronteiriço de provas e de material didático por universidade brasileiras), como no
modo 3, por meio da instalação de universidades estrangeiras ou com participação acionária
superior a 50% do capital.
Análises Setoriais: Energia Elétrica, Setor Financeiro e de Telecomunicações
Acompanhamos agora de forma sucinta como a privatização e as transformações do marco
regulatório nos setores financeiro, de telecomunicações e de energia elétrica - implantadas
ao longo dos anos noventa - impactaram no mercado de trabalho e na capacidade de
execução de políticas públicas universais. Ao final de cada caso setorial, serão apresentadas
algumas experiências de empresas multinacionais, analisadas pelo Observatório Social, no
que tange ao seu comportamento social e trabalhista.
O objetivo deste tópico é mostrar os impactos negativos já percebidos da combinação entre
privatização e internacionalização sobre o setor de serviços nacional em termos do
emprego, das relações de trabalho e do poder regulatório do Estado, antecipando assim os
riscos da generalização deste modelo para o conjunto do setor.
O Setor Financeiro
A década de 90 constituiu-se num período de intensa transformação no sistema bancário
brasileiro. As mudanças implicaram em novas fontes de receita e num amplo processo de
privatização, especialmente de bancos públicos estaduais. Desta forma, viabilizou-se, em
grande parte, o processo de internacionalização do sistema bancário nacional, levando a um
processo de crescente concentração bancária, mas também a uma maior capitalização,
como resultado das novas regras de supervisão bancária. Este conjunto de fatores permitiu a
realização de os altos lucros pelo sistema bancário, para o que contribui também a política
monetária do Banco Central, ao estabelecer um piso implícito para a taxa de juros real
básica de 10%.
Até o início da década de 1990, os bancos brasileiros conviviam com uma economia
relativamente fechada sendo que sua principal fonte de receita era proveniente de ganhos
com o floating, propiciados pela perda do valor real dos depósitos à vista e/ou pela correção
dos depósitos bancários em valores abaixo da inflação. O Plano Real pôs fim ao processo
inflacionário e com isso houve uma redução do volume de recursos disponibilizados pelo
sistema financeiro, que se mantinha atuando, quase que exclusivamente, no curto prazo.
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Esse fato provocou falências de pequenos bancos, a insolvência e a posterior intervenção
em duas maiores instituições privadas: o Banco Econômico e o Nacional.
Como solução, o governo propiciou a transferência do controle acionário das instituições
em dificuldades, esquema que facilitou a entrada de capital estrangeiro no sistema bancário.
Além da defesa sobre a necessidade de manutenção da estabilidade do sistema financeiro
nacional, o discurso adotado assumia que o ingresso do capital estrangeiro aumentaria a
concorrência e faria baixar a taxa de juros.
As principais medidas adotadas, portanto, buscavam promover o fortalecimento do sistema
após o período de estabilização e de um arcabouço institucional que prevenisse o sistema
contra os riscos de uma crise financeira.
A primeira destas medidas, adotada em agosto
de 1994 pelo Banco Central através da Resolução de 2.099, constituiu-se no
estabelecimento de um limite mínimo de capital para a constituição de um banco além de
limites adicionais que variavam de acordo como grau de riscos dos ativos. As instituições
financeiras deveriam manter um nível mínimo de patrimônio líquido ajustado
correspondente a 8% dos ativos ponderados pelo risco. (PUGA, 1999)
Porém, somente a partir de 1995, novas medidas seriam adotadas em função tanto da
diminuição do ritmo de crescimento da economia quanto do ajuste monetário e creditício
implementado na seqüência da crise do México. A mais importante destas medidas foi a
criação do PROER (Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional) através da medida Provisória 1.179, de 03/11/1995,
regulamentada na mesma data pela resolução de n. 2.208. O Proer disciplinou as
aquisições de bancos com problemas patrimoniais e de solvência por meio da criação de
linhas de crédito, de incentivos fiscais, de benefícios tributários e de isenção temporária do
cumprimento de determinadas regulamentações bancárias.
O PROER consumiu cerca de US$ 21 bilhões, equivalente a 3,8% do PIB na forma de
títulos do Tesouro Nacional em troca de créditos problemáticos. (PUGA, 1999). Dentro do
programa foram efetuadas, entre 1994 a 1998, 62 alterações de controle acionário, 33
incorporações e 44 liquidações de bancos. (Corazza e Oliveira, s/d). Importantes bancos
privados nacionais sofreram transferências de controle administrativo. Do total de recursos
do Proer US$ 6,8 bilhões foram para sanear o Banco Econômico, US$ 6,1 bilhões para o
Banco Nacional, US$ 5,9 bilhões para o Bamerindus. US$ 1,3 bilhões para o Banorte e
US$ 500 milhões para o Banco Mercantil de Pernambuco. A tabela abaixo mostra as
principais aquisições no âmbito do PROER.
Em março de 1996, a Medida Provisória 1.334 instituiu a responsabilidade das empresas de
auditoria contábil ou dos auditores contabéis independentes em casos de irregularidades na
instituição financeira. Tal medida visava forçar os auditores externos a informarem ao
Banco Central sobre as eventuais dificuldades das instituições.
Em maio de 1997, o Conselho Monetário Nacional criou o Sistema Central de Risco de
Crédito (Resolução 2.390). A medida estabelece que as instituições financeiras devem
identificar e informar o Banco Central sobre os clientes (pessoas físicas e jurídicas) que
possuam saldo devedor superior a R$ 50 mil. O sistema também permite que as instituições
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financeiras tenham acesso ao saldo devedor de cada cliente com o sistema financeiro, desde
que isso seja autorizado pelo cliente, contribuindo, assim, para que os bancos possam
distinguir os tomadores de crédito, facilitando a diminuição das taxas de juros das
operações ativas. Em dezembro de 1998, a resolução de 2.554 estabeleceu que as
instituições financeiras devem apresentar ao Banco Central um programa para a
implantação de sistemas de controles internos. O sistema definiu as responsabilidades de
cada um dentro da instituição, auxiliando na definição dos responsáveis por crimes no setor
financeiro.
O programa de reestruturação bancária contemplou também as instituições financeiras
estaduais. Em 1994, o governo decretou o RAET (Regime de Administração temporária)
em dois maiores bancos estaduais, o Banespa e o Banerj. Para contornar os problemas
associados aos bancos estaduais, o governo implantou o PROES (Programa de Incentivo à
Redução do Setor Público Estadual) através da Medida Provisória 1.514 de agosto de 1996.
O governo federal condicionou a ajuda financeira aos bancos estaduais por meio das
privatizações e da sua transformação em agências de fomento, ou por meio da sua
liquidação, que poderia ocorrer através de incorporação, fusão ou cisão.
No tocante ao PROES, o volume de recursos destinado ao programa foi na ordem de US$
61,4 bilhões em títulos emitidos pelo governo federal. Até julho de 1998, o programa já
havia consumido US$ 48 bilhões ou 6% do PIB, valor três vezes maior correspondente ao
PROER. Desse total, US$ 26 bilhões foram destinados ao equacionamento da dívida do
estado de São Paulo com o Banespa, que foi federalizado em dezembro de 1997 e
privatizado em 1999. Do restante, US$ 8 bilhões foram para a Nossa Caixa, US$ 4 bilhões
para o Banestado, US$ 1,5 bilhão para o Bemge, US$ 3 bilhões para o Banerj e US$ 3
bilhões para o Banrisul.(Puga, 1999)
Por fim, cabe destacar a mudança na legislação sobre o capital estrangeiro no Brasil. A
Constituição de 1988 manteve aberta a possibilidade de acesso das instituições financeiras
estrangeiras ao mercado doméstico. No Ato das Disposições Transitórias proibia-se, até a
regulamentação em lei complementar, a instalação no Brasil tanto de novas agências de
instituições financeiras estrangeiras quanto do aumento do percentual de participação, no
capital de instituições financeiras com sede no país, de pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no exterior.
O governo brasileiro procurou então estimular o investimento externo direto no setor
bancário. Assim, em agosto de 1995, a Exposição de Motivos 311 estabelecia que era do
interesse do país a entrada ou o aumento da participação de instituições estrangeiras no
sistema financeiro. Acreditava-se que a melhoria da qualidade dos serviços, o aporte de
novas tecnologias, a redução dos spreads e a eficiencia operacional dos bancos seriam
alcançados pelo aumento do capital estrangeiro no sistema bancário. A forma de ingresso
sugerida pelo Banco Central foi que as instituições estrangeiras participassem do
“saneamento” do sistema financeiro nacional, adquirindo créditos das instituições em
processo de liquidação.
Segundo Corazza & Oliveira (s/d) a entrada do capital estrangeiro no setor bancário, no
entanto, esteve associada à alta atratividade que o sistema oferece seja pela oportunidades
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de negócios e de lucros, com a abertura do mercado de capitais e o desenvolvimento do
setor financeiro não-bancário (fundos de investimento e de pensão, securitização e
derivativos), seja pelos processos de privatização e de reestruturação industrial.
A transferência de ativos não foi compensada por novos investimentos e empréstimos. Sem
de um lado, o sistema financeiro dotou-se de maior estabilidade, a privatização com
internacionalização, num contexto de política monetária contracionista, permitiu o ganho
generalizado com os títulos da dívida pública indexados à Selic e a segmentação do
mercado entre os grandes agentes econômicos. Elevou-se a margem de lucro do setor, por
fatores micro e macroeconômicos, lançando uma pressão baixista sobre os lucros do setor
privado - especialmente pequenos e médios empresários sem acesso ao BNDES – e um
desestímulo ao investimento produtivo, além de promover um enxugamento dos postos de
trabalho com precarização do emprego no próprio setor financeiro.
Quanto ao ingresso de bancos estrangeiros no Brasil, pode-se afirmar que política adotada
pelo governo propiciou um aumento expressivo de participação do capital estrangeiro no
sistema bancário brasileiro. O governo brasileiro adotou algumas medidas que facilitaram a
participação dos bancos internacionais. A principal destas medidas consistiu em estimular
as instituições financeiras interessadas a participarem do programa de saneamento do
sistema financeiro nacional, adquirindo créditos das instituições em processo de liquidação.
Para viabilizar o programa de privatizações, o governo convocou as instituições bancárias
internacionais a participarem do processo.
Logo após a Exposição de Motivos 311, o banco holandês Raibobank Nederlands, que já
possuía um escritório de representação no Brasil, foi autorizado a atuar no país a partir de
agosto de 1995. Ainda neste mesmo ano, o Banco Comercial S/A do Uruguai também foi
autorizado a atuar no país. No entanto, o Hongkong Shangai Corporation – HSBC – foi o
primeiro banco estrangeiro, ao adquirir o controle do Bamenrindus, a utilizar recursos do
PROER, tornando-se até novembro de 98, o maior banco estrangeiro no sistema financeiro
brasileiro tanto em ativos quanto em extensão da rede bancária.
Ainda em 1998, o banco português Caixa Geral de Depósitos comprou grande parte do
capital votante do Banco Bandeirante. O espanhol Bilbao Vizcaya adquiriu a totalidade do
capital votante do Excel-Econômico. (Puga, 1999).
Merecem destaque também as aquisições do Banco Geral do Comércio e do Noroeste,
ambos em 1997, pelo espanhol Santander. Ainda no mesmo ano ocorreu a transferência do
controle acionário do Boavista para o Banco InterAtlântico, controlado pelo banco
português Espírito Santo, o Grupo Monteiro Aranha e o banco francês Crédit Agricole. Já
em 1998, o Sudameris adquiriu o controle do banco América do Sul, enquanto o Banco
Real foi adquirido pelo ABN Amro Bank. Com essa aquisição, a instituição passou a ser o
maior banco estrangeiro no Brasil, tanto em ativos quanto em termos de agência bancária,
ultrapassando o HSBC Bamerindus. No mesmo mês, o banco holandês já havia comprado o
Bandepe (Banco do Estado de Pernambuco). A tabela abaixo resume as aquisições de
bancos nacionais por instituições bancárias estrangeiras.
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Tabela 5. Aquisições no varejo por instituições estrangeiras
Instituição
Comprador
Data
Banco Bamerindus

HSBC

02.04.1997

Banco Geral do Comércio

Santander

22.08.1997

Banco Boavista
Banco Noroeste

Espírito Santo
Agrícole
Santander

Banco Bandeirantes

Caixa Geral de Depósitos

22.05.1998

Banco América do Sul

Sudameris

30.07.1998

Banco Real

ABN Amro

13.08.1998

Banco Excel-Econômico

Bilbao Vizcaya

09.10.1998

Banco
do
Estado
Pernambuco
Banco Bozano Simonsen

de ABN Amro

e

Crédit 04.12.1997
30.03.1998

17.11.1998

Santander

18.05.2000

Banco Meridional

Santander

18.05.2000

Banespa

Santander

20.11.2000

Fonte: Corazza & Oliveira, s/d

Ao contrário dos prognósticos do governo, como já vimos, percebeu-se um importante
aumento do nível de concentração no setor na seqüência da privatização com
internacionalização. No tocante ao número de bancos, percebe-se, através dos dados, que
entre 1988 e 1994, período que antecede ao processo de reestruturação do sistema, o
número de bancos teve um aumento de 44,4% passando de 117 para 263. Deste total, houve
uma pequena redução dos bancos públicos estaduais, que passa de 37 para 34 bancos, e um
expressivo aumento do número de bancos privados nacionais, de 44 passa para 154. O
mesmo ocorre com o número de bancos estrangeiros que passa de 30 para 69 bancos.
Gradativamente, porém, o número de bancos foi se reduzido, até atingir, em dezembro de
2004, um total de 163. O número de bancos públicos cai para 13, sendo 6 estaduais e 7
federais. O número de bancos privados nacionais cai de 154 bancos para 82, e o número de
bancos estrangeiros continuou aumentando até o ano de 2000, quando atinge o total de 84
bancos. No entanto, a partir desta data, houve reversão na tendência de crescimento dos
bancos privados estrangeiros que se reduz para 68 bancos em fins de 2004. De qualquer
maneira, observa-se que a sua participação salta de 25,6% em dezembro de 1988 para
44,2% em dezembro de 2003, para reduzir-se de maneira pouco substantiva no ano
seguinte.
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Tabela 6 - Evolução do número de bancos, por categorias, no País
TIPOS DE INSTITUIÇÃO

Dez/88 Dez/94 Dez/98 Dez/00 Dez/03 Dez/04

Bancos Públicos Federais
Bancos Públicos Estaduais
Total dos Bancos Públicos
Bancos Privados Nacionais
Total dos Nacionais
Bancos c/ participação estrangeira
Bancos c/ controle estrangeiro
Estrangeiros (filiais)

6
37
43
44
87
5
7
18

Total de Bancos estrangeiros (A) 30
117
Total do SFN (B)
25,6
Participação dos Estrangeiros (A/B)

6
34
40
154
194
31
20
18

6
24
30
105
135
18
43
16

8
8
16
93
109
14
57
13

7
6
13
78
91
10
53
9

7
6
13
82
95
10
49
9

69
263
26,2

77
212
36,3

84
193
43,5

72
163
44,2

68
163
41,7

Fonte: Corazza & Oliveira, s/d

Finalmente, quando se analisa a concentração bancária em termos de ativos financeiros,
verifica-se que a participação dos cinco maiores bancos no total de ativos financeiros do
sistema - todos de capital nacional, respectivamente, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú
e Unibanco - passou de 50,2% para 59,7% entre dezembro de 2000 e dezembro de 2004.
Enquanto isso, os dez maiores bancos possuíam, ao final deste período, 79,3% dos ativos
do sistema bancário brasileiro, o que reflete um elevado grau de concentração, acima dos
70,1% de 2000 (Corazza & Oliveira, s/d).
Ainda que o setor não tenha sido desnacionalizado de forma flagrante, como o ocorrido nos
demais países latino-americanos, o Brasil continua destacando-se por ser uma economia
com baixo percentual de crédito sobre o PIB – cerca de 30% - e pelas maiores taxas de
juros no planeta. Se os bancos internacionais não conquistaram a dianteira do setor,
acomodaram-se em nichos específicos de mercado, com elevada rentabilidade e reduzido
impacto sobre a dinâmica produtiva e do emprego.
Vale à pena ressaltar que entre 1988 e 2004, apesar da expansão dos lucros do setor e do
processo de internacionalização acima apontado, o número de postos de trabalho formais
recuou em 32%, tendo sido eliminados cerca de 275 mil empregos, segundo a RAIS/MTE.
Ainda que se possa “acusar” a automação bancária como parcialmente responsável por este
encolhimento do emprego, não se pode deixar de associar a perda de postos de trabalho
com a especialização dos grandes bancos internacionais no atendimento de alguns nichos
de mercado, contribuindo demais para o racionamento do crédito.
Em dois dos bancos analisados pelo Observatório Social, Santander e ABN-AMRO Bank, a
dinâmica da terceirização e da precarização das relações de trabalho aparece como uma
marca constitutiva do processo de privatização com internacionalização.
Partindo de uma metodologia, ancorada no acompanhamento dos direitos fundamentais do
trabalho reconhecidos nas Convenções da OIT, o Observatório Social constatou pontos de
convergência na atuação nos dois bancos estrangeiros no mercado brasileiro, especialmente
nos quesitos liberdade sindical, negociação coletiva e saúde e segurança.
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De acordo com os relatórios do IOS, de 2002 e 2006 para o ABN AMRO e de 2001 para o
banco Sandander, existem constrangimentos no acesso de dirigentes sindicais às áreas
internas dos centros administrativos. O sindicato dos bancários alega que a discriminação é
nítida em relação aos trabalhadores que se tornam dirigentes sindicais ou que têm maior
vínculo com o sindicato.
Em relação à negociação coletiva, embora o banco Real ABN AMRO dialogue de forma
aberta com o sindicato, dificilmente disponibiliza informações internas do banco solicitadas
pelos dirigentes sindicais. Além disso, as reivindicações dificilmente são aceitas. No banco
Santander, a situação mostra-se ainda mais complicada no que tange à liberdade sindical. O
banco não estabelece um diálogo com o movimento sindical. O Santander alega que as
políticas são impostas de fora do país, isto é, as diretrizes são recebidas da matriz na
Espanha. Daí as limitações em relação ao atendimento das demandas sindicais brasileiras.
Paralelamente, num contexto de implantação de novas tecnologias e de adoção de novas
formas de gestão principalmente, com o estabelecimento de metas de produtividade e a
remuneração condicionada ao seu cumprimento, os trabalhadores acabam sendo
penalizados.
Essa questão interfere seriamente nas condições de trabalho, especialmente no que diz
respeito à saúde e segurança dos funcionários do banco. O ritmo acelerado de trabalho,
verificado no setor de CallCenter por exemplo, gera problemas graves de saúde. Os
relatórios do IOS revelam que as principais doenças ocupações se referem a LER/DORT
bem com aos transtornos mentais. O INSS aponta que entre 2000 e 2004, houve um
crescimento de aproximadamente 70% de novos casos de transtornos mentais e 65% em
relação a LER/DORT.
Tanto no banco Santander quanto no Real ABN AMRO, não existem políticas de
readaptação dos funcionários lesionados. São desenvolvidas pelos bancos estratégias para
manter os funcionários fora do trabalho, visto que a sua produtividade é comprometida, de
acordo com a visão do banco. Em parcela significativa dos casos verificados, os bancos
optam pela eliminação do trabalhador lesionado do quadro de contratados.
As pesquisas do IOS apontam ainda que estes bancos fizeram uso crescente da
terceirização, justificando-a sob o argumento da racionalização de custos. Entretanto, como
vimos, o setor financeiro não tem se destacado pelo aumento da concorrência, o que tem
levado a um aumento dos níveis de rentabilidade.
Por fim, essa política de terceirização tem afetado fortemente a organização sindical. Isso
porque ao repassar para a empresa terceira a responsabilidade em relação aos direitos
trabalhistas, nem sempre enquadrada na mesma categoria do setor bancário, o movimento
sindical reduz o seu campo de atuação e representação. Logo, a capacidade de mobilização
e organização dos trabalhadores fica severamente prejudicada.

62
O Setor de Telecomunicações
Durante todo o século XX, o setor de telecomunicações foi considerado mundialmente uma
área de infra-estrutura básica e estratégica. Os Estados Nacionais detinham o controle do
setor, que era caracterizado por praticamente dois modelos: o integrado, adotado nos países
europeus, baseado em empresas estatais que operavam e prestavam os serviços de
telecomunicações e postagem; e o modelo fragmentado, utilizado nos EUA, operado por
empresas privadas, onde o monopólio de longa distância e o das comunicações locais era
controlado por forte aparato regulamentar.
Esse cenário começa a mudar a partir dos anos noventa. Com o fim dos monopólios nos
principais países desenvolvidos e em desenvolvimento, o setor passou a fazer parte da
estratégia de mercado das grandes operadoras transnacionais, que passaram por uma
reestruturação mundial e vivenciaram rápidos avanços tecnológicos, tais como a mudança
do sistema analógico para o digital e a substituição das redes telefônicas por modernas
redes de fibras óticas que revolucionaram o acesso aos sistemas de comunicação, ao
integrar dados, voz, texto e imagem.
No Brasil o cenário não foi diferente. A primeira metade da década de noventa foi marcada
pelo consenso existente no sistema Telebrás de que se fazia necessária a construção de um
novo modelo institucional para as telecomunicações que permitisse a atualização
tecnológica e atacasse forte demanda reprimida de serviços básicos de telefonia,
especialmente no caso dos grupos de baixa renda.
Este debate foi atropelado pela privatização açodada de todo o sistema, levando a sua quase
completa internacionalização. Como se verá, conseguiu-se dar conta de parte da demanda
reprimida, mas se instaurou uma lógica essencialmente pautada pelo mercado, com pouca
capacidade de intervenção do Estado, que apenas acompanhava a elevação fantástica das
tarifas e a instauração de um quadro de precarização generalizada do emprego no setor.
Vejamos de forma resumida o processo de privatização do setor. Inicialmente, o governo
reorganizou o sistema Telebrás, para então proceder à venda das empresas públicas, que
operavam em regime de monopólio estatal desde os anos 60. Também foi criado um órgão
regulador denominado, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), em 1997, a qual
ficaria responsável por estabelecer padrões para as operadoras de rede e definir as novas
regras do modelo por meio da Lei Geral das Telecomunicações. A Agência seria composta
por cinco conselheiros diretores, nomeados pelo presidente da República, após sabatina no
Senado Federal.
Em tese, a construção do marco regulatório objetivou evitar a simples transferência do
monopólio público para o monopólio privado através da garantia da concorrência entre
agentes privados. Além disso, procurou-se forçar a participação de empresas locais no
processo por meio da formação de consórcios com as transnacionais, algumas vezes por
meios escusos.
O modelo desenhado pelo governo dividiu o país em sub-regiões, que combinavam áreas de
maior poder aquisitivo, mais atrativas economicamente, com áreas pouco desenvolvidas,
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com a intenção de desenvolver o mercado como um todo e assim garantir a universalização
de um serviço de interesse coletivo. Além disso, a participação na etapa seguinte de
concessões, já na fase de concorrência plena, estava condicionada ao cumprimento das
metas e requisitos da fase anterior. Desta forma o Estado buscou estabelecer metas a serem
cumpridas, além de um marco institucional capaz de garantir a execução e o controle do
processo. Ao mesmo tempo, assegurou-se que as regras fossem factíveis e atraentes para os
investidores internacionais.
Para as grandes operadoras de telecomunicações, que se internacionalizaram nos anos
oitenta, com a quebra do monopólio público e a revolução tecnológica, o grande fator
atrativo do mercado brasileiro estava na demanda reprimida e no relativo atraso
tecnológico. Suas estratégias de internacionalização se materializaram tanto por meio do
investimento externo direto como de alianças e consórcios com empresas e capitais locais.
O governo brasileiro dividiu a Telebrás em 13 empresas: 1 de telefonia de longa distância
(Embratel), 3 de telefonia fixa (Telesp, Tele Centro-Sul Participações S.A. e Tele NorteLeste Participações S.A.) e 8 de telefonia celular.
No dia 29 de julho de 1998, em clima de grande tensão, o controle das empresas do Sistema
Telebras foi a leilão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro por um preço mínimo de R$
13,47 bilhões, depois de vencidas todas as restrições legais. A União vendeu o controle do
Sistema Telebras por R$ 22.057,8 milhões, correspondendo à época a US$ 18,9 bilhões,
obtendo um ágio de 63,76% em relação ao preço mínimo, estabelecido pelo BNDES e pelas
consultorias contratadas. Esta foi considerada a maior privatização, em todo o mundo, do
bloco de controle de uma empresa. A privatização da Telebrás foi considerada também um
recorde de participação de capital estrangeiro no processo de privatização das estatais
brasileiras, alcançando cerca de 67,9%.
Essa divisão do sistema Telebrás e a privatização abriram o mercado das telecomunicações
ao capital estrangeiro, o que proporcionou aos grandes grupos internacionais como MCIWorldCom, Bell Canada, GVT, France Telecom, Telecom Italia, Telefônica e Portugal
Telecom fazerem-se presentes no mercado brasileiro.
Telefônica e Portugal Telecom possuíam uma clara estratégia regional, buscando por meio
do mercado latino-americano, ganhar escala de operadores e competidores internacionais.
De fato, a grande ganhadora desse processo foi a empresa espanhola Telefónica que, a
partir da aquisição do controle da empresa de telefonia fixa da cidade de São Paulo
(Telesp), consolidou-se como a companhia mais importante do setor de telecomunicações e
como a maior empresa estrangeira no Brasil (Gazeta Mercantil, 2003).
Atualmente, a Telefônica possui no Brasil quase 13 milhões de clientes de telefonia fixa e
mais de 20 milhões em telefonia celular. No segmento de telefonia móvel, a Telefônica
formou uma empresa conjunta – a Vivo – com a Portugal Telecom, em que cada uma
possui 50% do capital. A Vivo destaca-se por ser a quarta operadora de telefonia celular em
âmbito mundial.
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Assim, as empresas estrangeiras começaram a dominar o setor, constituindo-se em algumas
das maiores companhias no Brasil. Entre as 50 maiores empresas estrangeiras com
operações no país, 5 atuam nesse setor. A partir de 2002, implementou-se uma maior
concorrência nos diversos serviços e as empresas instaladas puderam ampliar suas áreas de
atuação além daquelas originalmente estabelecidas, respeitando a regulação setorial.
Em 2002, as empresas de telecomunicações desbancaram as montadoras no ranking das
maiores empresas. No Brasil, enquanto as 5 maiores empresa de telecomunicações
faturaram US$21,1 bilhões, as maiores automobilísticas brasileiras, Volkswagen, General
Motors, Fiat, Ford e DaimlerChrysler faturaram US$16,4 bilhões (Gazeta Mercantil, 2003).
Em troca de um pequeno volume de investimentos, as transnacionais do setor de
telecomunicações lograram uma vantajosa posição no mercado brasileiro, assegurando
níveis elevados de rentabilidade.
Porém o modelo implantado ainda deverá sofrer inúmeras revisões e pressões das mega
corporações que aqui exploram os serviços. Existem inúmeros problemas para que as metas
sejam atingidas e para que a Anatel atinja os objetivos pretendidos. As operadoras estão
insatisfeitas com o desempenho dos consumidores do mercado brasileiro – já que não
podem questionar as tarifas, extremamente favoráveis - e querem mudar as regras do jogo,
pressionando a agência reguladora e questionando assim a capacidade regulatória do
Estado.
Uma análise do período pós-privatização do setor de telecomunicações permite visualizar
alguns avanços não-desprezíveis: em 1998, uma linha fixa custava aproximadamente US$
1.200,00 e levava até dois anos para ser instalada. Atualmente, uma linha custa
aproximadamente US$ 40,00 e é instalada em duas semanas; em 1998, havia 13 milhões de
linhas fixas e, atualmente, são cerca de 40 milhões de linhas fixa.
Entretanto, para se explicar este desempenho, importa ressaltar que a rentabilidade migrou
do que era cobrado pela linha para o consumo, cujos preços eram inflados por tarifas
indexadas ao IGP, cujo índice revela-se bastante superior aos valores apurados para os
índices tradicionais de preços ao consumidor. Além disso, mesmo antes da privatização, o
Sistema Telebrás aumentou praticamente em 50% os investimentos. Assim, em um período
de instabilidade macroeconômica, o setor viu aumentar de maneira significativa o número
de clientes que a ele se integravam, particularmente no segmento de telefonia móvel.
Após atingir a marca de 40 milhões de linhas, o número de clientes da telefonia fixa ficou
praticamente estável, mas o número clientes da telefonia móvel ainda cresce
significativamente. O grande negócio da telefonia móvel é a popularização do celular prépago que representa cerca de 78% da vendas totais de celulares. Porém apesar da aquisição
das linhas ter ficado mais barata, o serviço ainda é muito caro e reajustado pelo IGP-DI da
FGV, o que indica que o mercado assume uma situação próxima à saturação, não por ter
resolvido o problema da demanda reprimida em sua totalidade, mas por praticar tarifas
pouco relacionadas com o poder aquisitivo médio da população brasileira.
Persistem, portanto, grandes problemas quando avaliamos o processo de privatização na
perspectiva de seus usuários. Sem dúvida, estes se beneficiaram com os menores preços
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cobrados pelo acesso, mas a assinatura básica e as tarifas sofreram processo inverso e
aumentaram substancialmente. Por outro lado, no Procon, Serviço de Proteção ao
Consumidor, aglomeram-se as reclamações contra as operadoras e algumas delas mantêm
advogados de plantão no local das audiências. O usuário tem sido lesado na qualidade do
serviço prestado, na cobrança indevida de serviços, na não regularidade das contas de
cobrança e na demora para atendimento de pedidos de transferência etc.
Adicionalmente, o contexto da reestruturação das empresas determinou maior flexibilização
da produção e do trabalho. A pressão pela redução dos custos por parte das empresas
incidiu diretamente sobre os trabalhadores, com a intensificação do ritmo de trabalho,
queda de seus rendimentos e aumento da insegurança. A organização dos empregados e os
contratos de trabalho também sofreram flexibilização, desestabilizando a ação dos
sindicatos.
No caso da Telemar, percebeu-se uma redução no quadro funcional, pela demissão e pela
terceirização de vários segmentos. As perdas salariais são uma constante no caso dos
trabalhadores da Telemar. O acesso ao local de trabalho para os sindicalistas é negado, para
tentar impedir a organização sindical da categoria. A saúde dos trabalhadores do call center
fica cada vez mais comprometida em função das pressões em torno da produtividade e do
medo de ser demitido (Queiroz, 2005).
Já na Telefônica, o processo de reestruturação com foco na redução dos custos do trabalho
foi rapidamente implantado. A empresa procurou avançar na política de flexibilização e
aumento da precarização das relações de trabalho. Esse processo mostra-se evidente,
quando se percebe a redução drástica no quadro de empregados da companhia e o uso da
terceirização como instrumento fundamental para a racionalização do trabalho e redução
dos gastos relativos à mão-de-obra (Uchima, 2005).
A instabilidade no emprego em decorrência das demissões, o acúmulo de funções, o
aumento do ritmo de trabalho e prolongamento da jornada, a elevação das horas trabalhadas
não-remuneradas, a crescente tensão provocada pela adoção de programas de avaliação de
rendimento por equipes e individual, a queda expressiva da remuneração, a redução de
benefícios, todos estes fatores configuram uma política claramente ostensiva da Telefônica
sobre os seus empregados. O acréscimo dos trabalhadores de mais jovens, recebendo
baixos salários, reforça a hipótese de que a Telefônica demitiu em massa e procurou afastar
os empregados mais experientes e com maiores salários.
A Telefônica também utiliza indiscriminadamente de terceirização ao aumentar a
subcontratação. Grande parte dos trabalhadores que migraram para as empresas contratadas
continuou a realizar as mesmas funções, mas com salários menores e redução significativa
de seus direitos e benefícios (Uchima, 2005).
No caso da Embratel, por meio de estudo realizado pelo Observatório Social (2001),
comprova-se que a empresa passou a adotar uma clara estratégia de gerir o seu espaço livre
de qualquer atividade sindical, ainda que, externamente, ela se caracterize como "empresa
cidadã". Além disso, por meio de uma análise dos Contratos Coletivos de Trabalho, entre
1996 e 1999, observa-se uma clara perda dos trabalhadores no pós-privatização. Já no que

66
se refere às condições de trabalho, devido à terceirização da manutenção de energia
elétrica, vem aumentando a periculosidade para os trabalhadores que atuam em suas
instalações. Parte expressiva daqueles que trabalhavam em manutenção, na condição de
empregados da Embratel, foram demitidos e hoje prestam serviços como mão-de-obra
terceirizada.
Em síntese, a privatização das telecomunicações foi acompanhada por uma série de
conseqüências negativas para os trabalhadores do setor, com diminuição dos empregos nas
empresas do setor, terceirização do trabalho, perdas salariais e de benefícios trabalhistas e
piores condições de trabalho, comprometendo a saúde dos trabalhadores.
O Setor de Energia Elétrica
A privatização do setor elétrico brasileiro acelerou-se com as mudanças no seu marco
regulatório legal, em particular, com a aprovação da Lei 8.987/95 conhecida como a “Lei
das Concessões”, a qual foi adaptada ao setor elétrico por meio da Lei 9.074/95, que
dispunha sobre o regime de concorrência na licitação de concessões para projetos de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, criando as figuras jurídicas do
“produtor independente” e do “consumidor livre”, ou seja, figuras privadas.
O governo federal contratou uma empresa de consultoria britânica “Coopers & Lybrand”
para apresentar uma proposta de modelagem do setor elétrico brasileiro com o intuito de
torná-lo “competitivo” antes de iniciar o programa de privatização. A proposta que fizeram
partia da sua experiência de modelagem de sistemas elétricos com geração termelétrica. No
entanto, enquanto estas podem ser alocadas praticamente em qualquer lugar, as
hidroelétricas dependem da geografia e da localização hidráulica mais adequada.
A proposta que foi implantada separou a geração, a transmissão e a distribuição, criando
três tipos de empresas. Estas, posteriormente foram divididas ou reagrupadas dependendo
da região e composições acionárias. A relação comercial que foi introduzida, pretensamente
para gerar concorrência de mercado, denominou-se Mercado Atacadista de Energia Elétrica
(MAE), que visava substituir os contratos anteriores entre as empresas geradoras e as
distribuidoras por ofertas de energia a atacado ao preço de mercado de ocasião. Um dos
problemas provocados deveu-se à dificuldade de planejar a operação e a expansão do
sistema, fundamental no modelo brasileiro interligado. A título de ilustração, cerca de 500
milhões de MWh aa ano são vendidos desta maneira.
Para regular a competitividade e as tarifas, o governo criou a Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL (Lei 9.427/96) e para coordenar nacionalmente a operação do sistema
criou uma nova entidade privada, a Operadora Nacional do Sistema – ONS.
A privatização do setor iniciou-se pela distribuição, uma vez que havia dúvidas sobre o
interesse do setor privado em adquirir empresas de geração se estas tivessem que vender
eletricidade para distribuidoras estatais. Assim, além de vender a Escelsa em julho de 1995
e a Light em maio de 1996, as únicas empresas distribuidoras federais, o governo também
instituiu o Programa de Estímulo às Privatizações Estaduais (PEPE), um instrumento que
autorizava o BNDES a adiantar recursos aos governos estaduais por conta da venda das
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empresas estaduais de distribuição, enquanto as respectivas Assembléias Legislativas não
as aprovassem. Aproximadamente 65% da distribuição já eram privadas no ano 2000.
Quanto à privatização da geração que se seguiu, foram vendidas quatro empresas,
responsáveis por aproximadamente 17,3% da geração nacional. Como resultado geral das
privatizações entre 1995 e 1999, o país encontrava-se na seguinte situação:
Quadro 6 - Setor elétrico privado no Brasil em 2000

Empresa

Data da venda

Principais
Mercado (%)
acionistas
Distribuição das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste
Escelsa/ES
12/07/95
EdP (Po) e GTD (Br)
2,2
Light/RJ
21/05/96
EdF (Fr), Aes
9,0
(EUA), Houston
(EUA)
Cerj/RJ
20/11/96
Endesa (Ch),
2,4
Chilectra (Ch),
Endesa (Es), EdP
(Po)
RGE/RS
21/10/97
VBC (Br), CEA
1,9
(EUA)
AES Sul/RS
21/10/97
AES (EUA)
2,4
CPFL/SP
01/11/97
VBC (Br)
7,1
Enersul/MS
19/11/97
EdP (Po), GTD (Br)
1,0
Cemat/MT
27/11/97
Grupo Rede (Br)
0,95
AES Eletropaulo
15/04/98
EdF (Fr), AES e
13,7
Houston (EUA)
Elektro/SP
16/07/98
Enron (EUA)
4,1
Bandeirante/SP
17/09/98
VBC (Br), EdP (Po)
9,2
Distribuição das regiões Norte e Nordeste
Coelba/BA
01/07/96
Iberdrola (Es), Previ
3,3
Energipe/SE
01/12/97
Cataguases (Br),
0,6
CMS (EUA)
Cosern/RN
01/12/97
Iberdrola (Es), Previ
0,9
Coelce/CE
02/04/98
Endesa (Ch),
1,9
Chilectra (Ch),
Endesa (Es), EdP
Celpa/PA
01/07/98
Grupo Rede (Br)
1,2
Celpe/PE
17/02/2000
Iberdrola (Es), Previ
2,4
Cemar/MA
15/06/2000
Pensylvania (EUA)
0,8
Geração
Cachoeira
05/09/96
Endesa (Ch)
0,03
Dourada/GO
Gerasul/SC
15/09/98
Tractebel (Bélgica)
6,8
Paranapanema/SP
28/07/99
Duke-Energy (EUA)
4,9
Tietê/SP
27/10/99
AES (EUA)
5,6
Fonte:- ICEM. Marcos regulatórios do setor elétrico da América Latina e Caribe, 2001.
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Como se percebe, a partir do quadro acima, toda a geração privada estava sob controle de
empresas estrangeiras. Das 18 empresas distribuidoras, três delas que servem apenas 9,25%
do mercado são brasileiras, sete têm controle acionário estrangeiro, detendo 34,0% do
mercado e oito empresas têm o controle compartilhado entre capital nacional e estrangeiro,
atendendo a 21,5% do mercado.
A privatização do setor elétrico brasileiro, de acordo com dados do BNDES, rendeu
aproximadamente US$ 21 bilhões e transferiu dívidas no valor de US$ 6 bilhões. Deste
total, cerca de US$ 11 bilhões foram investimentos estrangeiros diretos, equivalente a
praticamente metade do dinheiro efetivo. Porém, os únicos que ganharam com o processo
foram os que compraram as empresas.
Os trabalhadores foram prejudicados pelas demissões em massa e pela flexibilização de
seus contratos de trabalho. O setor elétrico brasileiro contratava diretamente 209 mil
trabalhadores em 1989 e dez anos depois, ou seja, após as privatizações, apenas 122 mil,
representando uma perda de aproximadamente 87 mil postos de trabalho, ou seja, de 42%
do total ao longo deste período, segundo dados do DIEESE (Proni, 2005).
Estes postos de trabalho transformaram-se, em sua maioria, em empregos terceirizados ou
até em cooperativas de mão de obra, o que significa que seus salários e condições de
trabalho foram extremamente reduzidos. Além disso, a mão de obra terceirizada passou a
ser menos qualificada que anteriormente e o número de acidentes de trabalho, inclusive
fatais, aumentou de maneira assustadora.
Mesmo nos postos de trabalho mantidos como efetivos nas empresas houve transformações
dignas de nota. Funções como as de operadores de subestações e usinas começaram a
desaparecer devido à introdução de novas tecnologias e automatização da operação do
sistema. A rotatividade que até 1989 era inferior a 10%, superou a marca dos 20% em
1999, como forma de reduzir salários e dificultar a organização sindical.
Os consumidores, por sua vez, foram prejudicados pela piora na qualidade dos serviços e
pelo aumento brutal do custo da energia elétrica. Além de vários “apagões” estaduais,
houve um “blackout” em 1999 que atingiu de uma só vez, oito estados.
O número de reclamações apresentadas por consumidores, registradas e reconhecidas como
procedentes pela ANEEL em 1999 foram cerca de sete milhões no país todo, sendo 65%
relativas a empresas situadas nas regiões sul e sudeste e 21% no Nordeste. As tarifas de
energia elétrica foram recompostas às vésperas das privatizações como forma de tornar as
empresas atrativas. Posteriormente elas negociaram novos aumentos tarifários com a
ANEEL. Praticamente todas as empresas obtiveram aumentos acima da inflação entre 1995
e 2000.
Em 2002 o governo FHC aprovou uma série de alterações na cobrança de tarifas ao
eliminar o subsídio cruzado que beneficiava os consumidores de baixa renda, introduzir o
“seguro anti-apagão” para remunerar as empresas pelas perdas com eventuais novos
“blackouts”, bem como pelas “perdas” que tiveram com o racionamento e introduzir uma
recomposição tarifária.
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Infelizmente, já atingimos a situação em que a população de baixa renda começa a ter
dificuldades para assegurar o acesso à energia elétrica devido ao seu custo crescente. Em
2003, cerca de 1,2 milhões de consumidores eram cortados mensalmente por inadimplência
e o percentual de consumidores cortados mensalmente triplicou entre 1995 e 2002.
O processo de privatização do setor elétrico brasileiro foi interrompido em 2001 devido à
falta de sustentação política, uma vez que os investimentos previstos na ampliação do
sistema não ocorreram conforme o esperado. Porém, o novo modelo já estava adiantado,
embora não totalmente consolidado e além das 17 empresas de distribuição e as quatro de
geração que já haviam sido privatizadas, havia ainda outras 28 empresas estatais conforme
demonstra o próximo quadro:
Quadro 7. O setor elétrico estatal em 2000

Propriedade
Binacional

Federal

Estadual

Atividades
Empresas
Geração
Itaipu
Holding e planejamento
Eletrobrás
Geração
CGTEE
Geração e transmissão
Furnas
Geração, transmissão e distribuição Eletronorte, Chesf, Manaus Energia e
Boa Vista Energia
Geração e engenharia nuclear
Eletronuclear
Transmissão
Eletrosul
Distribuição
Eletroacre, Ceal, Ceron e Cepisa
Pesquisa
Cepel
Geração
Cesp*
Geração, transmissão e distribuição
CEEE, Copel e Cemig
Transmissão
CTEEP**
Distribuição
Celesc, Celg, CEB, Ceam, Cer, Cea,
Saelpa e Cemar***

Fonte:- ICEM. Marcos regulatórios do setor elétrico da América Latina e Caribe, 2001.
* A CESP teve sua privatização suspensa em 2001 por uma liminar obtida pelo Sindicato da categoria.
** A privatização da CTEEP foi proposta pelo governo de São Paulo por meio da Lei 02/2005.
*** A Cemar havia sido privatizada, mas a empresa Pensylvania dos EUA desistiu do negócio.

O quadro demonstra que ainda há um potencial de privatização de aproximadamente 82%
da geração de energia elétrica nacional, bem como de 36% da distribuição. Somente o
parque gerador representa um patrimônio de quase US$ 100 bilhões, incluída a empresa
Itaipu Binacional avaliada em US$ 21 bilhões.
As empresas que se mantiveram estatais empregam hoje em torno de 60.000 trabalhadores
diretamente, além de empregados terceirizados.Aliás, os serviços de terceiros representa
também um nicho interessante. Principalmente nas empresas privadas, elas substituem até
atividades fins como manutenção, leitura e entrega de contas, “call centers”, o que é ilegal,
além de limpeza, vigilância, construção e outras.
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Por exemplo, a LIGHT gasta aproximadamente R$ 224 milhões por ano com serviços de
terceiros, quase a mesma quantia despendida com o pagamento de salários que é R$ 230
milhões. No caso da CPFL, uma outra empresa privatizada, a despesa com terceiros, R$ 84
milhões, é quase a metade dos salários que representam R$ 169 milhões ao ano. A
hidroelétrica de Itaipu gasta anualmente em torno de R$ 100 milhões com os serviços
terceirizados e na empresa Furnas Centrais Elétricas, o valor já alcança R$ 329 milhões,
ambos de acordo com os últimos balanços.
No caso específico da LIGHT, segundo estudo realizado pelo Observatório Social (2001),
observa-se que os dois meses subseqüentes à privatização caracterizaram-se por ações
administrativas e mudanças na composição da diretoria. A seguir, a empresa anunciou as
primeiras 362 demissões, sob alegação de que se tratava de mão-de-obra ociosa ou
“funcionários causadores de problemas”. Esta última justificativa viria motivar, como
veremos adiante, a formulação de uma cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho
subseqüente à privatização.
Quinze dias após estas primeiras demissões, a nova diretoria lançou o Programa de
Demissões Incentivadas (PDI), ao qual muitos trabalhadores aderiram, apesar da campanha
em contrário feita pelo sindicato. As primeiras demissões, somadas ao PDI e às
aposentadorias, geraram um saldo de 4.500 desligamentos. Para os demitidos que
desejavam seguir trabalhando no mesmo ramo, restava a perspectiva de terceirização, já
que a Light prometia facilitar a criação e contratação de cooperativas e microempresas
prestadoras de serviços. A área mais afetada foi a operacional, correspondendo a 62,51%
das demissões incentivadas.
No estudo da LIGHT (Observatório Social, 2001), há indícios claros de que a esmagadora
maioria dos demitidos continua trabalhando não apenas no setor elétrico, mas para a
empresa e em condições muito mais precárias. Resulta que a reestruturação promovida pela
empresa correspondeu a uma perda importante para os seus trabalhadores e a um ganho
considerável para a empresa, favorecida pelo apoio do Estado na definição do valor das
tarifas. Além disso, as oficinas sindicais elaboradas pelo IOS apontam que, com a
privatização, o volume de serviços aumentou e, como o número de funcionários havia
diminuído, os remanescentes foram sobrecarregados.
Portanto, parece inegável que além dos impactos sistêmicos sobre o conjunto da economia
brasileira, derivados do apagão de 2001, que travou a geração de renda e empregos, a
privatização com internacionalização do setor não trouxe um novo modelo de planejamento
e gestão adequado à realidade brasileira, tendo aliás a ANEEL satisfeito mais os anseios
das novas empresas controladoras do que o dos consumidores de baixa renda. Finalmente,
não se pode esquecer dos efeitos precarizadores num setor que sempre se destacou pelo
nível de qualificação e remuneração dos seus trabalhadores bem acima da média nacional,
já que, segundo Proni (2005), no ano 2000, cerca de 2/3 dos trabalhadores do setor
possuíam ao menos o secundário completo e recebiam remunerações superiores a 10
salários mínimos.
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Síntese dos Setores Analisados
Pode-se perceber algumas coincidências no modelo de ingresso do capital estrangeiro na
economia brasileira nos setores financeiros, de telecomunicações e de energia elétrica. Em
primeiro lugar, a sua forma entrada de no país deu-se sempre por meio de transferência de
ativos de antigas empresas estatais, aproveitando-se de sua posição no mercado e dos
investimentos realizados no passado.
Na maioria das vezes, incorporaram novas tecnologias de duas matrizes, beneficiando-se de
um cenário de demanda reprimida, especialmente no caso de telecomunicações. Entretanto,
muitas vezes, a ausência de planejamento ou de metas estabelecidas pelo setor público,
impediu novos investimentos como no setor elétrico. No setor financeiro, adaptaram-se ao
cenário de juros elevados, priorizado os segmentos de alto poder aquisitivo, sem trazer
aumento da concorrência e serviços mais baratos. Ou seja, em todos os casos, o setor
público atuou de forma subordinada aos interesses privados, fornecendo tarifas vantajosas
aos novos fornecedores de serviços.
Reeditou-se assim um modelo de convivência entre o setor público e o capital transnacional
do setor serviços predominante durante a primeira metade do século XX. Naquela época, as
empresas estrangeiras, especialmente do setor elétrico, respondia apenas à demanda efetiva,
inclusive com certo racionamento, postergando investimentos. Estavam sempre a reboque
da expansão do país, não exercendo qualquer papel dinâmico e propulsor (Almeida, 2004).
Finalmente, em termos de relações de trabalho, utilizaram uma combinação de novas
tecnologias com precarização das relações de trabalho, recusando-se muitas vezes a
respeitar os direitos fundamentais do trabalho. Junto com a elevação da produtividade,
cortaram-se salários, empregos e benefícios sociais e elevou-se a intensidade do trabalho.
Vale indicar que a oferta brasileira no GATS encontra-se bem aquém da situação de fato
destas empresas. No capítulo horizontal, tende-se a reforçar o poder do Estado por meio da
regulamentação doméstica e de subsídios. No capítulo setorial, abre-se o modo 3, presença
comercial, nos setores financeiro e de telecomunicações, mas com possíveis restrições em
termos de participação de capital internacional (telecomunicações), ou por meio de
autorização governamental (financeiro). No caso de energia elétrica, não existe oferta do
governo brasileiro.
Desta forma, a re-regulamentação do setor de serviços no sentido de recuperar o poder de
planejamento e regulação por parte do Estado, especialmente nos três segmentos
estratégicos acima analisados, depende de dois fatores inter-relacionados.
Em primeiro lugar, o governo não pode ampliar a oferta nestes setores no âmbito do GATS.
Em segundo lugar, o marco regulatório nacional não deve ser flexibilizado, no sentido da
maior privatização (especialmente no setor elétrico e financeiro) e da aceitação de
parâmetros exclusivamente ditados pelo mercado na definição de tarifas e de regras de
concorrência.

72
Isto porque a lógica do governo brasileiro nas negociações de serviços tem sido a de
oferecer, sempre com alguma defasagem, exatamente aquilo que se pratica no cenário
nacional. Ao se flexibilizar o marco regulatório nacional, abre-se espaço para que em
futuras rodadas estes setores sejam abertos, de acordo com a premissa da liberalização
progressiva, que serve de referência para as negociações do GATS.
Portanto, tudo indica que o lema para os movimentos sociais e para os gestores de políticas
públicas anti-privatizantes deva ser o de não permitir a mudança da oferta brasileira nestes
setores no GATS, sem descuidar de um acompanhamento no que diz respeito ao marco
regulatório nacional.
Em alguns casos, como o do setor de educação, por exemplo, a rigidez da oferta no GATS
pode servir para bloquear, inclusive juridicamente, a abertura do setor serviços promovida
pelo setor privado nacional, em alianças com grandes grupos internacionais, que se
aproveitam do vácuo jurídico existente na regulamentação do setor. Segundo material
produzido pelo Inesc (2006), percebe-se a existência de projeto de lei, em discussão no
Congresso Nacional, que disciplina cursos de universidades estrangeiras no Brasil. Ao
mesmo tempo, observa-se que não existe mais limite constitucional à participação do
capital externo no setor educacional brasileiro.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS NEGOCIAÇÕES DA OMC E OS RISCOS
PARA O BRASIL DE UMA MAIOR ABERTURA NO SETOR SERVIÇOS

Este trabalho permitiu chegar a seis conclusões básicas. Uma primeira está relacionada aos
interesses que movem as pressões dos países desenvolvidos pela liberalização do setor
serviços. Se inicialmente apenas as grandes empresas de serviços dos Estados Unidos, já
nos anos setenta, pregavam a necessidade de se abrir o setor em todas as suas modalidades;
a partir dos anos noventa, a União Européia soma-se à potência norte-americana, na rabeira
da flexibilização e privatização dos monopólios públicos dos seus países, conferindo vigor
renovado à fúria liberalizante. As tendências de elevação do comércio transfronteiriço de
serviços e de predomínio crescente dos investimentos diretos externos neste setor,
turbinadas pelas novas tecnologias e pelas privatizações verificadas nos países em
desenvolvimento, transformaram o este setor numa fonte de acumulação de capital em si
mesma, extraindo rentabilidade – dado o seu poder de fixar preços – dos setores industrial e
agrícola e da massa de consumidores da economia mundial.
Esta liberalização se dá de duas formas. Por meio da defesa de governos liberais nos países
desenvolvidos em desenvolvimento, os quais produzem um conjunto de regulamentações
que aumentam o raio de manobra do setor privado na definição das políticas públicas, ou
seja, das ações que afetam o poder aquisitivo das pessoas e o potencial de desenvolvimento
econômico de um país. E também por meio da pressão liberalizante com o aval da OMC,
no âmbito das negociações da GATS. E apesar de aparentemente mais flexível que o
comércio de bens, as ofertas consolidadas dos países em serviços são irreversíveis ou cotam
com pesadas retaliações caso um país decida, num segundo momento, “voltar atrás”.
Assim se explica o princípio da liberalização progressiva que fundamenta o GATS. Como a
maré liberalizante vem refluindo nos países em desenvolvimento, torna-se fundamental
encontrar anteparos na legislação internacional, onde o “poder de fogo” dos países
desenvolvidos revela-se inquestionável.
Entretanto, como se percebe deste a criação do G-20 em 2003, os países em
desenvolvimento têm elevado o preço das suas ofertas. Querem “pagar para ver” a abertura
do mercado agrícola dos países desenvolvidos. Negociam em troca uma possível
flexibilização da sua posição negociadora em NAMA e serviços.
Na prática, as negociações têm revelado um contraponto entre bens industriais e agrícolas,
revelando uma clivagem Norte/Sul, enquanto as negociações de serviços correm
paralelamente. O risco – não-desprezível – especialmente dos países em desenvolvimento
com mercados internos mais diversificados é o de mais uma vez conseguir ganhos módicos
ou até mesmo imperceptíveis em bens agrícolas, os quais seriam aliás aproveitados por
apenas algumas economias; em troca de uma especialização regressiva de suas indústrias e
uma internacionalização dos seus serviços estratégicos, sem aumento correspondente dos
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investimentos, sorvendo as grandes corporações parte expressiva da riqueza gerada nestes
países.
No caso de serviços, ainda que a participação nas negociações plurilaterais não seja
obrigatória, corre-se o risco de que um acordo no último minuto acabe por abrir segmentos
importantes da indústria de serviços dos países em desenvolvimento, reduzindo bastante a
sua capacidade regulatória. Os riscos, portanto, existem, especialmente quando se sabe que
vários países em desenvolvimento – dentre os quais se destaca o Brasil – podem no “apagar
das luzes” oferecer concessões adicionais, em bens industriais e também em serviços, para
manter o chamado sistema multilateral de comércio, mesmo tendo ficado provado que o
poder unilateral de Estados Unidos e União Européia não se alterou de forma substantiva.
É importante ressaltar que a oferta brasileira em serviços, até o presente momento, tem se
mostrado menos próxima do que querem os países desenvolvidos, até quando se compara
com a oferta em NAMA. Aqui o governo brasileiro já admitiu “nos corredores” um
coeficiente 30 como limite, a depender, é claro da discussão sobre bens agrícolas e das
flexibilidades (Observatório Social, 2005a).
A oferta revisada do Brasil em serviços não avança nos setores financeiro e de
telecomunicações, além de não haver disposição negociadora em energia elétrica, tendo o
governo se retirado das negociações plurilaterais de educação e serviços audiovisuais. O
governo tende a abrir o setor serviços em modo 3, sendo que para alguns setores com
restrições em acesso a mercado e tratamento nacional, e a não fazer concessões para modo
1 na grande maioria dos setores. Em modo 4, atua como demandante junto com a Índia,
mas desconfiando que algo de concreto vá emergir das negociações. Por sua vez, em
regulamentação doméstica, atua junto com outros países em desenvolvimento, para
assegurar uma maior margem de manobra aos poderes públicos na definição de regras de
concorrência, subsídios, metas de universalização e parâmetros para os fornecedores do
setor privado.
Quer dizer que a sociedade civil brasileira não tem o que temer com as negociações da
OMC? Antes pelo contrário, a segunda conclusão deste estudo aponta para o risco de que o
Brasil flexibilize a sua posição, em virtude da própria dinâmica das negociações da OMC.
Por isso, é importante acompanhar os representantes do governo brasileiro, com o intuito de
perceber as nuances e oscilações da sua posição negociadora, que poderiam levar ao
comprometimento da regulação em setores estratégicos dos serviços no Brasil.
Uma terceira conclusão pode ser retirada dos setores de telecomunicações e serviços
financeiros. A oferta consolidada do Brasil na OMC avança no sentido das reformas
implantadas no setor ao longo dos anos noventa. O Itamaraty apenas tem oferecido aquilo
que já prática no plano nacional, até um pouco menos. Ou seja, estamos mais liberalizados
na prática do que os nossos compromissos na OMC. Isto significa que um
acompanhamento tão rigoroso quanto o realizado sobre o GATS deve ser feito sobre os
poderes Executivo e Legislativo no plano nacional, sob pena de afrouxar a posição
negociadora brasileira nas próximas rodadas.
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O melhor exemplo deste descompasso se encontra no setor de educação. Este setor tem sido
aberto para o setor privado, inclusive transnacional, sem qualquer tipo de controle de
regulação por parte do Estado brasileiro. Os liberais, apoiados ideologicamente por
conceitos como capital humano e empregabilidade, transformaram a educação num insumo,
perdendo esta qualquer significado em termos de manutenção dos valores culturais
nacionais, tendo se desvanecido a contribuição da educação para a afirmação da cidadania.
Ora, soa no mínimo como um paradoxo que o governo brasileiro se retire das negociações
deste setor no âmbito da OMC, enquanto aqui as empresas transnacionais imponham seus
parâmetros a entidades nacionais do setor, aproveitando-se do vácuo jurídico existente para
avançar inclusive por meio da presença comercial no setor universitário, sem qualquer tipo
de controle ou regulação.
Mas quais seriam estes riscos? Um primeiro risco e mais óbvio está relacionado à
deterioração do balanço de pagamentos. Trata-se, portanto, de um risco sistêmico e que
afeta ao conjunto da economia e da sociedade. Observa-se, por exemplo, que enquanto no
ano de 2005 o país possuía um superávit de US$ 28,5 bilhões em agricultura e de US$ 14,1
bilhões nos bens enquadrados como NAMA, o déficit no setor de serviços situava-se na
casa de US$ 6,1 bilhões. Um cálculo aritmético diria que para ganhar em agricultura se
abre espaço em indústria, onde nosso saldo é menor, e em serviços onde nossas deficiências
competitivas são mais evidentes.
Infelizmente, as nações não são feitas à base de aritmética. Existem encadeamentos intersetoriais e um déficit de serviços mais elevado seguramente elevaria nossa vulnerabilidade
externa, trazendo como conseqüência as mesmas políticas de sempre: juros mais elevados e
maior superávit fiscal. Além disso, poderiam levar a uma desvalorização abrupta e não
ordenada da moeda brasileira.
A quinta conclusão do estudo é que uma maior abertura de serviços traria um impacto
negativo considerável sobre o nível e a qualidade dos empregos gerados no país. Vejamos
porquê.
De acordo com os dados levantados na parte 3 do presente trabalho, observa-se que o Brasil
possuía, no ano de 2004, cerca de 50 milhões de trabalhadores empregados no setor de
serviços, representando 60% do total de postos de trabalho existentes no país. Desde total
de trabalhadores, observa-se que 57% (quase 30 milhões de pessoas) estão alocados em
atividades geralmente precários, caracterizadas pela baixa remuneração e pela qualificação
inferior à média do mercado de trabalho. Encontram-se aqui os trabalhadores autônomos,
de serviços pessoais, os empregados domésticos e boa parte dos trabalhadores do setor
comércio, dominado por pequenos empreendimentos.
A presença do capital externo mostra-se aqui bastante limitada, sendo que muitos destes
trabalhadores apenas ocultam a sua situação de mão-de-obra sobrante ou supérflua.
Conseqüentemente, para estes trabalhadores, uma maior abertura do setor de serviços teria
um impacto negativo apenas indireto, pois o excedente estrutural de força de trabalho seria
ampliado, aumento o número de trabalhadores informais ou subempregados. Ou seja,
aumentaria a concorrência, havendo uma pressão para a queda do rendimento,
especialmente dos autônomos.
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De outro lado, cerca de 10% dos trabalhadores do setor de serviços (4,8 milhões ou 9,5%
do total), encontram-se na categoria de serviços profissionais e auxiliares. O resultado aqui
revela-se algo contraditório. Uma pequena parcela – a “elite” mais qualificada – poderia ser
privilegiada com a abertura do modo 4. Entretanto, uma parcela talvez mais numerosa
perderia com a concorrência de prestadores de serviços mais qualificados – alguns até com
rendimentos inferiores, como no caso indiano. Outro efeito nefasto adviria da presença
comercial de algumas consultorias e empresas prestadoras de serviços que levariam a uma
oligopolização do mercado brasileiro, piorando as condições de trabalhadores das empresas
menores. Além disso, junto com o aumento do emprego e da renda de uma pequena elite de
“trabalhadores” altamente qualificados, o país se veria às voltas com a fuga de cérebros –
geralmente formados em universidades públicas – sem ter inclusive o efeito correspondente
do ingresso de reservas.
Finalmente, o impacto mais grave de uma expressiva liberalização do setor de serviços –
seja na OMC, seja por conta de um abrandamento ainda maior do marco regulatório
nacional – se faria sentir sobre os trabalhadores da administração pública e dos serviços
sociais e dos serviços estratégicos de troca e circulação (telecomunicações, financeiro,
energia elétrica, gás e água e transportes). Estes dois grandes sub-grupos do setor serviços
respondem por 24% e 10% dos empregos gerados nos setor de serviços (12,2 milhões e 4,8
milhões de trabalhadores, respectivamente). Destacam-se pelos maiores níveis salariais, de
qualificação e de sindicalização dos trabalhadores. No primeiro caso, a abertura por
enquanto mostrou-se tímida.
Contudo, vale destacar o comportamento díspar destes dois sub-grupos no período recente
(1995 a 2004). Enquanto o sub-setor de administração pública e serviços sociais participou
com entre 30% e 45% dos empregos formais gerados no setor serviços - graças em grande
medida às vinculações constitucionais estabelecidas pela Constituição de 1988 para os
serviços sociais, mas também à maior demanda por estes bens; nos serviços de troca e
circulação, o quadro foi de saldo negativo de empregos formais na segunda metade da
década de noventa, parcialmente recuperado nos quatro primeiros anos da presente década.
O que diferencia este segundo sub-grupo é justamente o processo de privatização com
internacionalização que levou a uma demissão generalizada com terceirização. Na maior
parte dos casos, não se gestaram investimentos à frente da demanda e nem se baratearam os
serviços fornecidos. O crédito ficou mais caro, assim como as tarifas de luz e telefone.
Soma-se a este cenário os custos do trabalho menores – por uma combinação de novas
tecnologias com precarização do emprego – e os níveis de rentabilidade das novas
empresas privatizadas vão nas alturas. Quando elas sofrem prejuízos, em grande medida
por conta dos problemas macroestruturais oriundos do mercado de trabalho e da
desigualdade social, e o Estado fornece subsídios às empresas, não aos consumidores e
cidadãos.
Uma abertura generalizada do setor serviços refletiria-se no nível de emprego de alguns
setores da administração pública, os quais seriam passíveis de privatização, e dos serviços
sociais, os quais passariam a se pautar pela dinâmica do mercado, precarizando e demitindo
trabalhadores, e fornecendo acesso seletivo aos seus serviços.
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Já nos segmentos do setor de troca e circulação, onde a privatização já avançou total ou
parcialmente, uma abertura plena no âmbito da OMC impediria a execução de uma política
de re-regulamentação destes serviços já privatizados, assimilando e generalizando,
portanto, a lógica de demissão com terceirização e precarização.
A sexta conclusão do presente estudo parte da comprovação empírica acerca dos resultados
do processo de privatização com internacionalização nos setores financeiro, de
telecomunicações e de energia elétrica, o qual foi conduzido de forma autônoma pela elite
liberal que vem governando o Brasil desde a década passada, ainda que mancomunada com
as grandes corporações internacionais e alguns grandes grupos nacionais.
Este processo veio geralmente acompanhado de uma frágil regulamentação por meio das
supostas “agências reguladoras” – Banco Central, Anatel e Aneel – que trouxe prejuízos
para os consumidores, para os fornecedores da suas cadeias produtivas e especialmente
para os trabalhadores destas empresas. Relações de trabalhos precárias, terceirização
generalizada, problemas sérios em termos de saúde e segurança do trabalho e limitações à
organização sindical foram algumas das evidências apuradas pelas pesquisas elaboradas
pelo Instituto Observatório Social junto a algumas das novas empresas transnacionais que
aportaram no Brasil na seqüência das privatizações.
Em síntese, este cenário de frágil regulação do setor público com precarização do emprego
e das relações de trabalho em setores acometidos pela privatização com internacionalização
pode se generalizar para outros serviços, além de se consolidar nos setores analisados.
Trata-se de um risco concreto que sofre o Brasil, caso não promova uma re-regulamentação
do setor público no que diz respeito ao funcionamento dos serviços nos segmentos
considerados estratégicos – especialmente sociais e de infra-estrutura – ou caso o país se
curve às pressões dos países desenvolvidos na atual rodada de negociações da OMC.
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