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Resumo 
O período conhecido como desenvolvimento hacia fuera pela CEPAL marca a consolidação da 
América do Sul como periferia no capitalismo mundial. Uma longa historiografia desenvolveu-
se para analisar a inserção dos países sul-americanos no boom do comércio internacional 
promovido pela disseminação internacional da revolução industrial. A disponibilidade de terras 
e o clima, a oferta e imigração de mão-de-obra, o impacto da revolução no transporte marítimo e 
das ferrovias, são alguns dos fatores mais realçados para explicar o período. 
Pouco se analisaram, entretanto, os condicionantes políticos que levaram a estratégia de 
crescimento hacia fuera neste período. Questões relacionadas com a formação dos 
Estados/Economias Nacionais no período pós-independência que destaquem como a 
centralização do poder, as guerras de fronteiras, a estrutura econômica e a hierarquia social, 
construíram coalizões de poder que fomentaram a essa forma de desenvolvimento  
O objetivo deste artigo é fazer uma revisão crítica de alguns dos principais trabalhos 
consagrados sobre o período procurando realçar as questões mencionadas no parágrafo acima 
buscando oferecer uma perspectiva analítica diferente.  

 
Palavras-chave: América do Sul – Estado – Classes – Economias Nacionais – Século XIX 

 

Abstract 
The period known as outward development by ECLAC marks the consolidation of South 
America as a periphery in world capitalism. A long historiography was developed to analyze the 
insertion of the South American countries in the boom of the international trade promoted by 
the international spread of the industrial revolution. Land availability and climate, labor supply 
and immigration, the impact of the revolution on maritime transport and railways are some of 
the most highlighted factors in explaining the period. 
Little, however, were the political determinants that led the growth strategy out in this period. 
Matters related to the formation of post-independence states / national economies, such as the 
centralization of power, border wars, economic structure and social hierarchy, built coalitions of 
power that fostered this form of development 
The purpose of this article is to critically review some of the main works devoted to the period, 
seeking to highlight the issues mentioned in the above paragraph, in order to offer a different 
analytical perspective. 
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A história econômica dos países da América do Sul muitas vezes é contada 

através do seu principal produto de exportação – Brasil com ciclo do ouro e depois com 

o café, Argentina inicialmente com a exportação de lã, depois com carne bovina e grãos, 

Chile com salitre e posteriormente cobre, Colômbia ouro e café, dentre outros -, fazendo 

com que a inserção na economia mundial vire o processo quase exclusivo para 

interpretar a formação destas economias após a independência.  

Em sua consagrada História da Economia Latino-Americana, Halperín Dongui 

reforça esta ideia ao intitular o capítulo referente ao período posterior as independências 

e anterior ao boom exportador de “Longa Espera”. Celso Furtado, em seu “Formação 

Econômica da América Latina”, embora ensaie uma breve discussão sobre o período 

termina dando-lhe pouco destaque.  

Há poucos anos alguns autores passaram a discutir este período de maneira mais 

aprofundada buscando as origens institucionais que moldarão estas economias no 

longo-prazo. Alguns livros de história econômica que começam ainda no período 

colonial separam analiticamente este período pós-independência do período do boom 

exportador. A exceção é o livro de Bértola e O campo que consideram o período pós-

independência e de formação dos Estados fundamental para compreender as 

características futuras das economias destes países. 

Nesta mesma linha historiadores e cientistas políticos, influenciados pela 

literatura em torno da formação do Estado, debruçaram-se sobre este período buscando 

analisar as coalizões políticas e os processos de centralização do poder que culminaram 

na formação dos Estados nacionais sul-americanos. Porém este fenômeno não encontrou 

na história econômica uma contrapartida mais aprofundada.  

Não houve uma preocupação em compreender como o processo de formação 

destes Estados envolveu e se confundiu com a formação de suas economias nacionais.  

Em muitos casos, a crença na espontaneidade do mercado levou aos economistas 

ignorarem de que forma a centralização do poder e formação do estado determinou em 

grande parte as características principais das economias.  

Este trabalho busca iniciar este debate através de uma revisão critica dos 

principais autores que relacionaram a teoria da formação do Estado com este período da 

América do Sul buscando realçar os aspectos relacionados com a formação das 

economias nacionais 
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 A literatura sobre a formação do Estado é variada e extensa e, não caberia no 

escopo deste trabalho revisá-la em detalhes. As obras seminais de Skcopol, Tilly, e 

Mann, dentre outros, preocuparam-se em analisar a gestação do Estado Moderno na 

Europa ao longo da evolução do capitalismo no continente. Mas o objetivo deste 

trabalho é analisar a formação dos Estados na América do Sul, o que exige realçar 

aspectos semelhantes sobre a formação do Estado (principalmente a centralização do 

poder e a consolidação de uma nova ordem política), porém num contexto histórico 

diferente.  

Neste sentido, analisaremos criticamente, os autores que nos permitem começar 

a compreender a formação dos Estados na América do Sul obedecendo aos aspectos que 

tenham sido historicamente mais importantes para estes países e não seguindo uma 

lógica teórica baseada nos estudos sobre os países europeus. Trata-se de um estudo 

inicial, dentro de um projeto coletivo de mais longo alcance. 

   

 

Crise Monárquica e Independência  

 

A partir do processo de independência e das condições históricas iniciais pelas 

quais passarem os países sul-americanos, dois aspectos são vistos como essenciais para 

a formação dos Estados na América do Sul: o processo de centralização do poder e 

construção de um novo arranjo político, e sua relação com os centros de poder no 

sistema mundial.  

A busca por analisar a formação dos Estados na América do Sul necessariamente 

parte do processo político de independência para posteriormente se voltar para a forma 

como o poder político foi se concentrando através de conflitos que tentaram consolidar 

Estados e economias nacionais. 

 A despeito da ocorrência de uma série de revoltas localizadas ao longo do séc. 

XVIII na América Espanhola nenhuma delas almejou a autonomia política que 

caracteriza um movimento de independência. Nenhum dos movimentos que resultaram 

na ruptura do vínculo colonial e que deram início a um processo que resultaria na 

desagregação do império espanhol nas Américas foram precursores dos acontecimentos 
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na península, pelo contrário, todos seguiram a crise da monarquia espanhola4. A invasão 

francesa, a deposição de Carlos IV e a prisão de Fernando VII criaram um vácuo de 

poder que marcaria o início do processo de independência na região. 

Esta crise da monarquia espanhola abalou as elites criollas. Usualmente viam o 

regime colonial como sinônimo de atraso e estagnação. Durante o antigo regime, os 

criollos iniciavam protestos contra os privilégios monopólicos sobre alguma mercadoria 

ou um imposto qualquer. Mas não estavam preparadas para romper o laço político com 

a Coroa Espanhola. Buscavam mais uma reforma do que um rompimento. Caso o 

protesto ameaçasse sair do controle, envolvendo as classes mais baixas, voltavam-se 

então para as os representantes do Rei para imposição da ordem. O vazio político criava 

uma ameaça as suas riqueza e propriedades.   

 A resposta ao vácuo de poder pelas elites locais variou conforme sua posição 

política e econômica no Império Espanhol. A resistência foi maior em grandes centros 

da economia colonial (Lima foi a principal base dos realistas) que viam seus privilégios 

em risco com o fim do pacto colonial. Por conseguinte, nas zonas periféricas os 

movimentos independistas foram mais bem sucedidos, com destaque Buenos Aires e a 

Região do Prata. 

 

 

Centralização do Poder e Soberania 

 

 Será destes movimentos de independência que se formarão as primeiras 

tentativas de criação de Estados nacionais através de coalizões políticas que procuraram 

centralizar o poder e construir uma ordem política de caráter nacional. 

Para Ozlak, a formação de um Estado Nacional é a construção de um arranjo 

político capaz de articular a organização do poder em um determinado território, 

possibilitando a construção de instituições que garantam a reprodução deste arranjo 

político ao longo do tempo. Estas instituições serão a garantia da reprodução deste 

Estado e da ordem política que ele representa através da ampliação das capacidades 

estatais. 

                                                           
4 “El desencadenamiento de ese proceso disgregador no responde en absoluto a factores internos, ni 
peninsulares ni americanos, sino a acontecimientos foráneos que comenzaron con la Revolución francesa 
y culminan con el Imperio de Napoleón” (Del Castillo, 1983, p. 419). 
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  Tilly (1990) oferece uma visão onde a centralização do poder e a construção de 

coalizões políticas são estimuladas pela guerra de conquista e de defesa. O conceito de 

“Estados fazem Guerras e Guerras fazem Estados” sintetiza esta visão onde as 

capacidades estatais são motivadas essencialmente por questões bélicas. A emergência 

de uma coalizão política que permita o controle sobre o território advém, em última 

instância, da questão sobre a sobrevivência deste Estado.   

 Se para Tilly a formação do Estado encontra-se nas guerras, Saylor (2014) 

destaca que motivações estritamente econômicas também podem estimular esse 

processo. A demanda por bens públicos pode ser uma parte importante desse processo. 

Trata-se da necessidade de pacificar territórios, da construção de infraestrutura, 

principalmente de transporte e comunicação, da constituição de um sistema monetário e 

de crédito, a regulação de mercados de terras e trabalho, etc. Estas demandas exigem a 

formação de uma burocracia e a criação de instituições que consolidem o aparato 

estatal. Esta análise de Saylor é particularmente esclarecedor para América do Sul. 

Mesmo que tenham havido conflitos bélicos importantes durante o século XIX, o que 

marcou a formação dos Estados de América do Sul foi o tortuoso processo de conflitos 

ligados à forma de integração no comércio internacional. 

Alguns países conseguiram de forma precoce estabelecer uma nova ordem 

política, como no caso do Chile. Reconhecido como uma exceção no período pós-

independência, o país conseguiu cedo centralizar o poder em seu território. Em grande 

parte deveu-se a questões geográficas, já que sua população residia na sua maioria no 

Vale Central, o que teria facilitado a organização política do país (Furtado, 2007). 

Fator importante para a centralização do poder e a integração ao sistema mundial 

foi a guerra contra a Confederação Andina (1830-1833), formada por Bolívia e Peru. O 

conflito serviu para estimular um precoce sentimento nacional como permitiu a 

organização melhor do exército e o controle político da costa sul do pacífico, 

fundamental para integração do país e para sua inserção na economia mundial. 

 Após a tentativa de construção de Estado liberal, a consolidação de uma ordem 

conservadora através da constituição de 1833 promoveu uma estabilidade política 

incomum na região. Porém um conflito latente entre a elite conservadora no poder e os 

representantes políticos da classe econômica mineira ascendente, culminou na guerra 

civil causada pela sucessão de Manuel Montt (1851-1861). Mas mesmo assim estes 

conflitos não desestabilizaram a ordem oligárquica no Chile devido aos interesses 
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comuns entre latifundiários e mineiros na questão da integração com o setor externo 

(Ansaldi; Giordano, 2012). 

O Paraguai também pode ser incorporado neste grupo de países que 

apresentaram uma centralização do poder logo após sua declaração de independência. A 

subordinação de poderes locais ao aparato estatal estabelecido por José Gaspar Francia, 

herdado e ampliado por Carlos Antônio López e seu Filho Francisco Solano López fez 

do Paraguai um dos estados mais fortes da região até a Guerra da Tripla Aliança. 

Pressionado desde muito cedo por Buenos Aires e pelo império Brasileiro, o 

Estado paraguaio fortaleceu-se através de uma organização político-militar centralizada 

na figura de seus ditadores. O poder do Estado cresceu de forma a controlar o comércio 

exterior e a propriedade da terra. Sua economia, isolada do mercado externo por Buenos 

Aires, cresceu a partir dos esforços de militarização do país, chegando atingir um grau 

de sofisticação raro no continente as vésperas da Guerra da tripla Aliança. 

 Mas Chile e Paraguai são exceções no que diz respeito a centralização do poder 

na região. O mais comum foi um lento e custoso processo que perdurou em quase todos 

os países até a segunda metade do século XIX. É o caso da região da bacia do Prata. 

A integração politica com o estabelecimento do Vice-reinado do Prata e a 

articulação econômica com a economia mineira do Alto peru foram atingidas pela 

independência. Buenos Aires não conseguiu impor sua hegemonia sobre a região e logo 

o Vice-Reinado se dividiu em várias unidades políticas com a independência do 

Paraguai (1811), da região do Alto Peru com a criação da República da Bolívia (1825) e 

da República Oriental do Uruguai (1828). 

Com a formação de um novo vínculo com a economia atlântica, uma nova 

coalizão política forjou-se após décadas de conflito entre as províncias que formariam a 

Argentina. A integração econômica com a Europa através da venda de commodities 

serviu de eixo econômico central para que as principais classes políticas da região– 

comerciantes e latifundiários- desenvolvesse um interesse em comum na economia 

exportadora. Esse vínculo permitiu a superação e/ou cooptação de elites regionais que 

impulsionaram o processo de centralização do poder estabelecendo o controle sobre o 

território que forma a Argentina moderna.  

A tentativa mais ambiciosa de superar o vazio de poder provocado pela crise 

monárquica sem sucumbir a regionalização do poder foi com a criação da Grã-

Colômbia. Constituída territorialmente nos mesmos limites políticos do Vice Reinado 

da Nova Granada, tratou-se de uma iniciativa de Simon Bolívar como passo inicial de 
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seu sonho de integração de toda América Espanhola. Porém ela não foi capaz de 

arregimentar interesses políticos capazes de superar as dificuldades apresentadas para a 

centralização do poder na região. 

Antes de tudo, a própria geografia dificultava tal sucesso. As grandes distâncias 

e a topografia acidentada fomentava um isolamento entre as regiões que dificultava a 

criação de laços mais fortes entre as elites locais. A escolha de Bogotá teria gerado 

grande desconforto em Caracas, por exemplo. 

Esta mesma configuração geográfica impediu uma maior articulação econômica 

que servisse de suporte para a criação de vínculos políticos regionais. Não havia 

circuitos regionais importantes e os mercados continuaram isolados como na época 

colonial. A experiência durou apenas 10 anos (18120-1830). 

A desarticulação da Grã-Colômbia em três países não tornou o processo de 

centralização do poder mais rápido na região. A Colômbia enfrentou grandes 

dificuldades para integrar-se politica e economicamente. Grande parte da população 

vivia relativamente isolada em vales nas montanhas cujo intercâmbio se dava por trilhas 

que ficavam intransitáveis nas estações chuvosas.   

No Equador a geografia e a economia criaram duas elites distintas uma na costa 

e outra na serra cujo conflito atrasou a centralização do poder no país. O conflito 

crônico entre as elites de Quito e Guayaquil quase terminou com a dissolução do país 

em meados de 1850.  

A Venezuela, cujo processo de independência foi o mais sangrento da América 

do Sul, conseguiu construir uma ordem política um pouco mais centralizada que a 

Colômbia. O que não evitou a deflagração de conflitos entre liberais e conservadores. A 

Guerra Federal (1858-1863) foi a maior expressão da dificuldade da centralização do 

poder no país. 

Se analiticamente a literatura privilegia os processos de centralização do poder 

como movimentos iniciais de formação dos Estados, na América do Sul a questão da 

soberania também teve aspecto central nestes momentos iniciais pós-independência. 

Mesmo antes que se consolidassem os Estados nacionais na América do Sul, a Grã-

Bretanha, após a restauração monárquica na Espanha em 1823, procurou estabelecer 

tratados com os novos países. Havia um receio por parte dos britânicos de uma nova 

aliança entre França e Espanha para recolonizar as Américas. 
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Neste sentido que se deve compreender a Doutrina Monroe (1822). Os Estados 

Unidos não possuíam condições políticas e militares para impor tal condição, porém 

tratava-se de uma estratégia que era compatível com o desejo britânico para a região.  

O reconhecimento externo pela Grã-Bretanha dos países recém-independentes 

da América do Sul é emblemático. Uma demonstração da força da influência das 

questões externas sobre a formação dos Estados na região. 

Estes tratados de reconhecimento, no entanto, não serviram de fiador para a 

garantia da soberania politica destes países. Intervenções internacionais da Espanha no 

Perú, França no México e bloqueios anglo-franceses ao porto de Buenos Aires 

colocaram em cheque tal condição.    

 

 

Capacidade Estatal, Instituições e Economias Nacionais 

 

 Os processos de centralização do poder, de consolidação da soberania sobre um 

território e da institucionalização da ordem através com expansão do aparato estatal, são 

processos que se constituem de forma simultânea. Assim, mesmo que o poder ainda 

encontre-se diluído em um território, a constituição das capacidades do Estado crescia 

na medida em que a nova ordem política ia se estabelecendo. 

 É possível analisar a capacidade do estado como exercício da autoridade através 

do controle do território, no uso preponderante da força, na extração de recursos, na 

penetração na sociedade através de alianças, militares ou instituições, na regulação de 

relações sociais e no controle direto ou indireto da produção de renda na economia 

(Saylor, 2014). 

Avaliar as mudanças institucionais ocorridas pós-independência é um exercício 

árduo que exige mais do que este artigo se propõe. De modo geral, tratava-se de uma 

longa transição com a substituição de instituições estabelecidas durante o Antigo 

Regime, voltadas para a manutenção do pacto colonial, que deveriam ser extintas ou 

adaptadas a nova realidade de um Estado nacional soberano. 

Na medida em que os países sul-americanos buscavam consolidar seu poder 

enfrentavam o grande desafio de construir uma nova ordem política. As constituições 

são um reflexo deste movimento de institucionalização de uma nova ordem política que 

refletisse a construção de um Estado Nacional. Sistemas políticos federais (Argentina, 
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Uruguai, Colômbia e Venezuela) realçavam a força das elites regionais, enquanto que 

sistemas unitários (Chile, Paraguai) demonstravam um aparato estatal mais centralizado. 

Ansaldi e Giordano (2012) destacam a importância da implantação dos Códigos 

Civil, penal e comercial, como fundamental para o exercício do poder dos novos 

Estados. Trava-se de regular os direitos dos cidadãos, os mercados (inclusive o de 

trabalho), o regime de propriedade, as relações contratuais etc.  

Sinalizava a capacidade dos novos Estados em extinguir todos os aspectos 

principais da ordem colonial que ainda vigiam após a independência, como a supressão 

da jurisdição eclesiástica que representava a subordinação do poder da Igreja aos novos 

Estados nacionais 

O sistema tributário poder ser visto como exemplo deste processo. Sua 

constituição obedecia e lógica colonial de criação de monopólios e impostos que 

favorecem a exploração econômica por parte da Metrópole. Não apenas se constituía 

como proteção frente a concorrência comercial de outros Estados como também 

funcionavam como fonte de recursos para a Coroa Espanhola.  

No período pós-independência, a fragmentação política fomentou a 

regionalização econômica obedecendo aos ditames dos poderes locais. Este processo se 

refletiu na criação de aduanas interiores que serviam como fonte de recursos as elites 

locais como também proteção das economias locais á concorrência exercida pelos 

comerciantes que promoviam a negociação de mercadorias importadas de centros 

econômicos mais desenvolvidos. 

Mas a eliminação de barreiras a circulação de bens e de pessoas é uma das 

condições iniciais para a integração econômica de um território. Assim sendo, 

concomitantemente a centralização do poder, foram se estabelecendo sistemas 

tributários cuja lógica deixava de ser local em prol de um sistema nacional. A aversão a 

nacionalização dos tributos estava diretamente relacionada a resistência a das elites 

locais a centralização do poder. Ambos os processos caminharam juntos.  

Aos estudos sobre a capacidade do Estado em extrair recursos através do sistema 

fiscal é uma vertente consolidada na história econômica e que cresce muito 

particularmente nos estudos de caso da América latina. Porém pouco se analisa sobre os 

aspectos políticos da formação das economias nacionais.  

Embora uma análise mais elaborada sobre a integração a articulação de uma 

economia nacional fuja ao escopo deste trabalho, é possível descrever brevemente como 
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a expansão das capacidades do Estado com a criação de novas instituições foi 

fundamental para este processo.  

A formação da uma economia nacional é mais do que a integração de mercados 

regionais num único mercado interno. Na América do Sul foi preciso alterar a estrutura 

econômica formatada pelas necessidades do pacto colonial para atender as novas 

condições impostas pela formação de Estados nacionais soberanos. 

Para além da já comentada questão fiscal, foi preciso criar e regulamentar novos 

setores econômicos. Um novo sistema monetário nacional teve que ser construído 

através da implantação de novas moedas e emissão de uma nova dívida pública, criação 

de Bancos, regulamentação da oferta de crédito, etc. A emissão de títulos de dívida nos 

mercados internacionais exigiu uma nova relação com o sistema monetário 

internacional do padrão libra-ouro. 

Outro ponto foi a definição dos novos direitos de propriedade. A transição da 

economia colonial para economia nacional e a integração desta com a economia 

mundial criou novas oportunidades de negócios envolvendo a questão das terras e dos 

recursos naturais. Nos países em que o setor agropecuário formava a base econômica do 

setor exportador houve uma transição onde as classes terratenientes se fortaleceram 

politicamente. Isto possibilitou que influenciassem na regulação de terras a seu favor em 

detrimento, por exemplo, das comunidades indígenas. 

Países em que a base exportadora fosse mineira também regularam a distribuição 

da propriedade de forma favorável as elites locais. Muitas vezes, devido em grande 

parte a necessidade de capitais pra a exploração dos recursos minerais foi o capital 

estrangeiro o maior beneficiado deste processo. 

Neste período também se configuraram os mercados de trabalho nacionais. As 

formas de regulação deveriam legislar principalmente na questão do trabalho escravo e 

formas coercitivas de exploração da mão-de-obra. Nos países em que a base econômica, 

principalmente o setor exportador, era dependente do trabalho escravo, este continuou 

existindo legalmente por muitos anos após a independência. A exploração da mão-de-

obra indígena também foi regulamentada de acordo coma s necessidades econômicas 

das coalizões políticas no poder. 

Sendo assim, a configuração das economias nacionais após a independência foi 

acomodada aos interesses das grandes coalizões políticas (comerciantes-financistas e 

latifundiários em grande parte) que centralizaram o poder e construíram os Estados na 

América do Sul no século XIX. 
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Considerações Finais 

 

Este trabalho foi uma primeira aproximação ao tema da formação dos Estados na 

América do Sul. Procurou-se destacar a importância da centralização do poder após o 

período de independência. Trata-se de buscar as origens dos Estados/Economias 

Nacionais num período histórico anterior ao boom exportador da segunda metade do 

séc. XIX.  

Não se trata de ignorar as transformações ocorridas nas economias capitalistas 

no final do séc. XIX, com relação as revoluções nos transportes, o desenvolvimento das 

finanças internacionais e ao crescimento exponencial do comércio internacional. Mas 

não é possível compreender a formação destes Estados/Economias nacionais apenas 

pelo campo de visão externo. 

Uma agenda de pesquisa sobre o tema deve focar não apenas na formação dos 

Estados como também na construção de suas economias. A relação entre a centralização 

do poder e a articulação de uma economia nacional parece essencial para compreender a 

configuração dos Estados sul-americanos durante a primeira era da globalização. 

 
 

Referências Bibliográficas 
 

ANSALDI, Waldo, GIORDANO, Verônica (2012). América Latina: la Cosntrucción 

del Orden. Tomo I.  Ariel Ediciones. Buenos Aires.  

BÉRTOLA, Luis, OCAMPO, José A. (2010) Desenvolvimento, Vicissitudes e 

Desigualdade. Uma história econômica da América Latina desde a Independência. 
Secretaria Geral Ibero-Americana. Madrid. 

CENTENO, Miguel A. (2002). Blood and debt : war and the nation-state in Latin 

America. Pennsylvania State University Press. 

CENTENO, Miguel A. FERRARO, Augustin E. (2013). State and Nation Making in 

Latin America and Spain Republics of the Possible. Cambridge University Press. Nova 
Iorque. 

DEL CASTILLO, Guillermo C (1983). América Hispánica. Editorial Labor. Barcelona. 

HALPERÍN DONGUI, Túlio (1983). História da América Latina. Paz e Terra. Rio de 
Janeiro. 

MANN, Michael (1986). Sources of Social Power.Volume 1. Cambridge University 
Press. Nova Iorque. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Inserção Periférica da América do Sul no Séc. XIX: os processos de formação dos Estados 

 

12 

OSZLAK, Oscar (1997). La Formación del Estado Argentino: Orden, Progreso y 

Organización Nacional. Emecé. Buenos Aires. 

SAYLOR, Ryan (2014). State Building in Boom Times: Commodities and Coalitions in 

Latin America and Africa. Oxford University Press. Londres. 

SKOCPOL, Theda (1979). States and Social revolutions. A comparative Analysis of 

France, Russia and China . Cambridge University Press. Nova Iorque. 

TILLY, Charles (1990). Coercion, Capital, and European States. AD 990-1990. Basil 
Blackwell. Oxford. 


	Alexandre Jerônimo de Freitas
	Eduardo Crespo
	Javier Ghibaudi

