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Asymmetric Globalization:
Outcomes vs. Opportunities

Nancy Birdsall"

Summary: The increasing integration of the global economy is
neither the cause nor the principal solution to the terribly high levels
of world poverty and inequality. The mainstream view among
economists, that world poverry is declining and global inequality no
longer rising, misses the point of the activists: we do not live in a
just and fair global economy. Three kinds of asymmetries sustain
unequal opportunity in the global economy. First, the global market
works. It rewards those with existing assets, especially human capital.
The poor and the unskilled, and people living in countries with weak
institutions and inadequate infrastructure, are easily left behind. At
the global levei, there is no analogue to the social contract that
provides for educational and other investments in the initially
disadvantaged. Sccond, global markets fail; poor people and poor
countries are more vulnerable and less able to cope with the risks
and costs of contagion in global financial markets and of global
warming due to greenhouse gas emissions. Global collective action
to deal with these imperfect markets is not adequate. Third, in the
global economy, po",er matters more than ever. The rich naturally
dominate the design and implementation of what global regimes do
exist; an example is the global trade regime, which remains unfiiendly
to the needs of the developing countries and particularly of the poor
within those countries. Those concerned with global justice should
argue for a global social contract, for collective action and global
rules that are more fair, and for global institutions that are more
representa tive and more accountable to the poor as well as the rich.

Keywords: Asymmetric globalization, world poverty and inequality,
global collective actions, global justice, global social contract.

Is globalization exacerbating world poverty and inequality? This
question is at the heart of the furious debate about the merits and dernerits
of globalization itself. Al110ng econornists and students of development in
the world's poorer countries, rnost would answer no - globalization has not

* Naney Birdsall is President of the Ccnrcr for Global Devclopmcnr, a policy-oricnred research institution
launchcd in Washington, DC, in Octobcr 2001. Before joining the centcr, was Senior Associated and
Director of the Economic Poliey Projcct at the Carncgie Endowrnenr for lnternational Peacc (1999-
2001), Exccutive Viee- President of the lnter-Ameriean Development Bank (1998-1993) and for fourtecn
years held various positions in researeh, policy and managcrnent ar the World Bank, most recently as
Director of the Poliey Researeh Departrnent.
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been a culprit in any increase in inequality and poverty. It is, after all, the people
least touched by globalization, living in rural Africa and South Asia, who are the
poorest in the world. At the same time, in the streets, in the media, and among
most of my sensible, well-educated friends, the answer seems self-evident:
globalization is good for the rich, but bad news for the poor.

The World Bank has defined its basic mission as reducing world poverty. But
along with the IMF it is seen as a handmaiden of global corporate and financial
interests and a powerfull2.urveyor of the economic policies that are hurrying along
and intensifying globalization, worsening poverty and fostering inequality. So its
meetings have been the site of massive, organized protests - against those policies
and their apparent injustices. How ironic. Global institutions meant to attack
poverty are viewed as vehides to advance insider privilege and power. After the
death of an anti-globalization protester in Genoa in 2001, the G-7 leaders are no
longer dismissing the protests as merely some unfortunate combination of organized
protectionist pressure and overzealous youth. But beyond good rhetoric and
minimal spending on the digital divide and the AIDS pandemic, they have seemed
at a loss about what to do - beyond insisting that the economists are fundamentally
right, that what the world needs to reduce poverty and inequality is not less
globalization but more.

This essay explores the facts behind these two different views of globalization.
My basic argument is straightforward: We economists (and I put myself in that
group) are missing the point. True, world poverty may be dedining and global
inequality no longer rising. But that does not mean we live in a just and fair global
economy. Behind the demonstrations against the IMF, the World Bank and the
World Trade Organization is a deçp suspicion that the rules of the global economy
are stacked against developing countries and in particular against the poor. Not all
the suspicion is necessarily warranted, and in the case of trade restrictions what
some anti-globalization protesters demand would make matters worse for many of
the poor. But the protesters are right in one respect: even relatively benign outcomes
may belie fundamentally unequal opportunities in an unfair global game.

I will proceed in three parts. First, the facts behind the mainstream economists'
assertion of a good outcome up to now: globalization is not increasing poverty
and inequality. Second, the underlying opportunities: why and how the rules of
the new global economy are stacked against the developing countries and particularly
the poor in those countries. And third, a brief conduding remark about what
needs to be done - if we are to shape a future global economy and society that is
less poor and less unequal, not only or primarily because it is more or less globalized,
but fundamentally because it is more fair.

The mainstream view: Globalization is reducing poverty and inequality

Let me define globalization, then discuss evidence on changing global poverty
and inequality, then try to relate the two.
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Globalization. By globalization I mean the increasing integration of
economies and societies, not only in terms of goods and services and financial
flows, but of ideas, information, and people. This increasing integration is the
outcome of two phenomena: technologically driven declines in the costs of
transportation and especially of communications; and policy driven reduction of
former international barriers to the flow of goods, capital and ideas. Reflecting
and reinforcing each other, technological change and policy have together brought
a dramatic intensification of the integration process in the last two decades.

For most developing countries, globalization began in the 1980s. Prior to
the 1980s, though developing countries participated in some multilateral trade
agreements, they did so essentially via special preferences that permitted them
to retain relatively high levels of protection of their own markets. In the 1980s,
however, and with increasing depth in the 1990s, most developing countries
took steps to open and liberalize their markets. Along with reduction and
elimination of tariffs and non -tariff barriers carne fiscal and monetary reforms,
privatization, deregulation, elimination ofinterest rate ceilings and other changes
in the financial sector, and in the 1990s opening of capital markets - a package
that carne to be known as the Washington Consensus. Liberalization ofmarkets
and accompanying, often socially painful structural change, was encouraged
and supported by the IMF, the World Bank, and the U.S. Treasury, including
with large loans typically conditioned on countries' adopting and implementing
agreed policies.

This increasing reliance on markets in the developing world, and in the
1990s in the countries of the former Soviet empire, is with good reason seen as
part and parcel of the globalization processo ,And because of the conditioned
loans, many of today's protesters see the turn to the market - and thus to
global capitalism - as imposed - in an unjust way - on the developing countries.
This is so even though, ironically, the international loans generally were
disbursed even when agreed conditions were not implemented. I

Changes in global inequality and poverty. Over the last 100 years,
global inequality by most measures has been increasing. The ratio ofthe average
income of the richest to the poorest country in the world increased from 9 to
1 at the end ofthe 19th century to about 30 to 1 in 1960, to more than 60 to
1 today. 50 the average family in the U.S. is 60 times richer, in purchasing
power terms, than the average family in Ethiopia or Bangladesh? This century-
long increase in inequality is the result of the simple reality. Today's rich
countries, which were already richer 100 years ago, primarily as a result of the
Industrial Revolution, have been blessed with economic growth and have gotten
a whole lot richer. Today's poorest countries, concentrated in África and South
and Central Asia, which were poor to start with, have not grown much if at alI.

1 Easterly (2002)
2 Pritchert (1997)
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However, in the last two decades, the picture has changed somewhat. Some
countries, including China and its smalier neighbors in EastAsia and more recently
India?. have been growing at faster rates than the already rich countries. It is
difficult to imagine incomes in those countries ever fully converging to that typical
in the rich. It would take China and India almost a century of growth at faster
rates even to reach current U.S. levels. Still, there has been some catching up of
income between the advanced industrialized economies and some developing
countries - what economists cali convergence.'

What about changes in inequality within countries? Income inequality has
been increasing steadily in the United States since the early 1970s, though the
increase did level off in the last couple of years. In the last two decades, incorne
inequality also increased in China, where phenomenal income growth has .been
heavily concentrated in urban areas; in most countries ofEastern Europe and the
former Soviet Union, where growth has been minimal and the current poor are
worse off than they were before the fall of Communism; and in Mexico, Panama
and Peru in Latin America, a region where inequality rose during the low-growth
years ofthe 1980s and failed to decline with the return to modest growth in the
1990s.4 On the other hand, it would be an exaggeration to say that rising
inequality within countries has been the norm, or to associate it specificaliy with
increasing global integration. In most countries, income inequality has simply
not changed, and in a few, including Iapan, Canada, and Italy among industrialized
countries, and Bangladesh, Ghana and the Philippines, it appears to have declined.

Recent studies combine data on differences across countries in average
incomes with household data on incomes within countries to produce a "world"
distribution of income, in which figuratively speaking, individuals or households
around the world are lined up by income in a single unified ranking, and each
person (or household) has the same weight in the distribution, independent of
whether he or she lives in a smali or large country. World inequality measured
this way is incredibly high - greater than inequality within B~azil and South
Africa, the highest inequality countries in the world, where the richest 20% of
households are about 25 times richer than the poorest 20%.~

Has world inequality by this definition been increasing? Over the last 100
years, yes. Those differences in historic rates of growth between what have become
today's rich and poor countries have dominated the "world" distribution.

However in the last 20 years that long-term trend has been moderated.
With rapid growth in average income in China and to a lesser extent in India,
two of the world's largest poor countries, increases in world inequality have
slowed. (The world distribution, as I have described it, of course gives much
greater weight to these high population countries.) Average income of China's

3 Cline (2002)
4 On Latin America, see Inter-American Development Bank (1999)
5 Milanovic (1999)
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poorest 20 percent of mostly rural households - more than a hundred million
people - has grown rapidly even though income of China's urban households
has grown even faster. Income in urban lndia has also been rising, including for
the urban poor. What this means is that ifwe compare not changes in average incomes
between the richest and poorest countries, but changes in average incomes between
the initially 20% richest and 20% poorest.households in the world, we arrive at a less
grim conclusion: world inequality, though incredibly high, is leveling Of(6

What about poverty? India and China also turn out to be key to the question
of whether world poverty has increased or not in the last t:wo decades. Based on
the World Bank's poverty line of $1 a day in 1985 dollar, the percentage of the
world's population that is poor declined between 1987 and 1998 from about 25%
to 21% using, and the absolute number from an estimated 1.2 to 1.1 billion. Even
those may be underestimates. The decline in poverty in lndia may be
underestimated, and if so, the number of poor worldwidc may be under 1 billion."

Globalization: not the culprit. So at the world level, it is fair to say that
inequality is not increasing and poverty is declining. Moreover, even to the extent
that inequality is increasing - in some countries for example, and if measured as the
increasing ratio of income berween the richest and the poorest countries -
mainstream economists argue that globalization is not the culprit. Here are four
of the arguments.

First, recall that global inequality is mostly a matter of differences between rich
and poor countries in past rates of growth. But historically it 'is the initially poor
countries that aggressively sought commerciallinks to the rest of the world that grew
quickly enough to catch up to their richer counterparts. These include Iapan,
beginning in the Meiji era berween 1868 and 1912; and the poorer countries of
Western Europe during the 19th century and then again during the post World War
II period ofEuropean integration. For the developing world in the postwar era, they
include the so-called miracle economies of East Asia in the three decades before the
1998 financial crisis, China in the last two decades, and India in the last decade.

Second, it is not only China and India but a larger group of poor, relatively
closed countries that in the last two decades opened and liberalized their markets
that have enjoyed higher growth rates. In a recent paper, rwo economists at the
\Vorld Bank report that the top third of developing countries in terms of increases
in trade to GDP in the last two decades grew faster in the 1980s and 1990s (3.5%
and 5%) than in the 1960s and 1970s - faster than the developed countries as a
group, and faster than the other two-thirds of developing countries with lower
increases in trade/GDP ratios." The "globalizing" group includes in addition to
India and China, Bangladesh, Brazil, Malaysia, Mexico, the Philippines, Thailand
and Vietnam. Even though income inequality within some of these countries

6 Dollar (2001) summarizes various studies and presents his own estirnates,
7 Bhalla (2001) argucs that survey data in lndia understate likely declines in poverty at the houschold level,

givcn India's reccnt growth. Ravallion (2000) disagrees.
8 Dollar and Kray (2001)
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failed to decline or even increased (China especially), their average growth brought
their populations as a whole closer to the income of the rich countries, reducing
world inequality.

Third, though income inequality did increase in some of the globalizers as
defined above, across all developing countries there is no systematic relationship
between openness to trade and changes in within-country inequality. It is not
trade that explains differences in their inequality. Similarly, evidence from Latin
America indicates that the overall package of reforms does increase wage inequality,
but that is true only in the short run, and among reforms, trade liberalization is
not a contributing factor. It is the opening of capital markets and financial sector
liberalization that seem to raise wage gaps, and even then only ternporarily.?

Finally, among the globalizers, even where inequality has increased, poverty
has generally declined. In addition to China and India poverty has declined in
Chile, Costa Rica, lndonesia, Vietnam, the Philippines, and Thailand - and more
recently in Uganda and Mozarnbique.!?

But debate persists. Sti11, there are technical counterarguments to
the mainstream view. Some are due to issues of definition and measurement.
First, ifhousehold incomes are compared across countries in terms of official
exchange rates rather than in purchasing power parity terms, world inequality
has increased.!' Purchasing power parity makes sense if we are comparing
standards of living, since in the poorer countries households have access to
services and other nontradables such as housing and education at local not
international prices. On the other hand some poor countries must generate
taxes in local currency to pay debt service at official exchange rates, to
finance their participation in international trade negotiations, and so forth.

Second, inequality of wealth in the world is almost surely increasing,
and is income from wealth is measured poorly if at a11in the standard data
on the distribution of income. Concentration of wealth matters if it leads
to concentration of political power and locks in privileges and economic
advantage - a possible example from the 1990s is Russia.'?

Third, the studies of economists rely mostly on trade flows as the
indicator of globalization. Though for most countries increases in their trade
volumes in the last two decades coincided with rising incomes it is not
clear, as 1'11 discuss below, that the opening of capital markets has led to
growth. Many would argue that China and India are still relatively closed
markets, especially on the capital side, in comparison to, say, Mexico,
Argentina and Thailand.

9 Dollar and Kray (2001) On Latin America scc Behrrnan, Birdsall, and SzckcJy (2000a)
10 Basic poverry data available from World Bank website www.worldbank.org
11 Wade (2001) notes that by rnost definitions and measures, cxcept for the "world distribution" in PPP

Tcrrns, inequality has increased.
12 Birdsall (1999)
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Fourth, though increases in the trade/GDP ratio for poor countries
from low initiallevels in the 1960s and 1970s are associated with increases
in their average growth rates - e.g. in China, India and Mexico, as argued
above - high initiallevels oftrade/GDP in the 1960s and 1970s for many
of Africa's poor countries were no guarantee of subsequent growth in the
1980s and 1990s. The difference may be between countries that wye !!ble
to 2r~kjnto manufacturing exports in the last decade, and countries heavily
reliant on Rrimary commodity and mineral exports, with their volatile and-declining terms of trade."

Finally, those concerned that the global turn to the market is the
problem are not convinced by reductions in world inequality that rely so
heavily on the success of China and India. These are only two data points,
and are hardly typical examples of marker-driven capitalismo

U nequal opportunities: The rules of the global economy are stacked against
the poor

Economists can debate definitions, measures, and interpretation of the facts ad
infinitum. Better to turn to the question ofhow the global economy operates for the
developing countries and in particular for the poor in those countries. There are three
ways by which we could say unequal opportunity in the global economy sustains ar
worsens global injustice.

The market works, in the global market game, those without the ri~ment
are in trouble before they start, without a social contract to correct their initial
disadvantage.

The market fails; in the global economy, the resulting negative externalities raise-new costs for the vulnerable; market failures compound the risks faced by the already
weak and disadvantaged.

In the global economy, economic power matters more than ever; the winners
usually make and implement global rules to their own advantage.

The market works. Globalization is shorthand for global capitalism and the
extension of global markets. Markets that are bigger and deeper reward more efficiently
those who already have productive assets: financial assets, land, physical assets, and,
most crucial in the technologically driven global economy, human capital.

Everywhere in the world the returns to education have been rising steadily
for several decades. This is true despite the fact that more and more people are
getting more and more education: the .suppl}: of more educgted wo~rs has not
been keeping up with ever-increasing demando In the United States, where the
impact of global integration and of the accompanying information and
communications revolution is probably the most widespread, the highly educated
have enjoyed healthy earnings gains for three decades, while those with high

13 Birdsall and Hamoudi (2002)
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school education or less have suffered absolute wage losses. Similarly in Latin
America: between 1991 and 1995, the period of intense liberalization, the wage
gap between the skilled and unskilled increased for six of seven countries for
which reliable wage data are available. ln Mexico, where the rural poor are
concentrated in agriculture that had been protected prior to the NAFTA
agreement and where education levels are low and unequally shared, income
dedined between 1986 and 1996 for every decile of the income distribution
except the richest. ln Eastern Europe, with the fall of Communism, the wage
difference between those with and without post-secondary education has widened
considerably. More open markets have also favored the young and have penalized
women, many of whom worked in state enterprises and government.

Rising wage gaps in open and competi tive markets should not surprise or
alarm us; they may be a short-term price worth paying for higher long-run
sustainable growth. They create the right incentives for more people to acquire
more education, in principle eventually reducing inequality. On the other hand,
inequality will worsen if its short-run effect gets locked in politically - in tax and
expenditure decisions for example. Latin America is the dassic example of how
one generation's inequality of income has fed successive generations' inequality
of education - resulting in a new round of education inequality.!' ln Brazil in
the early 1990s, 21-year olds from the richest families had 12 years of school,
compared to about six years from the poorest. ln the U.S., it is now college
education that differentiates between winners and losers. Here 80% of high
school graduates from the wealthiest 20% of families attend coUege, compared
to 34% from the poorest." Just about everywhere in the world (Cuba, China,
Kerala state in lndia, all socialist entities, being exceptions) education reinforces
initial advanta~es instead of compensating for initial handicaps.

ln an increasingly global labor market the ~e highlY-illºbile-
escaping even the traditional constraints of citizenry. Highly skilled labor may
now be said to be as footloose as capital. lndian engineers can quadruple their---earnings by moving from Kerala to Silicon Valley, and lndian Ph.D. economists
from Delhi to Wall Street. ln the long run this brain drain, which has an estimated
cost in lost investments in schooling of billions for lndia can generate offsetting
remittances and return investments." ln the short run, it increases the gains of
winners relative to losers in the global economy.

Analogously for countries, the economic return to healthy and stable country
institutions has also risen. Countries that are already ahead - with stable political
systems, secure property rights, adequate banking supervision, reasonable public
services, and so on - are the ones most likely to get farther ahead, attracting
more local and foreign investment and more entrepreneurial energy.

14 Behrrnan, Birdsall, and Szekely (2000b)
15 McMurrer and Sawhill (1998). For more on the United States see Levy (1999) or Cline; on Latin

America see Duryea and Szekely (1998); on Easrern Europe see Tcrrcll (in Birdsall and Graham); on
Mexico author's calculations.
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The efficiency gains and increased potential for growth of a global market
economy are not to be disdained. But in modern market economies, a social
contract tempers the excess inequalities of income and opportunity that efficient
markets easily generate. Progressive tax systems provide for some redistribution,
with the state financing at least minimal educational opportunities for ali and
some social and old age insurance. At the global levei, there is no analogue.
Statements of social and economic rights in the United ations, and relatively
minor transfers of financial and technical resources from rich to poor countries
are as dose as we have come to managing a global social contract. lronically,one
problem with the World Bank, a lightning rod for anti-globalization protests,
may not be that it is toa powerful, but that it is too weak to manage a global
social contract.

The market fails. Markets fail in many domains. Global markets compound
the risks and costs for the weak. What is true at the local levei, where local
polluters do not internalize the costs of their pollution, obtains at the global
levei, and often in spades. The rich countries that have historically emitted the
highest per capita greenhouse gas emissions have imposed costs on the poor. In
the absence of global government, collective agreements meant to minimize the
negative externality require voluntary compliance, and countries that fail to join
in a collective agreement to limit emissions are free-riding on those who do. The
biggest polluters in per capita terms are the richest countries; if they fail to join a
consensus they in effect hold other, usually poorer countries, hostage to their
behavior. It is hard to argue that globalization is in itself the cause of global
warrning. But in a global economy the inability and unwillingness ofthe winners
to manage the problem aggressively is clearly unfair .

Global financial markets have increased the risk of financial contagion during
any kind of global crisis. ~r countries are much more vulnérable than rich to
this aspect of globalization, because their local financial mar ets are_less resilient,
and local and foreign creditors more wary." The International Monetary Fund
is the world's institution meant to help countries manage macroeconomic
imbalances and minimize the risks of financia 1 shocks. But in the 1990s, the
IMF was at best neutral and at worst on the benefits to developing countries of
opening their capital account. Debate continues among economists about the
feasibility and merits of more open capital markets. Meanwhile, critics of
globalization note that China's capital market remains closed and it survived
wcll the 1997-98 crisis.

More troubling is the evidence that developing countries with open capital
markets risk worsening inequality. In Turkey, Argentina and Mexico, with
repeatcd bouts of inflation and currency devaluations in the last two decades,
the ability of those with more financial assets to move them abroad, often
simultaneously acquiring bank and corporate debt that is then socialized and

17 Eastcrlv, Rournccn, and Stiglitz (2000) discuss this phenomena, and provi de evidence of brighter volatility
of Illany cconomic variables in developing compared to developed countries.
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paid by taxpayers) has been disequalizing - and certainly appears unfair. ln
parts of Asia and in much of Latin America, inequality increased during the
boom years of high capital inflows in the mid -1990s as portfolio inflows and
high bank lending fueled demand for assets such as land and stocks, which
were beneficial to the rich. ln both regions the poor and working dass gained
the least during the pre-crisis boom, and then lost the most, certainly relative
to their most basic needs, in the post-crisis busto The high interest rates to
which the affected countries resorted to stabilize their currencies also had a
redistributive effect, hurting most capital-starved enterprises and their low-
wage employees. The bank bailouts that often follow financial crises create
public debt that is seldom equally shared; public debt implies a transfer from
taxpayers to renters.!"

The problem developing countries face in global financial markets is even
broader. Because global market players doubt the commitment of non -industrialized
countries to fiscal rectitude at the time of any shock, they are forced into tight fiscal
and monetary policy to reestablish market confidence, at precisely the moment
when in the face of recession they would ideally implement macroecononúc measures
to stimulate their economies. The austerity policies that the global capital market
demands of emerging market are precisely the opposite of what the industrial
economies can afford to implement - such as unernployment insurance and increased
availability of food stamps and public works employment - fundamental ingredients
of a modern social contract. We know that the effects of unemployment and
bankruptcy can be permanent for the poor; in Mexico increases in child labor that
reduced school enrollment during the 1995 crisis were not been reversed, implying
some children did not return to school when growth resumed.

Developing countries cannot easily dose their capital markets, nor would
many want to. But the benefits of openness are asymmetric. For poor countries
they are much riskier than for the advanced economies, with a greater likelihood
and higher costs of financial contagion.

Economic power influences global rules and their implementation.
What are some examples of global rules that are stacked against the interests of
poor countries and the poor within them?

~ Trade is the most obvious and probably the most costly for the poor.
The political constraints in rich and powerful countries dominate the design
of the rules, putting agriculture and textiJes at the end of the line for global
negotiations. The protection of agriculture and textiles in the U.S. and

\.-Europe locks many ofthe world's poorest countries out of potential markets.
Because these are the sectors that could generate jobs for the unskilled,
rich country protection, through tariffs and subsidies, hurts most the poor.
The recent initiative of the European Union to elimina te all barriers to

18 Birdsall (1999) reviews this evidence on who based the cost of the East Asian financial crisis, a1so see
Birdsall and Haggard (2000).
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imports from the world's 49 poorest countries was a small gesture, since
those countries at least presently make up only a minuscule proportion of
all world production. But even that initiative was watered down terribly by
domestic political pressures. The U .S. continues to struggle with the fears
and insecurities that new trade agreements generate. The solution here is
to provide salary insurance and other protection for workers who lose jobs.

Political constraints affect the way already agreed rules are implemented.
The very process of complicated negotiations and dispute resolution puts
poor and small countries with limited resources at a disadvantage. The use
of anti-dumping actions by U .S. producers, even when they are unlikely to
win a dispute on its merits, creates onerous legal and other costs to current
producers in developing countries, and chills new job-creating investment
in sensitive sectors. About one-half of anti-dumping actions are initiated
against developing country producers, who take up 8 percent of all exports. 19

(Developing country firms, by the way, are likely to need to pay expensive
lawyers at official exchange rates.) Even the Bush Administration, with the
right rhetoric on free trade, is having difficulty resisting the pressure of the
U.S. steel industry to invoke anti-dumping legislation.

International migration is governed by rules that are also stacked against
the developing countries, and in particular against the poor and unskilled in
those countries. Permanent migration is small relative to the past because
higher-income countries restrict immigration. In the last 25 years, only 2% of
the world's people have changed their permanent country residence, compared
to 10% in the 25 years before WWpo Yet more movement would reduce
world inequality considerably, as did the tremendous movements ofEuropeans
to the Americas in the 19th century." An auto mechanic from Ghana can at
least quintuple his income, just by moving frorn Ghana to Italy. Similarly a
...'icaraguan agricultural worker, by moving to Arizona. During the recent
boom in the information technology sector, the United States established a
spccial program to allow highly skilled workers to enter with temporary visas -
a good thing, no doubt, for the individuais, but also another example of the
capacity of the already rich to benefit from their initial advantage.

What about intellectual property rights? Knowledge is not an excludable
good. Wc aim to compensate for the resulting market failure through
intcllcctual property rights. At the globallevel, those rights are now regulated
by thc WTO, under what is called the TRIPS, or trade-related intellectual
propcrt:y rights agreement. Intellectual property rights ideally balance society's
gains frorn incentives for invention with the benefits of access to resulting
products. But it is highly debatable whether the current international regime
has achic\"ed an appropriate balance for the poorest developing countries,

19 Bascd on author's calculations.
20 Dollar (2001)
21 O'Roukc and Williamson (1999)
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where the minimum 20-year patent period under TRIPS implies higher costs
for many products - the most notorious example being now in the are a of
A1DS anti-virals - with little likelihood of local creation of new products.

In fact the WTO rules allow countries to issue compulsory licenses for the
production and importation of patented products, under certain circumstances.
The U.S. has frequently issued compulsory licenses to mitigate the risk or abuse of
monopoly power, and Canada before signing NAFTA regularly issued compulsory
licenses for the domestic production of pharmaceuticals. But developing countries'
use of compulsory licensing has been constrained by the imbalance of power. U.S.
pharmaceutical firms have systematically pressured the United States Trade
Representative to threaten extra-WTO sanctions against developing countries
considering the use of compulsory licensing. U nder tremendous pressure from
civil society groups in the case of AIDS drugs, the U.S. finally desisted from bringing
formal actions against South Mrica and more recently Brazil. But Thailand is still
under pressure, and for other less visible health problems than AIDS business as
usual has meant asymmetric exploitation of legitima te WTO safeguards.

Economic power also affects the rules and the conduct of those rules by
the international institutions. I have referred to the 1MF's encouragement for
opening capital markets. The 1MF and World Bank's lending, conditional on
liberalizing reforms, reflects the influence and power of the Western advanced
economies, especially the U .S. Even if the policies supported make sense - and
for the most part they do - those who advocate them, through the international
institutions, have no real accountability to the people in developing countries
most affected by them. That means they reflect technical views - always arguable
- not politically forged decisions. Developing countries are now the only
borrowers, but are poorly represented, at least in the voting structure of these
institutions. The lack of accountability, and the absence of checks and balances
exposes the institutions to the risk of prolonging poor decisions. The
unsustainable multilateral debt of so many African countries is one example.
For all the good these global institutions can do in managing the downside of
globalization, their current governance reflects and reinforces a worrying
imbalance of power and influence in the global economy.

ln conclusion

That poverty is declining worldwide and inequality after a century is leveling
off is a good outcome, but not a sign that all is well in our new globalized
economy. Even with some gains, there remain ample reasons for concern: the
large number of countries where growth is minimal and inequality is rising or
already high and unyielding, despite the liberalizing reforms of the Washington
Consensus; the vulnerability of developing countries in East Asia and Latin
America to global financial crises; the debt problems of Mrica's open economies.
There are the psychological and social costs of increased insecurity in a more
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creased insecurity in a more

volatile global economy, and of new and visible consumption standards that
even with rising incomes the poor cannot possibly attain. There are questions
that go beyond the purview of economics and income to the effects of
globalization on local cultures and on the sustainability of our natural
environment.

1have dealt only indirect1y with these issues - by asking whether they are
the symptoms of a global economic regime in which opportunities are unequal
and the rules of the game are simply not fair.

Looking at the underlying rules responds less to the empirical question of
whether poverty and inequality are worsening or not, and more to the troubling
reality that they remain so high.

What to do? The answer is easy to state but politically difficult to implement.
Asymmetric globalization has created a daunting challenge of global collective
action. Those concerned with global justice should fight for a global social
contract, for global rules and regimes in trade, property rights and migration
that are more fair, and for global institutions that are representative and
accountable to the poor as well as the rich. In practical terms in the short run
that means reforming rather than undermining the global institutions we have
already, so they can manage the downside of globalization, reduce its asymmetry,
and provide for a more equal world because it is more just and fair.
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Brazil: what kind of future?

Albert Fishlow'

Summary: Brazil is rapidly approaching its presidential election.
There are key decisions that lie ahead, some more immediate and
some in the farther future. Certain ofthese have been in the forefront,
like the issues of macroeconomic policy; others have been more in
the background, like the question of coping with globalization.
Still others, like the underlying political structure of the next
government, await determination. This paper focuses on these
fundamental questions: future macroeconomic decisions; external
trade agreements; and political execution of needed reforms. Perhaps
as a consequence, it concludes with a conventional, but still absent,
list of requirements. Brazil requires greater domestic savings, greater
participation in world trade and better education if it is to advance
to higher and continuing economic growth and better income
distribution.

Keywords: Brazil: domestic economic policy, external economie
options, political issues.

lntroduction

Much ofSouth America -and clearly Brazil- are at a dccisive turning point. These
countries have been following, not completely, but substantially, the mies of the new
capitalist model that have gone into effect within little more than a decade. It is not
that results have bem absent. A great deal has been achieved: inflation rates are lower
than they have bem in the last 50 years; exports have expanded, although less regularly
and substantially than had been hoped; extensive privatization has rneant much greater
provision, and efficiency, in telecommunications, energy, steel, and other sectors; and
the state, while smallcr, has become a more effective instrumento

But these conseguences have not generally led on to the two missing, and
principal, objectives of public policy. Economic growth has bem minimal over
the last decade, and income distribution, alrcady the worst in the world, has
not irnproved beyond the important gain associated with the end of rampant
inflation. Indced, in some rccent cases in the region, notably Argentina,
deterioration has bcen pronounced. In the much freer political climate that
has ernerged, these dcficiencies have moved to the center of the stage. And the

* Albert Fishlow is currently Professor ar Colurnbia Univcrsiry. Previously he had served as Professor,
Dcpartment Chair and Dean ar rhe Univcrsiry of California, Berkelcy, and Professor ar Yale Universiry,
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electoral response may come to provoke profound changes in policy over
the next years.

There are two strikingly different hypotheses about this record of economic
performance over the last decades.

One is that this process of dramatic change over the recent past has come very
dose to success, and in a surprisingly short period. After ali, in many cases one is
talking about a decade or so. In Chile, where changes extend over thirty years,
results have been much more positive. Up to now, for the others, restraints have
been imposed on the former style of doing business, but still lacking additional
reforms are necessary if further advance is to be attained. These are particularly
needed in the labor and financial markets, where advances have been more limited.
Continuing reforms are essential, but significant further progress is then guaranteed.

The other view is that such neo-capitalist innovation, and increased dependence
upon foreign provision of capital, has been the wrong move at the wrong time.
Relying on the magic of the market is equivalent for Latin American countries to
"Waiting for Godot." It will never happen. Better to undo inflation targeting and
commitment to price stability, and to reassert tariff protection and state leadership
as the means to re-establish the growth that has been absent for the last two decades.
A more intellectual assessment emphasizes dass structure as the key ingredient
that explains lack of success: "Latin America has been characterized by the emergence
of a dominant dass and a middle sector concerned more with stability than with
growth, and their power has not been effectively counterbalanced by an
amalgamation of lower-dass groupS ..."1

We take up this central question of economic policy in somewhat modified,
and hence more empirical form, in Part r. And we focus on the Brazilian case
specifically. There, two other central issues impel attention.

One of these is the Free Trade Agreement of the Americas, and more generally,
Brazil's strategy ofinternational economic engagement. When it comes to FTAA,
Brazil's position has been cautious, if not entirely contrary. Implicitly, there is the
presumption of greater gain by the United States than the new regional trade
partners. Whatever the results achieved by Mexico in the North American Free
Trade Agreement, future benefits will be inevitably lesser - or even negative - because
the US has become more protectionist. Evidence provided by the recently imposed
tariffs on steel and subsidies inherent in the new farm bill adds practical and
immediate support to this position. It strengthens the view favoring a modified
return to the apparently successful import substitution strategies of the pasto

Yet it pays to analyze this subject more deeply. I do so in Part lI. For the
countries of Mercosul, the previously agreed path of continuing integration imo
a common market has come under increasing pressure. First Brazilian devaluation,
and now Argentine decline, have created great difficulty. Can Mercosul be a

1 Philip Oxhorn and Pamela K. Starr, eds., Markcts and Dernocracy in Latin América: Conflict or
Convergence?, Boulder: Lynne Rienner, 2000, pp. 26-27.
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stimulus to Brazilian growth in the future? Also relevant are the continuing
negotiations of Mercosul with the European Union, now designed to terminate
before the conclusion of the FTAA talks. Finally, there is the simultaneity of
discussions at the World Trade Organization, and the question of whether
regional agreement potentially distracts -and detracts- from broader
multilateral negotiation.

A last focus is political. In many countries of the region, established party
structures have crumbled in recent years. In others, that process looks about to
occur. In Brazil, new structures of party association have taken shape around the
national election this time. The first impulse of post-rnilitary emergence of civil
society was to restructure parties in their former way. But that soon became
inadequate in the context of rapid alteration in economic policy. More recently,
additional issues of drugs, corruption, and urban safety have emerged on top of
slow economic advance. Inevitably, the whole question of the role of the
International Monetary Fund has beco me equally central. I briefly comment on
some of the political issues in Part llI.

A final set of observations in Part IV concludes.

I. Domestie Economic Poliey

Brazil grew at a rate ofmore than 6 percent between 1950 and 1980. Import
substitution dominated that process in the decade of the 1950s; the 1960s slowed,
followed by the rapid expansion between 1968-73; the rest of the 1970s saw
slower expansion, fueled by debt-led growth, and powered bya newer wave of
import substituting industrial activity in the intermediate and capital goods
sectors.'

What undid the process was not the inefficiency of reliance on high levels of
protection - the nominal rates frequently calculated were much exaggerated
because ofinternal competition within the large national market. What ultimately
created the problem was inadequate tax collection. As expenditures progressively
rose -and subsidies were abundantly and increasingly ernployed- internal fiscal
deficits expanded. These were financed bya combination of external resources,
i.e., foreign debt, and the domestic inflation taxo The state rapidly expanded,
not least, as a way of gaining access to the external financial market. That process
led to debt-led debt.

The lost decade of the 1980s must really be divided. lts first part, through
1984, saw the negative impact of rising external interest rates and a reluctance by
foreign banks to lend more, followed by the reality of a major halt in supply of

2 I have dealt extensively with the earlier part ofthe post-war period in ttvo earlier essays: "Some Reflections 011 Post-
1964 Economic Policy" in Alfred Stepan, ed., Authoritarian Brazil, New Haven: Tale University Press,1972 and
"Tale of'Two Presidents" in Alfred Stepan, ed., Democratizing Brazil: Problems ofTransition and Consolidation,
Oxford: Oxford University Press, 1988. For some later observations see "Is the Real Plan for Real," in Susan
Kauftnan Purcell and Riordan Roett, eds., Brazil Under Cardoso, Boulder: Lynne Rienner, 1997.
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credit after the initial1982 Mexican default. lts second half saw the replacement
of military rule by civil politics, a new Constitution, the disappointing failure of
the Cruzado Plan in 1986, and Brazilian inability to pay its external obligations
a single year later. That, in turn, meant 8 years of further trials and tribulations,
never succeeding and praducing elear cyeles in economic activity before the
introduction of the real in 1994.

By that time two things had beco me abundantly elear. First, at the heart of
the inflationary prablem was the public sector deficit. Note, it did not take
much of a deficit to set off high rates of price increase because the willingness to
finance the shortage was quite limited. That is the difference berween [apan with
its 10 percent primary deficit and Brazil with its 3+ percent surplus. Second, in
arder to discipline domestic prices, increased imports were necessary to play a
fundamental rale. Their potential competition was adequare to impede domestic
prices fram automatic upward adjustment.

Both of these characteristics stood at the center of the Real Plan in 1994.
An initial internal surplus was insisted upon, and in conjunction with the significant
resources obtained fram extensive privatization over subsequent years -something
like a $100 billion- enabled the government to lower inflation definitively despite
major external shocks like the Asian crisis in 1997 and the events in Russia in
1998. But that initial discipline was not continuously applied, as it was also not
in Mexico in 1994 and Argentina from the mid-1990s on. That meant increasing
indebtedness and susceptibility to a disequilibrating pracess of ever higher interest
rates, lower domestic growth and rising indebtedness.

That pracess is what led to the devaluation in early 1999 and the definitive,
if belated, switch in anchor ofthe domestic price levei fram the foreign exchange
rate to monetary and fiscal policy. That transformation meant another surge in
interest rates, but their eventual reduction as inflation did not soar -as many
had predicted- and Brazil successfully implemented its IMF appraved effort to
generate primary surpluses thraugh increased taxes. The rebound in 2000 -
Brazil expanded in that year by more than 4 perccnr- as fiscal discipline continued
seemed to signal that continuing economic growth was not only possible, but
prabable.

That change in exchange rate policy also meant greater discipline in the
external accounts. Brazil had required a large increase in imports in 1994 and
1995 to discipline the internal market as growth surged. That altered the
balance oftrade fram a surplus to a deficit. Brazil also began to attract increasing
quantities of foreign investment. That was a consequence both ofthe program
of privatization as well as the increasing allure of the Brazilian market once
again. This meant a rising deficit on current account that quickly rose above
four percent and put additional pressure on interest ratcs to assure sufficient
capital inflows. Despite this, the very large accumulated reserves began to
shrink, resulting finally in the move to the IMF subsequent to the Russian
crisis in August 1998. What was unusual about this decision was the extent to
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which it was openly undertaken in the final month of the election of 1998.
Previously, and characteristically, Brazilian leaders, private and military, had
rcgularly postponed such realities until after electoral contests had been held.

That devaluation in 1999 retlected itself, albeit more slowly than had been
hoped, into increasing exports and control of the external deficit. Rising foreign
direct investment was a direct result as well, aided by the simultaneous boom
within the United States, itself experiencing a higher rate of growth and of
productivity advance. This was the age of the "Ne\V Economy" and there was
increasing belief that recession and stock market decline were matters of a distant
pasto As a new millennium dawned with cornputers still functioning around the
globe, it seemed that the best stilllay ahead.

Alas, realiry intervened, and sooner than later. Brazil's improved performance in
2000 began to run into serious difficulty in 2001. Thrce factors proved to be principal.

One was a slowdown in US performance that had already led the BER to
classify the economy in recession in the final quarter of 2000. The US had been
outperforming the rest of the developed world, leading to appreciation of the
dollar. Suddenly it did so no longer. That translated to lower global perforrnancc,
and had an impact both upon world trade and foreign capital tlows. This was
well before Septernber 11 occurred, with its further and immediate diminution
in US growth.

Second was a domestic cnergy problem that suddenly burst into view. Brazil
is dependent upon watcr for generating more than 90% of its energy. But years
of diminished rainfall had reduccd the available flow, Icading inevitably to the
imposition of national rationing as well as sudden efforts to enhance supply.
Those new rules, as wcll as higher prices of petroleum, and the uncertainry of
whether the next rainfall season would more than compensate, clearly had a
negative and immediatc impact on economic performance.

A third factor was the progressive and rapid meltdown of the Argentine
economy during the year. Expansion of Mercosul had translated into something
like 10% ofBrazilian exports being directed to Argentina, lower than the peak of
17% in 1998. Slowdown there, as had continually been the case since 1999,
stymied the automobile sector and other parts of the manufacturing sector that
had directed their product northward. More relevant, however, was the effect
on financial markets. As the return of Domingo Cavallo did not translate into
rapid recovery -as he had boldly assured- the interest rate premium on Argentina
began to rise, and Brazil's premium remained highly correlated, at least until
October,2001. That meant the impossibility of using continuing domestic interest
rate reductions to stimulate domestic activity;. lndeed, despite tlagging growth ,
it was necessary to elevate rates early in the year and inhibit the barely begun
recovery of 2000.

This combination of events inevitably proved to be unfortunate. Expansion
fell off to 1.5 percent in 2001, while at the same time intlation exceeded the
target initially established by the Central Bank by more than the 2 percent margin.
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Unemployment rase as well, and the final coUapse of Argentina at year's end added
to woes. About the only solace one could take was the substantial strengthening
of the exchange rate to 2.32 reais to the dollar at the end of December, which
finaliy brought lesser concern about the rising ratio of net debt to GDP. Earlier,
with exchange rates much weaker, and dollar guaranteed internal debt rising, that
issue had temporarily surfaced as a major concern.

In mid-2002, as the economy has seemingly paused in its recovery from the
poor performance a year ago, the debt-GDP ratio has again emerged as the central
economic, and in a presidential election year, political, issue. Country risk has doubled,
soaring beyond 1700 points. The rating agencies, ali still smarting from their failures
to react accurately to the Asian and Russian crises, have serialiy begun to downgrade
Brazilian debt. Even the unexpected fifth victory of Brazil in the World Cup has
been insufficient to bolster confidence. The Central Bank has been unable to continue
to move interest rates down - earlier in the year, it had reduced the SELIC level twice
by 25 points to 18.5%- as the real has soared to record levels dose to 3.

And so, the two alterna tive hypotheses cited earlier now dearly surface in
much more specific formo And because ofthe simultaneity ofthe electoral pracess,
the Brazilian public has much larger scope to influence which will prevail.

One view -strangly held by the government and increasingly supported by
its presidential candidate, Jose Serra- is that the continuation of credible economic
policy will ultimately carry the day. Arminio Fraga, currently President of the
Central Bank., has now dearly been indicated as Serra's choice to continue in the
event of a PSDB-PMDB victory. Fraga, in turn, has said that Brazilian real
interest rates will fall frorn above their current 10% level to 5% within the next
thirty months. In the interim, to sustain current policy, additional funds have
been obtained once more from the IMF; the current primary surplus target has
been increased to 3.75% of GDP; the Central Bank has now committed itself
again to regular market intervention to strengthen the currency; reserve
requirements have been increased for savings accounts; and even the IMF and
US Treasury, after some initial hedging, have begun to reassure nervous investors
that they stand in support of Brazil.

The other opinion, in its mildest form, is that rescheduling of the debt by the
end of next year is a virtual certainty. And that is independent of who gets elected.
That is what financial analysts - and the rating agencies - have been increasingly
saying. Prices of the C-bond have consequently fallen to default-like levels. Cast
more domestically and politicaliy, it is dearly what the opposition candidate Ciro
Gomes is explicitly advocating, and - despite Lula's recent forthright assertion in
favor of meeting ali present government contractual commitments - what almost
certainly would occur if the PT were to win. Given the recent shifting of internal
debt daims to earlier maturities concentrated at the beginning of 2003, virtualiy
any pause in future dollar inflows would almost assure that.

If the PT were to try to meet even the most modest hopes and passions of
its supporters, there is little prabability, or possibility, it would be able to continue
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current macroeconomic policy completely unchanged. That is the reason why the
PT platform has been so delayed in coming forth. Changes would almost certainly
involve greater immediate expenditures to help the poor and the unemployed, of
which they are many, and so smaller federal surpluses; the end ofinflation targeting
and the acceptance of higher inflation rates; looser monetary policy, and lower
interest rates; greater assistance and subsidies to national industry; and an acceptance
of higher tariff rates. The inevitable consequence would be rapid depreciation in
the exchange rate, making it impossible to service the debt.

Virtually all of the investment banks and rating agencies have produced their
own calculations -not to mention the Central Bank- and consequent conclusions
on one or the other side. For Standard & Poors, defending its reduction of grade
for Brazil, the predicted results for the end of 2002 are already grim: an exchange
rate of 3 reais to the dollar will mean a further increase of the debt ratio frorn a
current 60% (higher than the official 56%) to something like 70%. At such a level,
it wiU be virtually impossible to imagine simply carrying on. For one thing,
interest rates -short of intervention- would have to remain extremely high. That
would virtually compel a ncw government to seek relief.

For others, and that includes the majority ofthe investrnent banks, the situation
comes out more positively. Their position hinges on the following key points.
First, public debt growth since 1996 has been basically driven by recognition of
hidden "skeletons" as well as by restructuring ofthe banking system, the devaluation
-and real depreciation- occurring after 1999, and the substantial increases in the
real interest rate in 1997 through the end of 1999. Second, the debt, unlike that
of many other countries, is substantially internal, rather than external. Obligations
abroad, which grew rapidly in the 1970's and 1980's, now represent in net terms
less than a fifi:h of total dcbt. Of course, an additional -and growing- part of the
domestic debt is indexed to the exchange rate. Together, then, dollar linked debt
comes to about half the total outstanding of sornething like $250 billion. And
third, and most crucial, under reasonable assumptions, and continuing fiscal
discipline, the debt to GDP ratio tends to converge to a future declining path.
This outcome tends to provide a more optimistic contexto

First off, let us reproduce the simplest equation for the evolution of the debt
to GDP ratio:

d=(l + i)/(l + g) d, + ps+wE / (1 + g) d,

where d is the ratio of the debt to GDP; i is the rate of interest; g is the rate of
growth; ps is the ratio of the primary surplus to GDP; lV is the proportion of
debt subject to correction according to the exchange rate; and e is the percentage
change in the exchange rate. This formulation simplifies by imposing a weighted
average of internal and external interest rates. It also is already in real terms,
thereby ignoring the low rates of inflation. It therefore already implies changes
in the nominal rate accompanying domestic inflation.
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Then the change in the debt ratio is seen to be the result of four basic
factors: the interest rate, which enters as a positive factor; the growth rate of
nominal GDP, which enters as a negative factor; the size of the primary surplus
as a percentage of GDP which must offset the difference between the i and g;
and the extent of real devaluation weighted by the proportion of the internal
debt so specified plus the share of the external debt.

Table 1 presents some illustrative calculations. Part A. makes abundantly
clear that lower nominal rates of interest, higher rates of product growth and
continued fiscal discipline can avert any need to reschedule, even with declines in
the primary surplus. It is evident that Brazil cannot be expected long to continue
its policy of compensating for a high external rate of interest by generating a fiscal
surplus. Brazil is currently paying very high interest rates. A surplus should be
continued, but turned to real investment and higher growth rather than to service
the debt. Part B. of the table reveals an even happier side of the story that results
from reduced interest rates that permit accelerating expansion and yet a decline in
the debt ratio. That decline in turn enables fiscal policy to be less rigorous. Part C.
illustrates a growing disequilibrium of continuing high interest rates, modest growth,
declining fiscal surpluses and deterioration in the exchange rate.

Table 1
A.

A Stabilizing Debt- Income Ratio

d g d. ps E

2002 .56 .11 .01 .53 3.75 .03
2003 .56 .10 .03 .56 3.50 .00
2004 .56 .09 .04 .56 3.00 .00
2005 .55 .08 .04 .56 3.00 .00

B.
An Improving Debt- Income Ratio.

d g di ps E

2002 .56 .11 .01 .53 3.75 .03
2003 .54 .09 .03 .56 3.75 .01
2004 .52 .07 .04 .54 3.50 .00
2005 .50 .05 .05 .52 2.00 .00
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A Deteriorating Debt- 1ncome Ratio.

d g di ps c
2002 .56 .11 .01 .53 3.75 .03
2003 .60 .11 .02 .56 2.50 .05
2004 .65 .11 .03 .60 2.00 .08
2005 .71 .11 .04 .65 0.00 .08

There are not dramatic differences among the assumptions underlying the
various panels ofTable 1. Yet the outcomes differ quite dramatically. Current
policy is designed only to buy additional time until one of these alternatives
begins to take shape Increasingly, with the difficulties of placing longe r term
debt, the market is re-defining the decision period to coincide with the election.
The real decisions come post-October, and rapidly. Any new government, of
whatever party, will not have much time to prove itself. That is why politics now
trllmps economics as the decisive element in the Brazilian future .

lI. External Economic Options

President Fox ofMexico has recently visited Brazil and there, with President
Cardoso, approved lower tariffs, reduced from an average of 8% to 1.1%, on an
extensive list of 800 products. This first agreement berween the rwo countries is
designed to enhance bilateral commerce between the two countries, which to
date remains quite modesto Yet, interestingly, the potentially most important
product, automobiles, was left for a next day trip to Buenos Aires, where Mercosul
was meeting. Ironically, that contentious matter remained unsolved and awaits
further discussions between Brazil and Argentina.

That circumstance nicely illustrates the Brazilian problem. In contrast to
the rapid expansion of trade enjoyed by Mexico subsequent to the approval of
the North American Free Trade Agreement, where it has doubled the percentage
participation of exports in GDP from 15% to more than 30%, Mercosul has
become a source of decline. In place of the $100 billion in exports that were
projected for Brazil five years ago, the total for 2002 will fall well short of $60
bilIion. In focusing upon expansion of Mercosul, and emphasizing the potential
virtues of a growing South American market, as it did by holding the first meeting
ofleaders from that region in Brasilia, Brazil has tended to minimize the alterna tive
of closer association with the United States. Even before the recent Farm Bill
and the increased US protection extended to the steel sector have come to the
fore -and rightly earned generalized condemnation- Brazil had reacted coolly to
the possibility of negotiation of a Free Trade Area of the Americas. In Quebec,
President Cardoso made plain his doubts, even after Brazil had managed to secure
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a five year period of further negotiation rather than the three years advocated by
several other countries.

Such reluctance is not simply an irrational response. Brazil in the period from
1950 to 1980 managed one of the highest growth rates in the developing world,
while retaining high levels of protection. It utilized import substirution and the
internal market as the engine, rather than exports to the rapidly expanding world
market as did the rising Asian countries. Thereafter, in the midst of stagnation in the
1980s and reform in the 1990s, while exports managed to advance more rapidly
than they had in earlier decades, the share of trade was just toa small to serve as a
dynamic force.

It is too easy to be simply critical of the United States, and of Europe and
Iapan as well, about agricultural exports. There is no question but that severe
restraint exists. There is also little doubt but that the Doha Round will eventually
see a more convincing and continuous opcning than characterized the results of
the Uruguay Round. Brazil, and its Cairns allies, are likely to achieve real gains.
Large sums are involved.

But such a market, over the longer term, is not where the great advances in
international trade have occurred. Demand for agricultural products, even
internationally, have grown more slowly than income. Othcr countries have also
entered the market: look at the rise ofVietnam in the production of coffee. Over
the last several decades, when international commerce has expanded at twice the rate
of national product, it has been manufactures and services that have exhibited much
greater dynarnism, not sales of primary products.

These are the areas where Brazil's compara tive advantage will have to come to
the fore. Embraer is a classic case of a former state firm that has successfully evolved
into an international supplier of commercial aircraft. It is also a case where Brazilian
appeal to the World Trade Organization has led to victory i.n contest with Canada
and Bombardier. Some will argue that what this instance reveals is the importance of
state subsidies and support. But that story of evolution from national provider to
international competitor also involved implicit understanding of the gains frorn trade
and comparative advantage: the firm is not only the single largest provider offoreign
exchange in Brazil, but also one of the principal importers. These less expensive
i.nputs enable the firm's output to be on the technological frontier.

Industrial policy, such as was successfully employed in the case ofEmbraer, can
however be exaggerated in effectiveness. There are equally many elaborate failures,
both within the already developed countries, as weli as the developing. The inability
for so many years to develop a national computer sector in Brazil, despite subsidies
and extensive protection, is certainly one ofthem. Much ofEuropean experience is
equally negative.

Yet Brazil has a significant advantage. It is a late-comer, and thus need not, and
should not, emphasize research and development at the margin, but rather the greater
capacity to foliow and to imitate. Private incentive to innovate is at the heart of
success. To be sure, some initial public grants can be justified to assure the full
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transmission ofinformation. But the bulk ofBrazilian expenditure is better clirected
to massive improvement in the educational system, assuring that the quantity gains
of the last years are sustained, and focusing upon deficiencies in quality. Much has
been written on this subject. There is little need here to reiterate the importance of
lesser public expenditure on higher education -where outlays per capita exceed those
in the United Kingdom- and more on primary and secondary -where outlays per
capita are of the order of one-tenth.

There is much scope for Brazilian external economic policy as serious attention
returns to the FTAA, the EU and WTO. But the one direction especially favored
by Itamaraty in recent years, extending Mercosul to a generalized free trade area in
South America, is less attractive than it once was. In its initial years, trade growth
was quite strong among the four countries committed in 1994 to a common market.
This exchange soon peaked, and over the last five, expansion has waned. Negative
growth in Argentina and Uruguay, and slower advance in Brazil did not help.
More fundamentally, the major industry that gave initial force to Mercosul, the
automobile industry, has been rendered virtually inoperable across country
boundaries as a result of Brazilian devaluation in 1999. The current Argentine
crisis has worsened matters even more.

Two directions for modifying Mercosul have been emphasized.
One consists of trying to move ahead to common macroeconomic policies and

rules as soon as possible to establish certainty. With sure knowledge, investments
might be undertaken to exploit national comparative advantage. This is the line that
has apparently been followed. It has not seen great success. For neither Argentina
nor Brazil, and to a lesser extent for Uruguay, do domestic objectives yield in the
least to the economic interests of their neighbors. If it took Europe some 50 years to
achieve its economic union, with American foreign aid and the constant threat of the
Soviet Union -and much greater commercial interrelation- the prospects for short-
term progress an10ng the countries of Mercosul seem limited.

The second approach is to alter its form to a free trade union rather than a
common market. This allows countries to impose individuallevels of protection
on third parties, while adhering to free trade internally. Much less intense
cooperation is therefore required. This had increasingly become the position favored
by Argentina, particularly as Cavallo pursued his efforts at restoring import
substitution in his last months in power. But within Brazil, too, the current range
of presidential candidates seem almost all to favor such a stand. Such a free trade
union would simply ratify what one observes to be the actual policy of the members.
External trade outside the union over the next several years is much more likely to
be a dynamic source of demando

That stillleaves an elaborate set of stages in which Brazil can, and should,
actively pursue freer exchange. In an ideal world, such negotiation would
exclusively occur at the World Trade Organization. A single forum clearly affords
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a non-discrirninatory basis for concessions. But the reality is different. Only
under the pressure of potential advances occurring at diverse regional levels does it
seem possible to arrive at an acceptable multilateral solution. The Doha Round, in
turn, has already established important advances.

Three of special interest to Brazil can be briefly noted. First, there was recognition
of the generalized problem of trade in agricultural products, where, ironicaliy, the
United States was a leading element among the three large industrial countries. Second,
intellectual property rights -one of the major changes of the Uruguay Round, were
recognized to have dear lirnits when they conflicted with national policies is such areas
as health. AIDS was a specific example: why should countries pay such high prices for
drugs when there were cheaper, but equal, alternatives. Already, prices have started to
reflect the new standard. Third, national safeguards policies, like those of the United
States, that had been grandfathered under previous international trade agreements,
would be open for discussion. The lirnits on steel imports by the United States may, in
fact, speed the consideration of the legitimacy of such exceptions.

A successful condusion to the Doha Round willlikely wait upon the competition
from the variety of regional agreements that are being simultaneously pursued. That
was certainly the experience in the Uruguay Round. This means that the discussions
surrounding FTAA, as well as the pursuit of doser ties of Mercosul with the European
Union, will continue to retain significance .. Indeed, from a Brazilian perspective, these
alternative regional discussions provide an element of direct rivalry that carmot hurt.
Note the recent decision ofChile to sign an agreement with the EU even as negotiations
with the US have continued to lago That circurnstance can be expected to stimulate
US efforts to achieve concurrence.

Brazil and the United States will co-chair the final set of negotiations for the
FTAA. Clearly, for these even to be possible, the US Congress must pass the Trade
Promotion Act that has, barely, continued to advance. Its first formulation, as
arnended both in the House and Senate, has been distaste fui. This provision for
"fast-track" approval had failed during the two Clinton terms. Now, even in the
midst of potential success, the form of the legislation has succeeded in persuading
much ofthe world that the United States does not value international trade. Brazil
has been among the dose, and disturbed, observers. A final bill has yet to emerge
from the House and Senate conference committee. I suspect, and hope, that it
will provide the needed scope for the United States to focus appropriately upon
not only the regional negotiations, but the Doha Round as well.

Waiting in the wings is the European U nion, whose discussions with Mercosul
have moved ahead in the industrial area, but have badly lagged in the key agricultural
area. The recent EU treaties with both Mexico and Chile illustrate the increasing
importance of Spain as a major player within EU discussions of Latin America.
Spain has eclipsed the US as a provider of capital to South America in recent years,
induding the flows to Brazil.

Its interests extend throughout the capital intensive sectors of energy,
telecommunications, and finance especialiy. The large Spanish losses realized in
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Argentina, and currently reflected in Brazil, will not cause that interest to wane. It is of
advantage to Brazil.

But ali these negotiations, however complex and absorbing, and even fruitful,
are not enough. Brazil must turn its attention definitively to international trade. If the
United States could separate its concerns with international commerce from the State
Department, Brazil surely can mallage the same. Itamaraty, despite continuing advances
in recent years, does not have the personnel nor structure to enab1e it to cover the
variety of negotiations that are a practical necessity for any 1argecountry. Brazil, under
the old structure, has been a smaller participant in world trade than it should be. Since
1950, as other countries have exploited freer trade, Brazil's participation within world
commerce has falien. That process, if reversed, can add an important element of
dynarnism to the immediate future.

m. Politics
In Brazil as well as the international media, virtualiy ali attention is now focused

on the forthcoming presidential election in October. Inevitably that means dose
attention to the 1astset of polls, despite the fact that only roughly half the respondents
are yet ab1eto identify the current candidates. Even the surprising Brazilian victory in
the World Cup during the month of Iuly seemed to distract líttle attention from the
forthcoming vote. The apparent possibility of victory for the Partido dos Trabalhadores
in the choice of a successor to Fernando Henrique Cardoso has galvanized attention.

That is not the subject I wish to focus on, however. Much other, and more
recent, commentary is available on that subject. I wish to turn attention instead to the
more important, but less discussed, problem of post-election governance. Here there
are two central questions. Will current party structure alter, as has rapidly occurred
throughout Latin America, and with what consequences? Will such change enable
Brazil, finaliy, to implernent the next stage of necessary reforms to permit the more
rapid growth and development that ali have been awaiting for the 1asttwo decades?

Even a casuallook at countries in the region persuades thar the historic evo1ution
of polítical parties has recently radicaliy altered. The victory of the PAN in national
elections in Mexico ended a continuous period of more than 70 years ofPRI command.
In Colombia, the traditional division between Liberals and Conservatives has fractured
with the election of Alvaro Uribe. In Venezuela, the Iong time alternation between
the 1eftand the right has given way to Hugo Chavez and a new, independent force. In
Argentina, the long time power of the Peronists and Radicales seems about to come
to an end as a result of the economic crisis. 111 Bolivia, new strength has been recently
exhibited in their national e1ection by populist forces. And in Peru, after the resignation
ofFujimori, the new governmem of Alejandro Toledo has been attaining new lows of
popular support on a regular basis.

One element driving these diverse deve!opments has dearly been increasing
popular dissatisfaction with the slow pace of economic change. There has been no
miracle of rapid expansion in Latin America that has occurred as a consequence of
profound structural reformo One has finaliyembraced the market, but the consequence
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has been partial success at best. Ali that one sees is reduced inflation rates everywhere,
and those important advances for the lower income group are once- for-ali improvements
rather than a source of repeti tive redistribution. With econornic growth limited, and
much greater freedom of expression, NGOs have rapidly grown in number and
importance everywhere.

Brazil is not absent from these pressures. A direct consequence has been the
increasing national consolidation of political parties. That has been obviously helped
along by the decision of the Electoral Court requiring state coalitions equivalent to
national alliances. The successful attempt by the PT to incorporate the support of the
much more conservative PL has had clear consequences in some states already. Despite
a devolution of greater responsibility to states and localities, this has come with much
stronger fiscal limitations. The old mechanism of state deficits financed by state banks
in turn financed by the Central Bank has come to an end.

In turn, the division of responsibility among the branches of government has
come into questiono Congressional power has not been forceful and innovative. In
Brazil, over recent years, the medida provisória has been the principal means of achieving
necessary legislation. Over the Cardoso adrninistration there have been more than
6000 actions, some reflecting continuity of the measures. Congress has acted slowly,
until, and unless, the econornic necessity of doing so has dominated, and even then,
special favors from the executive have been a frequent incentive. In Brazil, moreover,
Congress has not been exactly representative. Ali states have three senators independently
of population. And a formula exists for representation in the Camera that leads to
substantial excess weight for the Northeast relative to the Southeast. That is one of the
reasons the PFL has continued to remain a party of considerable importance.

Confronting such a circumstance is hardly easy. In the United States it took
action by the Supreme Court to require intra-state equality between rural and urban
House representation. Presidential systems have their limitation. Legislation can take
a long time. Brazil is no special case; the US itself establishes the general rule: only
when legislation confronts an emergency can action proceed quickly: accounting reform
and a new structure for domestic security quickly come to mind.

Political reform in Brazil has substantialiy stayed off the agenda, in part because
the last several years have required continuing actions in the econornic realm. But any
serious effort to confront the future will require major changes. It is already in process,
as we have seen, in the evolving relationship of national and state party structures.
What inevitably will come next is a reduction in the number of individual parties. Such
a step, little discussed at present, could provide a better basis for co-participation of the
executive and legislature over the years of the future.

This then brings me to my second point. What about the post-election agenda,
independently of who may win? It is clear that the winning candidate will not have a
direct majority within the next Congresso So the regrouping discussed above is
absolutely critical. Otherwise nothing will occur, especially now that the Congress
has limited the application of medidas provisórias. Much of the difficulty occurs
because of the need to have a minimum of 60 percent of the Congress in order to
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amend the Constitution of 1988, and that on a dual vote. Such discipline has
not easily been achieved.

Interestingly, there is broad agreement about what has to be done over
the next years, however differently the candidates and their supporters would
prefer to portray their positions. Three broad areas can be specified .

First comes a need for reform of the revenue structure of the government.
Mounting requirements for resources to assure fiscal surpluses have created a
system that provides adequate receipts inefficiently. Something on the order
of 40% of tax collection now consists of taxes on top of other taxes. This was
something initially limited by the creation of the state value added system back
in the 1960s. But needs for more revenues have continuously occurred, and it
has been easier to acquire these by imposing new levies. It is time to stop, and
to correct the system.

Equally, expenditures, despite the fiscal surplus, still require attention. In
particular, social security reform has not yet been extended to the public sector.
Growing deficits in the system will handicap future policy. Change almost
occurred during the last government but ultimately failed.

Second, a more effective and more adequate system of social expenditure
will have to be established. Brazil has done much over the past decade in
increasing the public resources allocated to education. But more can, and wiU
have to, be done. Although there is presently a clear correlation between family
income and university attendance, large sums of public money are allocated to
universities. Some ofthese resources are better directed to private and secondary
schools, while private tuition payments, and financial assistance, begin to occur
at the tertiary leveI. There is no question but that a large part of present
inequality owes itself to the unskilled labor that has received limited and poor
quality education. It will take time for the effects of current expenditure to
alter this situation. There will always be continuing demands for other, and
supposedly more urgent, expenditures. These pressures will have to be rejected.
Otherwise, the continuity of high levels of inequality is assured, as it has been
for generations.

Education is not the only priority. Precisely because of greater flexibility
progressively achieved in the labor market, more resources wiU have to be applied
to deal with those unemployed and under-ernployed. The state can no longer
perform the function of simply expanding its direct employment as productivity
increases in the rest of the economy and jobs diminish. Microenterprises can
serve such a purpose, and in an efficient way. The basic point is that social
policy -and state action- not only can be, but has to be, consistent with private
initiative if long-terrn development is to occur.

Third, new forms of interaction between national, state and locál levels of
government will have to emerge. Much has occurred in recent years that is
favorable. But much remains to be done to establish a truly effective and
efficient federal system. Brasilia cannot and should not solve ali problems, but
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it can make known the variety of ways in which different states and localities
have chosen to budget their resources, to implement programs like Bolsa-Escola,
and more generally to cope with the ultimate responsibilities of governance.

Substantial agreement about ends does not guarantee the irnplernentation of the
needed means. An ability to see the future in terms ofyears rather than days and months
will prove essential when the new Congress and new executive come to office. Inevitably
the immediate pressures willdetract from efforts to establish these sorts of needed changes ..
How well Brazil's new leadership succeeds will be determined by its ability to resolve the
pressing immediate macroeconomic problems while equally looking ahead.

IV. Conclusion

This essay has examined aspects ofBrazil's current macroeconomic, international
and political opportunities. I conclude optimistically. The changes over the past decade
have been dramatic and positivc. It is easier to criticize the particular and ignore the
general, particularly at election time.

Virtually everyone can agree that Brazil requires faster growth and a more equal
income distribution. Differences inevitably emerge on how to achieve them. But
those differences today are very much smaller than they were a decade ago. To appreciate
the extent of the change, just refer back to the presidential campaign of 1988.

To achieve higher growth will require a greatcr degree of national savings.
That is the secret of Asian success, and closer to homc, the source of Chilean
continued expansion over the last 15 years. There is no other way to avoid excessive
reliance on foreign investment and inevitable, and unwanted, volatility imparted
by international markets.

More rapid and continuing growth will also require a higher rate of growth of
exports. Brazil will have to increase its level of exports from little more than 11% of
gross national product to more than 15% over the next ycars. No miracle is required,
nor a dependence on export-led development. Export-adequate expansion is what is
needed. Ever larger earnings of foreign exchange will be consistent with increasing
need for imports. Foreign investment will still be needed to achieve a continuing inflow
oftechnological progresso Note that Brazil will still have a lesser degree ofinternational
opening than the United States.

That requirement for expanded trade is the reason for giving special attention to
the variety ofinternational trade agreements that will be under discussion -and hopefully-
resolution in the next years. Those arrangements promise an opportunity for faster
trade growth. Whether they do or not will depend as much, if not more, on the
sophistication of international economic diplomacy, both abroad as well as in Brazil.

Politics is now center stage in Brazil. It will remain there even after the electoral
process concludes in October. President Fernando Henrique Cardoso has had a very
impressive 8 years of service to the country. Bis successor, jointly with the n~w Congress,
will have no lesser responsibility. Continuing reforms will be needed. It will be a great
tragedy if, for whatever reason, they do not occur.
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Globalização e o Brasil: riscos,
oportunidades e desafios

Antônio Corrêa de Lacerda *

Resumo: O artigo discute as causas e implicações da vulnerabilidade
externa da economia brasileira, a partir do contexto da globalização
e os principais desafios e riscos que apresenta para os países,
especialmente no que se refere ao financiamento externo e a
viabilidade do desenvolvimento.
A abordagem parte da análise do processo de "financeirização", que
é caracterizado como uma nova fase do capitalismo e que representa
significativas transformações na economia mundial, fator que é
associado aos riscos da globalização.
Nesse contexto, a inserção externa da economia brasileira ao longo
dos anos noventa implicou o aumento da vulnerabilidade externa,
que exige ações e alternativas de política econômica para minimizar
o problema e recriar as condições para a retomada do
desenvolvimento em bases sustentadas.

Palavras-chave: Brasil: globalização, vulnerabilidade externa,
"financeirização", alternativas.

Este artigo discute a questão da globalização e os principais desafios e
riscos que apresenta para os países, especialmente no que se refere à inserção
externa da economia brasileira dos anos noventa.

A primeira seção trata da "financeirização" caracterizando-a como uma
nova fase do capitalismo representando profundas mudanças no modo de
acumulação. As questões da globalização, sua conceituação e principais efeitos
sobre a economia mundial, são abordadas na segunda seção que também traz
uma breve reflexão sobre as contradições e divergências quanto à caracterização
do fenômeno. A terceira seção analisa a inserção externa da economia brasileira
tendo como pano de fundo o novo quadro internacional. O caminho adotado
é de analisar as causas e implicações do aumento da vulnerabilidade externa
dado por um processo de inserção passiva do Brasil na globalização.
Finalmente, na conclusão são apresentadas algumas alternativas para minimizar
o problema da vulnerabilidade externa da economia brasileira e reverter o
quadro de excessiva dependência de recursos externos para financiar o
desenvolvimento brasileiro.

* Antônio Corrêa de Lacerda é Professor do Departamento de Economia da PUC-SP e Presidente da
Sobeer-Socicdade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica.
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1. "Financeirização", a nova fase do capitalismo

Um dos fatos marcantes da década de noventa é a percepção de que os
ativos financeiros adquiriram uma expressão sem precedentes na história do
capitalismo mundial. Observou-se um crescimento significativo da participação
dos haveres financeiros na composição da riqueza privada.

Essa maior participação dos haveres financeiros, tanto nos ativos das
famílias, quanto nos das empresas fez com que a taxa de juros passasse a ser
uma variável de terminante nas decisões de consumo e investimento. Esse
movimento caracteriza-se como o fenômeno da "financeirização" das
economias capitalistas.'

O processo de "financeirização" e rentismo das economias capitalistas
extrapolou as fronteiras nacionais, configurando-se em um fenômeno
internacional, aumentado pela liberalização dos mercados cambiais e
desregulamentação dos fluxos de capitais.

Como bem destacam Coutinho & Belluzzo, este processo não se
restringiu aos espaços nacionais, uma vez que aumentou significativamente a
transnacionalização das aplicações financeiras, facilitadas pela liberalização
dos mercados cambiais e desregulamentação dos controles sobre os fluxos de
capitais, o que fez com que estes se expandissem em ritmo muito mais acelerado
do que o crescimento do produto e do comércio mundiais, sendo que "o
valor da massa de ativos financeiros transacionáveis nos mercados de capitais
de todo o mundo saltou de cerca de US$ 5 trilhões no início dos anos 80 para
US$ 35 trilhões em 1995) segundo estimativas do BIS.» (1998:137)

O crescimento do volume de riqueza financeira a uma taxa de 15% ao
ano superou significativamente o desempenho do PIB e da acumulação dos
ativos fixos, configurando um cenário de inflação de ativos e uma percepção
de enriquecimento acelerado por parte dos agentes detentores desses títulos.

Uma certa percepção de "liquidez garantida" dos títulos de posse dos
agentes retroalimenta o ciclo de valorização, sendo que muitas vezes leva os
agentes a alavancar suas posições de compra de papeis mediante o aumento
do endividamento junto ao sistema bancário.

As inovações financeiras - como os mercados de hedge e derivativos, por
exemplo - aliadas aos recursos da telemática, que ampliaram significativamente
a velocidade das transações, fazem com que esse processo de inflação de ativos
se magnifique nos mercados, assim como ocorre com os riscos inerentes ao
processo.

"O capital tem então essa propriedade de colocar-se sob múltiplas formas
com a finalidade de valorizar-se. Essa autonomização financeiro-monetária
pode gerar valorização fictícia no sentido de não ser regulada pelos parâmetros
da valorização produtiva (taxas de retorno operacionais)" (Braga, 2000:198)

1 VerBraga (2000) e Coutinho & Beluzzo (1998).
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Nesse cenário, o papel das expectativas dos agentes torna-se um elemento
crucial, tendo em vista um quadro de crescente instabilidade e incerteza:

a) o "efeito riqueza" torna mais instáveis o consumo e investimento;
b) a extrapolação do processo além das fronteiras nacionais aumenta o

efeito contágio das crises.
Braga observa que ... "esta economia monetária) ou) mais precisamente

monetário-financeira) com decisões descentralizadas e competitivas) em que o
objetivo não é a produção para o consumo) mas sim a valorização dos capitais) o
lucro) é uma economia estruturalmente instável" (grifo no original), o que
faz com que a sua dinâmica provoque as contínuas flutuações dos seus
agregados, como renda (lucros e salários), investimento, emprego, nível de
preços etc. Estas flutuações não apresentam padrões uniformes, mas
intensificam-se" a ponto de desintegrar a ordem) coerência e coordenação)
alcançadas durante um determinado período de tempo) gerando percalços para
a reprodução ampliada" (2000:196).

O restabelecimento do sistema só é possível através da "renovação das
estruturas técnico-produtivas e monetário-financeiras". Ou seja, no que tange
à instabilidade e incerteza, estas são inerentes ao sistema. Algo agora ampliado
pela predominância das finanças que passam a ser decisivas na dinâmica da
acumulação capitalista. A hegcmonia financeira é um processo que impõe sua
própria dinâmica, subordinando todos os demais movimentos à sua lógica de
acumulação.

2. A globalização e seus impactos

O termo "global" apareceu originalmente nas grandes escolas norte-americanas
de administração de empresas nos anos oitenta e foi popularizado através dos livros e
artigos de consultores de estratégia e marketing. Em princípio difundido na rnídia,
rapidamente foi absorvido pelos adeptos do discurso neoliberal, então dominante.'

Há muita polêmica sobre o que é globalização. Mas podemos resumir seu
conceito como a significativa expansão do comércio internacional e dos fluxos de
capitais, tudo isso, concomitante ao excepcional avanço tecnológico, especialmente
o advento da telemática (combinação das telecomunicações com a informática)
ocorrido com maior intensidade a partir de meados dos anos oitenta, vem sendo
genericamente definido como globalização.

A globalização possui várias vertentes e muita divergência teórica. Mas
existe um consenso de que representa enormes desafios, redefinindo o papel

2 Cbcsnais(1996). Seu livro, A nnnuiialização do capital, é importante não só por precisar o conceito de
globalização como também pela visão crítica com que trata o fenômeno. Reconhecendo-lhe as características
através de uma análise apurada, o autor não se deixa naufragar no emaranhado de informações nem engrossar
o "pensamento único" que pareceu envolver toda essa questão, pelo menos em determinada fase, inclusive
acentuada pela maneira como as agências de notícias veiculavam as informações.
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do Estado, com a emergência das empresas multinacionais (ou transnacionais)
que passam a ser os agentes mais influentes do processo.

Os processos de globalização (estratégias das empresas transnacionais) e
de regionalização (formação de blocos econômicos) significam um desafio
duplo para os países em desenvolvimento, uma vez que os dois fenômenos
conjugados também podem significar para alguns a "exclusão involuntária".

Enquanto a globalização é impulsionada por iniciativas microeconômicas,
a regionalização é um processo político, não sendo estes dois fenômenos
necessariamente antagônicos. Especialmente quando a regionalização ajuda
a fomentar as forças competitivas, os dois processos podem interagir e
fortalecer as estratégias locais."

O processo de internacionalização da produção, que avançou
substancialmente a partir dos anos 80, tem provocado transformações nos
planos tecnológico, organizacional e financeiro e vem intensificando a
concorrência em escala mundial.

Há ainda quem prefira entender a globalização como o "estágio superior"
da internacionalização, conceito que se usa indiscriminadamente para tratar
de fenômenos envolvendo investimento externo, tecnologia, estruturas de
mercado, organização da produção, etc.

Chesnais prefere o termo mundialização, por entender que corresponde
com maior exatidão à essência da expressão inglesa "globalização", que, nas
suas palavras, "traduz a capacidade estratégica de todogrande grupo oliqopolista,
voltado para a produção manufatureira ou para as principais atividades de
serviços) de adotar) por conta própria) um enfoque e conduta ~lobais)" 4

Embora o esboço do que seria uma economia e sociedade global apareça
de forma explícita e/ou implícita em todos estes autores, a realidade da
internacionalização dos mercados abala modos de pensar e agir.

O fenômeno da globalização tem sido objeto de várias discussões,
especialmente no que se refere à efetiva "novidade" 5 do fenômeno. A reflexão
sobre os problemas advindos dessa fase do capitalismo globalizado tem trazido
uma série de situações novas. De fato, a globalização da economia, abrangendo
a internacionalização da produção, o incremento do comércio e a absorção
de tecnologia, é um processo que tem gerado discussões no âmbito acadêmico
e empresarial, além de implicar novos desafios para os estados nacionais, as
empresas e os profissionais envolvidos.

O movimento de internacionalização, impulsionado pela crescente
desregulamentação das economias, a sofisticação dos mercados financeiros e os
novos recursos das telemática, criou o fator da intangibilidade da riqueza, fazendo

3 Reinaldo Gonçalves (1994), p.lS.
4 François Chesnais,A mundialização do capital, p.l7.
S A análise da globalização, especialmente no que se refere aos fluxos de investimentos diretos estrangeiros e

quanto à inserção externa brasileira tem gerado uma série de estudos (Ver, especialmente: Gonçalves, 1994
e 1999; Fiori, 1998; Tavares e Melin, 1998; Lacerda, 1998 e 2000; Laplanc & Sarti, 1999; Zockun, 1999)
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com em que o os instrumentos tradicionais da política econômica se tornassem
insuficientes para influenciar, significativamente, a dinâmica do processo? .

A reestruturação produtiva decorrente implica profundas transformações
tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. A indústria
tem o seu perfil alterado, com a crescente participação dos investimentos
diretos estrangeiros, impulsionados em grande parte pelas fusões e aquisições,
a privatização, e o aumento do coeficiente de comércio externo no produto.
O setor de serviços ganha nova dimensão, tanto pelo peso crescente na pauta
de exportações dos países, quanto por seu papel nas novas formas de geração
de riqueza.

O processo de internacionalização da produção que avançou
substancialmente a partir dos anos oitenta tem provocado transformações
nos planos tecnológico, organizacional e financeiro, que tem intensificado a
concorrência em escala mundial.

Não existe consenso a respeito do conceito de globalização. Há autores
que o associam ao "grau, extensão, natureza e padrão da concorrência à escala
mundial". No entanto, se não há um consenso a respeito do conceito de
globalização, não há dúvida de que esse é um fenômeno complexo que assume
características distintas nas diferentes esferas das relações econômicas
internacionais, produtiva, real, monetário-financeira, comercial e tecnológica.

Não obstante, parece haver dois elementos comuns à dinâmica do sistema
econômico mundial, independentemente da esfera, que são a aceleração da
internacionalização e o acirramento da competição. A globalização é um
conceito novo e útil, à medida que envolve a sincronia desses dois elementos.

Do ponto de vista comercial, a globalização refere-se à expansão dos
fluxos de comércio, num contexto de acirramento da concorrência em âmbito
internacional, tornando a cornpetitividade fator prioritário para o delineamento
das políticas econômicas nacionais.

Do ponto de vista financeiro, a globalização está definida pela espetacular
expansão dos fluxos financeiros internacionais. A tendência de
desregulamentação financeira observada na maioria dos países, o avanço da
internacionalização da produção de serviços financeiros (como a colocação
de títulos no mercado internacional e de derivativos) e a liberalização cambial
facilitaram a expansão das relações financeiras internacionais.

Na esfera produtiva, a globalização está ligada ao incremento dos fluxos
de investimentos estrangeiros diretos, às estratégias da empresas transnacionais
e ao processo de reestruturação empresarial para fazer frente a este mercado
cada vez mais competitivo. Uma realidade cada vez mais presente nesse desafio
é a percepção de que a expansão do investimento direto estrangeiro tem-se
dado em proporção maior do que o desempenho do crescimento econômico
dos países e das exportações.

6 Ver Lacerda (1998).
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A globalização fez com que, cada vez mais, taxas de câmbio
determinassem de que modo se compara o custo da mão-de-obra de um país
em relação ao outro. Note-se que este novo fator determinante, a taxa de
câmbio, foge totalmente do controle empresarial, ao contrário do custo da
mão-de-obra, que, como fator variável, pode ser sempre "ajustado" às
circunstâncias.

Ou seja, do ponto de vista conceitual, globalização representa a sincronia
dos fenômenos da aceleração da internacionalização da produção e do acirramento
da competição, sob as ópticas: comercial, financeira, produtiva e tecnológica ..

Uma das faces dessa transformação é o processo de fusões e aquisições
de empresas, fenômeno internacional que tem crescido muito nos últimos
anos. Os efeitos da globalização da economia, o acirramento da
competitividade e maior exigência dos mercados têm obrigado as empresas a
transformações que muitas vezes não conseguem realizar individualmente.

3. Brasil e a globalização: integração e vulnerabilidade

Um aspecto importante do panorama da economia brasileira dos anos
noventa, especialmente após a adoção do Plano Real, em 1994, é o crescente
aumento da vulnerabilidade externa. Primeiro, pelo aumento sucessivo do
déficit em conta corrente do balanço de pagamentos; segundo pelo passivo
externo acumulado.

O aumento da vulnerabilidade externa do país nos torna extremamente
suscetíveis às alterações do cenário internacional. Como dependemos cada
vez mais de recursos externos para fechar as necessidades de financiamento
em moeda forte, todas as demais variáveis da economia, como o crescimento
econômico, a geração de empregos e os programas sociais, se tornam
subordinados à obtenção ou não dos recursos. Qualquer mudança no humor
dos credores e investidores estrangeiros pode afetar o fluxo de recursos
destinados ao Brasil, limitando o crescimento econômico.

O déficit em conta corrente do balanço de pagamentos reflete o resultado
das contas da balança comercial (exportações e importações), da conta de
serviços (remessas de pagamento de juros, lucros e dividendos, além de viagens
internacionais, dentre outros itens) e a conta de transferências unilaterais,
que basicamente reflete as remessas de trabalhadores brasileiros no exterior e
de estrangeiros residentes no Brasil para seus países de origem.

Um fator sempre apontado como minimizador do problema é a~entrad~ de
novos investimentos diretos estrangeiros, que têm coberto a totalidade, às vezes
até ultrapassando, o montante do déficit em conta corrente. Ou seja, é financiamento
que, pela sua característica, tem compromisso de longo prazo com o país, denotando
evidentes vantagens, relativamente ao hqt maney.

Mas se pelo lado dos fluxos o cenário de curto prazo é de relativa tranqüilidade,
do ponto de vista do estoque, representado pelo passivo externo líquido do país, é
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preocupante. O passivo externo líquido é a expressão dos compromissos
em dólares do país, basicamente o total da dívida externa, mais o estoque
acumulado de investimentos diretos estrangeiros, deduzidas as reservas
cambiais e os depósitos brasileiros no exterior.

O aumento dos juros sobre os compromissos externos e a maior
demanda por remessas de lucros e dividendos, por conta da crescente parcela
de ativos estrangeiros, torna o serviço dos não fatores extremamente rígido
(excluí-se a conta de viagens internacionais, que em geral tem dado boa
resposta à desvalorização cambial).

Portanto, o quadro é de um agravamento das necessidades externas e é
preciso gerar formas de compensar a rigidez do déficit da conta de serviços,
que tem aumentado, devido aos fatores já apontados.

As condições para que o crescimento da economia brasileira se mostre
sustentável ao longo do tempo têm gerado uma série de questionamentos.
A dúvida mais freqüente é se o crescimento é continuado, ou apenas
circunstancial, que seria então, como no passado, seguido de novos períodos
de estagnação e mesmo recessão.

Ocorre que desde a desvalorização e a mudança no regime cambial,
combinadas com a redução da taxa básica de juro real, o setor produtivo
encontrou mais espaço para crescer, movido especialmente por alguns fatores
bastante significativos: expansão das exportações, uma fase de substituição
"fácil" dos importados e uma gradual retomada do crédito na economia.

São movimentos ainda tímidos e bastante aquém do potencial que
representam, principalmente se observarmos o desempenho destes fatores
em outros países em desenvolvimento, ou ainda a resposta ocorrida em outros
momentos da economia brasileira.

Assim, esse é claramente um crescimento que decorre do longo período
de engessamento da economia, fruto do processo de valorização cambial,
combinado com uma elevada taxa de juros reais. Estes dois fatores tornaram
as estratégias empresariais meramente adaptativas: restrição de exportações,
cuja margem não justificava uma estratégia agressiva; aumento do coeficiente
de importação, já que esta trazia um subsídio representado pela taxa de
câmbio valorizada; e postergação ou mesmo cancelamento de novos
investimentos.

A estes dois fatores conjunturais, somem-se outros de ordem estrutural,
ligados à competitividade sistêmica, o chamado "custo Brasil", que
continuou representando uma desvantagem para a produção local vis-à-vis
aos importados.

Aliás, ressalte-se que este foi agravado nos últimos anos pela incidência
crescente dos impostos cumulativos, a resistência dos elevados custos
logísticos, além de regras e práticas burocráticas.

A mudança no câmbio e nos juros representou uma significativa
alteração do quadro, que já traz os seus frutos no desempenho da atividade
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econômica, uma lenta recuperação na balança comercial, embora
negativamente influenciada por uma deterioração nos termos de troca, e uma
ligeira mudança de sinal no nível de emprego.

No entanto, a continuidade e sustentação desse processo depende, além
dos aspectos macroeconômicos, da elaboração e implantação de uma estratégia
mais abrangente dos elementos da política de competitividade. Basicamente,
a combinação das modernas políticas industrial, comercial, tecnológica e
agrícola, para citar as mais importantes, no sentido de induzir as decisões
empresariais de geração de valor agregado local, através do aumento do
coeficiente de produção nacional.

Essa estratégia deveria abranger tanto a produção voltada para o mercado
interno, substituindo importações, quanto no sentido de expandir as
exportações, o que evidentemente também passa por um conjunto de medidas
envolvendo as áreas de financiamento, promoção comercial e demais
atividades. Do ponto de vista da demanda internacional, é fundamental
direcionar nossa pauta exportadora àqueles produtos e nichos mais dinâmicos
no comércio externo.

O desenvolvimento da produção local, especialmente nos setores de
tecnologia mais avançada, e que coincidentemente são hoje grandes deficitários
no comercio exterior, dependem de um projeto de capacitação tecnológica,
algo que extrapola a ação isolada das empresas, mas precisa ser articulada
com iniciativas na área acadêmica de pesquisa aplicada.

Dentre estes setores citados destacam-se, dentre outros, os complexos
eletroeletrônico, químico-farmacêutico e metal-mecânico. São áreas em que
a inovação tecnológica ocorre muito rapidamente, o que demanda importações
crescentes, principalmente se não houver um esforço de desenvolvimento local.

Certamente não é possível para a economia brasileira adquirir condições
de competir em todas as áreas dinâmicas, mas há um enorme espaço para a
geração de atividades locais. Há vários exemplos de empresas de origem
nacional e estrangeira instaladas no Brasil e que definiram sua plataforma de
exportações a partir da excelente base de produção, propiciada pela magnitude
do mercado interno. Nesse caso se destaca, não somente o potencial da
demanda doméstica, mas também a cadeia de fornecedores qualificados, o
que potencializa um significativo coeficiente de valor agregado nacional.

Do ponto de vista das políticas de competitividade, uma análise da experiência
internacional mostra que tanto os países da OCDE, quanto países em
desenvolvimento, com destaque para os do Leste Asiático, tem adotado práticas
indutoras das decisões empresariais no sentido que acabamos de descrever.

Apesar de um certo ceticismo que se observa em áreas do governo e em
parcela significativa dos formadores de opinião, a necessidade tem feito com
que lentamente ocorra uma mudança de postura com relação a essa temática.
O discurso do ajuste macroeconômico como único sinalizador para as decisões
do mercado já não é tão eloqüente quanto em passado recente.
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Com uma certa tibieza, há ações em andamento que revelam essa mudança
e podem representar uma oportunidade de desenvolvimento. Dentre estas se
destaca o reposicionamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) como financiador de projetos, o papel da Camex (Câmara
de Comércio Exterior) como órgão coordenador das atividades de comércio
exterior; as iniciativas no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, como
os fóruns de competitividade, envolvendo a articulação com setores industriais
expressivos; e a criação, em pauta, da Agência de Promoção de Investimentos,
entidade pública de direito privado, que está sendo constituída e que deve
centrar sua ação no incentivo à absorção de investimentos destinados a setores
de ponta e geradores de divisas.

São iniciativas válidas, mas ainda tímidas, especialmente pela resistência
que parecem enfrentar dentro do próprio governo e o ceticismo de centros
formadores de opinião pública. É preciso maior ênfase e agilidade nas decisões
e implementação das medidas, pois o que está em jogo não são, como
apregoam alguns, interesses de grupos econômico e de setores localizados da
sociedade, mas a sustentabilidade do crescimento econômico brasileiro.

4. Conclusão

O Brasil ampliou significativamente o seu passivo externo nos últimos
anos, o que agravou o processo de vulnerabilidade externa. A crescente
dependência de recursos externos pode inviabilizar o crescimento sustentado
da economia brasileira, principalmente mediante a ocorrência de alterações
no cenário internacional.

A reversão deste quadro de aumento da vulnerabilidade externa da
economia brasileira pressupõe uma postura mais ativa na estratégia de inserção
internacional, que contemple, dentre outros, os seguintes pontos:

1) a primeira resposta possível está na balança comercial: a expansão das
exportações e a substituição de importações, ambas induzidas por políticas
de competitividade, deveriam gerar um superávit não inferior a 2% do PIE ao
ano, de forma a reduzir nossa vulnerabilidade externa;

2) a segunda é incentivar a "multinacionalização" das empresas brasileiras,
através do fortalecimento dos grupos nacionais, de forma que o Brasil possa
aumentar sua receita de remessas de lucros e dividendos e ampliar sua
participação no mercado externo;

3) a terceira é encarar o turismo como um fator gerador de divisas, a
exemplo de vários países que usam essa estratégia para minimizar seu problema
de contas externas. Isso também pressupõe um projeto para o setor;

4) a quarta é induzir investimentos nacionais e estrangeiros em setores
de tecnologia avançada, de forma a criar novas oportunidades de exportação,
além de motivar os grupos já existentes para incrementar negócios
internacionais;
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5) a quinta questão tem a ver indiretamente com o problema. A nossa
estrutura tributária criou um viés antiexportador, extremamente desfavorável
aos produtos nacionais. Hoje, a receita dos impostos cumulativos (que
incidem em cascata) já representa um montante significativo dos impostos
arrecadados sobre valor adicionado, denotando uma enorme distorção
competitiva, que precisa ser corrigida.

Em resumo, é preciso promover a adoção de uma estratégia mais ativa
de inserção no mercado globalizado. A passividade poderá inviabilizar nosso
futuro, através da restrição externa imposta pelo crescente passivo em dólares.

Lentamente, observa-se por parte do governo um movimento, ainda
que tímido nesse sentido. O fortalecimento da Camex (Câmara de Comércio
Exterior), o novo papel do BNDES e a criação da Agência de Promoção de
Investimentos Estrangeiros são iniciativas válidas e indicativas de mudança.

No entanto, é preciso maior determinação na implantação dessas ações
e adicionalmente na articulação de políticas de competitividade,
correlacionando aspectos da política industrial, comercial e de ciência e
tecnologia, para induzir a geração de valor agregado local e inovações
tecnológicas, que ampliem nossa pauta de exportação e a participação no
mercado externo, hoje restrita a apenas 0,9% do comércio mundial.

Essas medidas propostas ainda encontram sérias restrições no âmbito
de setores do governo, a despeito do agravamento do problema da
vulnerabilidade externa e dos evidentes exemplos de sucesso de países que
utilizam instrumentos aqui propostos como fatores de uma inserção bem-
sucedida na economia internacional.

Livre da armadilha cambial que prevaleceu ao longo de cinco anos e
que ampliou sobremaneira a nossa vulnerabilidade, a economia brasileira
precisa decidir o papel a lhe ser reservado na história. Uma inserção virtuosa
na economia globalizada, acompanhada de políticas econômicas voltadas
para o desenvolvimento pode colocar o país na rota do crescimento
sustentado de longo prazo. Por outro lado, ao permanecer refém da inércia
e da passividade, a política econômica em vigor vai agravar a dependência
externa, travando o desenvolvimento e provocando a deterioração ainda
maior do quadro social.
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"Globrasilização": a globalização
que convém ao Brasil

Roberto Macedo *

Resumo: O artigo delineia uma estratégia de "globrasilização" e
aponta cinco critérios para orientar os movimentos de inserção do
país no mundo globalizado: o desenvolvimento econômico, o social,
o aprimoramento competitivo, a redução da vulnerabilidade e o foco
nas instituições internacionais ligadas ao comércio e às finanças. Com
base nesses critérios foram avaliados. negativamente os movimentos
de inserção financeira, de abertura comercial e de privatização. A
integração do Brasil à Alca foi avaliada no seu andamento, mostrando
os riscos envolvidos e levantando as hipóteses de um acordo final de
alcance bem mais limitado do que previsto e mesmo o abandono da
idéia. Já o caso dos medicamentos genéricos e o das patentes
farmacêuticas recebe uma avaliação positiva, o mesmo ocorrendo
com o trabalho que o Brasil vem desenvolvendo junto à OMC.

Palavras-chave: Brasil: globalização, comércio e finanças
internacionais.

Introdução

A globalização não é novidade na história. Dentre outros movimentos nessa
direção, os descobrimentos de terras e continentes, na virada do século XV para
o XVI, fizeram crescer o número de nações, criaram e ampliaram novas relações
políticas, culturais, comerciais e de investimentos entre seus povos e contribuíram
fortemente para integrar o planeta em escala global. A globalização que adquiriu
realce nas três últimas décadas é caracterizada por um novo e acelerado ciclo de
desenvolvimento tecnológico e pela maior liberalização do comércio e dos
investimentos internacionais. Na sua esteira, trouxe novos e grandes avanços
nos meios de transporte e em outras formas de comunicação, como a televisão
por satélite e a internet. Nessa corrida, os países à frente do processo tiveram
enormes ganhos de eficiência, acelerando seu sucesso econômico e provocando
importantes mudanças no quadro mundial de renda e riqueza.

A globalização é uma realidade, uma onda que alcança povos e nações na sua
economia, na sua cultura e na sua política. Não há como impedi-Ia. Por isso mesmo,

• Roberto Macedo é Pesquisador da Fipe- USP, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, consultor
da Faculdade de Economia e Relações Internacionais da FMP e editor desta revista. O autor agradece os
COI11Cntál;OSde Janina Onuki, José Maria Rodrigues Ramos e Otto Nogami, bem como a colaboração de
Vera Thorstensen pelo envio de referências utilizadas na Subseçào 2.5.
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cabe posicionar-se estrategicamente diante dela, pois não conduz necessariamente
ao sucesso econômico e social. Apresenta, também, o risco do fracasso. Contudo,
como é um processo em andamento que continuará por um tempo indefinido,
não há como marcar hoje uma linha de chegada e avaliar a posição dos competidores
no seu resultado final.

Concentrando a atenção nos aspectos econômicos e vendo o Brasil na
globalização, percebe-se que as ~s últimas décadas foram frustrantes para o
desenvolvimento do país, pois foi ínfimo o aumento do seu Produto Interno Bruto
(PIB) por habitante, em contradição com um retrospecto de crescimento mais
acelerado, em particular nos meados do século passado.' Quanto a avanços sociais,
políticos e culturais, também houve progressos, mas novamente pode-se queixar
de sua reduzida velocidade.

Em face dessa coincidência entre o novo surto de globalização e o fraco
desempenho da economia brasileira, a pergunta que emerge é se essedesempenho
vem sendo indubitavelmente prejudicado pela globalização. Não há, contudo,
como responder a essa questão. Para uma resposta afirmativa haveria o contra-
argumento de que o Brasil passou nas duas últimas décadas por profundas
reestruturações de sua economia, ligadas ou não à globalização. Nesse período, tal
como um doente em tratamento, acabou sendo prostrado pelos males e pelos
cuidados necessários. Saindo destes e superada a convalescença, poderá voltar à
competição com novas e redobradas forças. Já uma resposta negativa teria como
contra-argumento o próprio desempenho da economia, mas sem que se pudesse
provar essa tese contrária, pelas razões já apontadas.

É possível, contudo, ser menos agnóstico e avaliar o Brasil diante da
globalização. Não nos resultados finais, indefinidos inclusive no seu próprio tempo
de avaliação, mas na atitude estratégica do país em face dessa competição, e de
resultados parciais já alcançados. Esse enfoque se justifica porque, diante de ameaças
e oportunidades econômicas trazidas pela globalização, o país deveria ter definido
uma estratégia para encará-Ia, superando seus aspectos negativos e aproveitando
seu lado positivo. Essa estratégia incluiria o monitoramento dos resultados, para
eventuais correções de rumo e de desempenho.

Nessa linha, o texto a seguir argumenta que o Brasil não fez isso e já acumula
maus resultados parciais de sua inserção no processo, havendo inclusive razões para
temer outros ainda mais lamentáveis. Esse temor, contudo, não se assenta na previsão
de desenlaces inexoráveis, até porque não haveria como sustentá-Ia. O que se busca
é apontar desvios e sugerir correções, tanto para reduzir o risco de fracassos, como
para buscar outros caminhos com maior probabilidade de sucesso.

Relacionando o enfoque aqui adotado com a literatura internacional, em
linhas gerais, é similar ao de Rodrik (1997,1999), que vê várias dificuldades no
processo de globalização, mas que não comprometem suas vantagens, desde que

No período 1991/2000, a taxa anual média de crescimento do PIE foi de 2,6% ,enquanto que na década
anterior foi de apenas 1%. No período que vai da II Guerra Mundial até o final dos anos setenta, essa taxa
ficou próxima de 7%.

48 Revista de Economia & Relações Internacionais, \'01.1( 1), jul.2002

adequadamente buscadas
a maneira de abordar o as
autor, além de ser voltad

O texto foi estrun
características de uma es
com várias subseções,
resultados parciais nega
Apontam-se, também, pl
Estes, se não preponde
conteúdo de uma estrat
financeira, a comercial, o
de Livre Comércio das
do Brasil na Organizaçã
alcance internacional
farmacêuticas. A terceira

1. Fundamentos para 1

A "globrasilização"
envolve uma estratégia pl
arrastado pela onda da g
estratégia adequada exige
de suas vantagens e de
minimizar estas, median
Dentro do escopo deste t
e meios, bem como na a

Começando por un
desenvolvimento econô
alguns caminhos globa
crescimento do PIE, co
colocar os fluxos comerei
dada a situação enfrent
exportações requer ate
crescimento econômico
conforme adiante se escl
como o de desenvolvim

Como a globalizaç
esteja preparado para iss
adequado, eliminando
país. Entre aquelas, estão
juros muito elevados, o
com seus impostos e
investimentos, os pesad

"Globrasilizaç



não conduz necessariamente
risco do fracasso. Contudo,

, por um tempo indefinido,
a posição dos competidores

micos e vendo o Brasil na
as foram frustrantes para o

seu Produto Interno Bruto
specto de crescimento mais
.I Quanto a avanços sociais,
novamente pode-se queixar

de globalização e o fraco
erge é se esse desempenho

.zação. Não há, contudo,
firmativa haveria o contra-
as décadas por profundas
alização. Nesse período, tal
strado pelos males e pelos
valescença, poderá voltar à

esposta negativa teria corno
ia, mas sem que se pudesse

avaliar o Brasil diante da
usive no seu próprio tempo
ce dessa competição, e de
a porque, diante de ameaças
, o país deveria ter definido
s negativos e aproveitando
tento dos resultados, para

il não fez isso e já acumula
vendo inclusive razões para
o, não se assenta na previsão
sustentá-Ia. O que se busca
o risco de fracassos, corno
e sucesso.
eratura internacional, em
e vê várias dificuldades no
suas vantagens, desde que

i de 2,6% , enquanto que na década
té o final dos anos setenta, essa taxa

ju1.2002

adequadamente buscadas por ações internas e externas. No que tem de particular,
a maneira de abordar o assunto não coincide necessariamente com a do referido
autor, além de ser voltada exclusivamente para o caso brasileiro.

O texto foi estruturado em três seções. A primeira define as principais
características de urna estratégia adequada diante da globalização. A segunda,
com várias subseções, aborda a inserção do Brasil no processo, mostrando
resultados parciais negativos à luz dos critérios definidos na primeira seção.
Apontam-se, também, porque igualmente existiram, alguns aspectos positivos.
Estes, se não preponderaram sobre os primeiros, servem corno exemplos do
conteúdo de urna estratégia adequada. Os aspectos tratados são: a inserção
financeira, a comercial, o programa de privatização, a atitude com relação à Área
de Livre Comércio das Américas (Alca) e, com urna avaliação positiva, a atuação
do Brasil na Organização Mundial de Comércio (OMC), bem corno casos de
alcance internacional envolvendo medicamentos genéricos e patentes
farmacêuticas. A terceira seção apresenta algumas considerações finais.

1. Fundamentos para uma Estratégia de 'Globrasilização'

A "globrasilização", definida corno a globalização que convém ao Brasil,
envolve urna estratégia pró-ativa diante do fenômeno. Até aqui o país tem sido
arrastado pela onda da globalização, numa atitude essencialmente passiva. Urna
estratégia adequada exige o entendimento da natureza do processo e a identificação
de suas vantagens e desvantagens, com o propósito de maximizar aquelas e
minimizar estas, mediante urna adequada definição de objetivos, metas e meios.
Dentro do escopo deste texto, a atenção será concentrada na definição de objetivos
e meios, bem corno na avaliação de vantagens e desvantagens.

Começando por um objetivo óbvio, a "globrasilização" deve buscar o
desenvolvimento econômico mais acelerado. Até aqui o Brasil andou seguindo
alguns caminhos globalizados que prejudicaram parcialmente sua taxa de
crescimento do PIB, conforme mostrará a seção seguinte. Em particular, há que
colocar os fluxos comerciais e financeiros a serviço do desenvolvimento. Ademais,
dada a situação enfrentada pela economia nos últimos anos, o aumento das
exportações requer atenção especial, pois tem importância crucial para o
crescimento econômico e para a redução da vulnerabilidade externa do país,
conforme adiante se esclarecerá. Para referência posterior, esse critério será referido
como o de desenvolvimento.

Corno a globalização tem muito de competição, é fundamental que o país
esteja preparado para isso. Assim, a "globrasilização" deve buscar um preparo
adequado, eliminando deficiências e aprimorando as vantagens competitivas do
país. Entre aquelas, estão o viés financeiro no comando da política econômica, os
juros muito elevados, o agravamento da dívida interna, a estrutura tributária
com seus impostos e contribuições em cascata onerando exportações e
investimentos, os pesados custos da infra-estrutura, as fragilidades do sistema
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educacional, o reduzido nível e dinamismo do progresso tecnológico e o
frágil sistema de promoção comercial. Há, ainda, o despreparo dos
empresários e trabalhadores nas negociações comerciais e um corpo
diplomático que precisa voltar-se ainda mais para as questões comerciais, ao
lado de aceitar que sejam mais ouvidos e envolvidos nas negociações os
segmentos da sociedade a que elas dizem respeito. Essas necessidades serão
resumidas no critério do aprimoramento competitivo.

Uma terceira característica da "globrasilização" decorre dos conhecidos
contrastes sociais do país, sintetizados na sua má distribuição de renda. Esta,
por sua vez, está assentada em contrastes patrimoniais, inclusive educacionais
ou de "capital humano", ao lado de desigualdades no acesso ao poder político,
à Justiça, à saúde, a oportunidades de trabalho e a mecanismos de proteção
social. Não haverá melhoria da distribuição de renda se os chamados
"excluídos" não forem adequadamente preparados enquanto pessoas - nos
aspectos educacionais e de saúde, dentre outros - para melhor competirem
no acesso a oportunidades de renda e de patrimônio. E é também indispensável
que essas oportunidades lhes sejam abertas, credenciando-os para bem disputar
as mesmas sem exclusões ou cartas marcadas.

E mais: como toda competição, a globalização envolve riscos de
acidentes, em particular os de adaptação a uma competição mais acirrada,
para a qual muitos não estarão preparados e sofrerão desajustes debitados à
conta de benefícios superiores a custos. O caso típico é o das concessões
comerciais que prejudicam alguns setores e os que trabalham nele, em troca
de benefícios para outros. Nessas condições, é necessário existir mecanismos
que amparem os segmentos prejudicados, facilitando seus ajustes na
materialização desses riscos, mas sem impedir mudanças indispensáveis.

A esse conjunto de requisitos da "globrasilização" será dado o nome
de critério soci ; que se desdobra em capacitação, oportunidades e proteção
para os "excluídos" e grupos vulneráveis em geral.

Um quarto aspecto é que a globalização signifique um ganho líquido
ao fortalecimento do país como entidade nacional sem, ao contrário,
aumentar a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, deve-se buscar a
globalização sabendo-se que expõe o país a riscos, mas cabe retirar dela um
fortalecimento mais que suficiente para cornpensá-Ios. É como um boxeador
que treina com outros. Irá levar socos, mas o objetivo é fortalecê-Io e
reduzir sua vulnerabilidade na luta. Sem a clara noção desse objetivo, corre
o risco de apanhar a ponto de a vulnerabilidade crescer em lugar de diminuir.
É o critério da vulnerabilidade e difere de aspectos do anterior por tratar
dela em termos gerais e não apenas na questão social.

Uma quinta característica é que a "globrasilização" dedique particular atenção
às regras do jogo e ao bom funcionamento e fortalecimento das instituições
internacionais que definem e aplicam essas regras. Além de uma questão ética, há
outra razão muito pragmática para fazer isso. O Brasil é um país fraco no jogo de
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forças internacionais e, para não ser atropelado pelos mais fortes, é fundamental
essa atenção. As i~stituições mais importantes são a Organização Mundial de
Comércio (OMC), nas questões comerciais, e o Fundo Monetário Internacional
(FMI) e o Banco Mundial, nas financeiras. A atenção inclui o trabalho permanente
junto a esses órgãos, inclusive a avaliação crítica de sua atuação, o preparo de
recursos humanos necessário a esse trabalho, e a arregimentação dos empresários
e trabalhadores nacionais na exposição e defesa dos seus interesses. Esse critério
é o do foco nas instituições internacionais.

Dados esses critérios, a seção seguinte abordará, à luz deles, cinco aspectos
da inserção brasileira no processo de globalização.

2. Grandes Erros e Alguns Sucessos

2.1 A Inserção Financeira

Um dos aspectos mais característicos da globalização tem sido a grande
expansão ..das transações financeiras internacionais, na esteira de sua maior
liberalização e do avanço dos meios de comunicação. Estes facilitaram
enormemente a disseminação de informações sobre os agentes que atuam no
mercado e a realização das transações dentro dele. Por conta dessa agilidade, as
transações financeiras internacionais se expandiram mais rapidamente e feram
mais facilitadas que o comércio internacional de produtos e de outros serviços.

No estudo das finanças pessoais são conhecidos os casos patológicos de
gente que se excede no consumo e no endividamento, às vezes, exigindo terapia
especializada. Nas finanças internacionais, o Brasil se apresenta também como
um caso patológico, de recurso excessivo e inadequado a recursos externos,
particularmente na última década.

Além de ter passado por ciclos abruptos de movimento de capitais de curto
prazo, com a saída destes precipitando a desvalorização de 1999, o país tem hoje
um passivo externo elevado, representado pela soma de empréstimos,
financiamentos e investimentos diretos estrangeiros, o qual continua crescendo
por força de sucessivos e graves desequilíbrios no seu balanço de transações
correntes, que inclui o fluxo de mercadorias e o de serviços como fretes, turismo,
juros e dividendos. Essa situação tem exposto o país a turbulências originadas de
outros países igualmente vulneráveis, os quais contaminam outros ao provocarem
a interrupção do fluxo normal de recursos financeiros internacionais, como
aconteceu nos casos da Rússia, em 1998, e Argentina, em 2001, este último
ainda em desdobramento. No final de 1998 e início de 1999, com suas próprias
dificuldades o Brasil também causou turbulências a outros países.

Essa vulnerabilidade financeira do país decorreu de fatores atuando do
lado da oferta e da demanda de recursos. Começando por estes últimos, merecem
destaque a abertura comercial realizada na última década do século passado - a
qual será objeto da subseção seguinte - e, principalmente, a política de
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/sobrevalorização do real praticada de 1994 a 1999, a qual estimulou importações
\ e desestimulou exportações, agravando o desequilíbrio externo.

Fatores como esse do real caro estiveram, entretanto, apenas na superficie
de questões mais profundas. Na realidade, o que levou à excessiva dependência
de recursos externos foi a crença equivocada de que.os desequilíbrios continuariam
a ser financiados sem maiores probkmas. É nesse "gasto e fi~n~io;;~ levado a~- -- --
proporções patológicas, que se assentam as raízes do equívoco cometido pelo
Brasil no seu engajamento na vertente financeira da globalização. Foi uma solução
mal pensada, pois que representou uma opção enganosamente fácil relativamente
a alternativas capazes de atacar o problema do desequilíbrio externo pela raiz,
como a adoção de uma taxa de câmbio realista, o estímulo às exportações, o
esforço na substituição de importações e o aumento da poupança interna.

Essa demanda exagerada não teria respaldo se não houvesse financiadores
externos dispostos a sustentá-Ia do lado da oferta. Aí a globalização financeira
entrou, com seus recursos e sua agilidade, para abrir espaço à equivocada opção
brasileira. É uma armadilha da globalização, mas em que caímos por conta
dos equívocos de uma estratégia inadequada.

Mas, seria o caso de perguntar, os ofertantes de recursos desprezam os riscos
de lidar com países imprudentes como o Brasil? Ora, a globalização também é
desigual na distribuição da esperteza. Para começar, os credores, mais ricos, têm
mais o que arriscar. Em segundo lugar, cobram pelo risco, via taxas de
remuneração maiores, dependendo do perfil de risco do tomador, que
acompanham com informações em tempo real, facilitadas pela globalização dos
meios de comunicação. Em terceiro lugar, estando bem informados, costumam
sair antes do desastre final- moratória, recurso ao FMI etc. -, freqüentemente
já bem pagos pelo risco, mas sem o ônus de sua materialização. Em quarto lugar,
os governos dos seus países e as instituições internacionais em que têm grande
influência, como o FMI, se apressam a "socorrer os países em dificuldades".
Leia-se, também: dar-lhes fôlego para que possam pagar seus credores.?

Nessas condiçõ~s:é preciso buscar caminhos alternativos como os citados
e diminuir a dependência brasileira dos recursos externos, que tantos males
vên;cauSando a-opaís. Mesmo o investimento direto, que participa do processo
produtivo nacional e enfrenta efetivamente os riscos locais, também precisa ser
enquadrado nessa reformulação de estratégia, em particular cobrando-se dele a
geração, via exportações, dos próprios recursos que permitirão sustentar a
remessa de seus lucros, quando não preferencialmente reinvestidos aqui.

A equivocada estratégia adotada pelo Brasil na globalização financeira teve
outros desdobramentos. O mais importante foi uma política de juros
elevadíssimos, utilizada por muito tempo para atrair investidores externos e

2 McLarty III(2002), ex-chefe da Casa Civil da Presidência dos Estados Unidos durante o governo Clinton,
reconhece textualmente que o pacote de recursos fornecidos ao Brasil no final de 1998, num total de
USS42 bilhões, cc ••• impediu a desintegração financeira, ofereceu um senso de estabilidade e protegeu os
investidores financeiros do temido calote brasileiro." -- - - -

52 Revista de Economia & Relações Internacionais, \'01.1( 1). jul.2002

evitar a desvalorização
aumentou seriamente
numa ação igualmen
papéis com correção d
de 1999 e 2001.

Ainda que a taxa
Tendo uma dívida líq~
12% ao ano, o setor ~
que equivale aproxim
Com enorme sacrificio
exceto juros - em tom
déficit restante se aCI]
estabilizar a relação dív
crescer cerca do dobf

É esse quadro dl
forma de inserção final
inicialmente, de impas
for contido. A conte]
juros, indispensável no
a manutenção ou mes
sinalizar a disposição
exportações e novos (
de reduzir a necessida

Quanto a esse lac
caminho adequado co
recentemente, com a
vulnerabilidade em 2(
sério a necessidade d<
uma questão preocuç
grave a enfrentar é o I

não foi definido um m
de grandes superávit:
problema e trazem ta

Em síntese, esse
equivocada foi sua ins
seguiu os critérios de '
competitivo. Tampou.
agravam a má distribi
econômico e a geraçãc
foco equivocado nas i:

3 Sobre o custo da dívida, ve

"Glohrasi



qual estimulou importações
ilíbrio externo.
etanto, apenas na superfície
vou à excessiva dependência
desequilíbrios continuariam

"gasto e financio", levado a
do equívoco cometido pelo
obalização. Foi uma solução
osamente fácil relativamente
equilíbrio externo pela raiz,
estímulo às exportações, o
da poupança interna.

não houvesse financiadores
Aí a globalização financeira
espaço à equivocada opção
em que caímos por conta

ecursos desprezam os riscos
a, a globalização também é
os credores, mais ricos, têm
1 pelo risco, via taxas de
risco do tomador, que

iradas pela globalização dos
em informados, costumam
I etc. -, freqüentemente

ialização. Em quarto lugar,
ionais em que têm grande
s países em dificuldades".
gar seus credores.'
ternativos como os citados
xternos, que tantos males
, que participa do processo
locais, também precisa ser
rticular cobrando-se dele a
ue permitirão sustentar a
te reinvestidos aqui.
lobalização financeira teve
i uma política de juros
ir investidores externos e

Unidos durante o governo Clinton,
sil no final de 1998, num total de
sen~de est~bilidade.!:protegeu os

,lu1.2002

evitar a desvalorização que se tornou inevitável no final de 1998. Essa política
aumentou seriamente a dívida pública interna, a qual foi também agravada,
numa ação igualmente voltada para segurar a taxa de câmbio, pela venda de
papéis com correção cambial, os quais sofreram o acréscimo das desvalorizações
de 1999 e 2001.

Ainda que a taxa de câmbio tenha sido corrigida, os juros continuam altos.
Tendo uma dívida líquida de 55% do PIE e uma taxa real de juros em torno de
12% ao ano, o setor público brasileiro paga de juros cerca de 6,6% do PIB, o
que equivale aproximadamente a um quinto do que arrecada em impostos.
Com enorme sacrifício, gera um superávit primário - de receitas menos despesas,
exceto juros - em torno de 3,5% do PIB, que usa para pagar parte dos juros. O
déficit restante se acrescenta à dívida que vai crescendo". Isto porque, para
estabilizar a relação dívida líquida/PIE com esses números, a economia precisaria
crescer cerca do dobro da taxa atual, a qual está em torno de 2%.

É esse quadro da dívida pública interna, resultante em larga medida da
forma de inserção financeira praticada de 1994 a 1999, que gera o temor referido
inicialmente, de impasses ainda mais graves no futuro, se o endividamento não
for contido. A contenção exigirá muito engenho e arte. Para a redução dos
juros, indispensável no processo, será necessária uma ação simultânea envolvendo
a manutenção ou mesmo um pequeno aumento do superávit primário - para
sinalizar a disposição de ajuste do governo -, juntamente com expansão das
exportações e novos esforços na substituição de importações, com o objetivo
de reduzir a necessidade de recursos externos.

Quanto a esse lado externo das medidas necessárias, o Brasil já retomou o
caminho adequado com a política de câmbio flutuante adotada em 1999. Mais
recentemente, com as turbulências externas que novamente realçaram sua
vulnerabilidade em 2001, vem dando demonstrações de que passou a levar a
sério a necessidade de exportar mais. Ainda que o passivo externo continue
uma questão preocupante, em termos absolutos e relativos o problema mais
grave a enfrentar é o dos juros e o da dívida pública interna, até porque ainda
não foi definido um movimento mais consistente nessa direção, exceto a geração
de grandes superávits primários que, contudo, não bastam para resolver o
problema e trazem também os seus próprios agravantes.

Em síntese, esse quadro difícil a que o país chegou demonstra quão
equivocada foi sua inserção na globalização financeira, um movimento que não
seguiu os critérios de desenvolvimento, de vulnerabilidade e de aprimoramento
competitivo. Tampouco foi atendido o critério social, dado que os maiores juros
agravam a má distribuição de renda, ao lado de prejudicarem o crescimento
econômico e a geração de oportunidades de trabalho. Demonstra, também, um
foco equivocado nas instituições internacionais, tornando inevitável um recurso

3 Sobre o custo da dívida, veja-se Furuguern (2002), fonte dos dados mencionados até aqui neste parágrafo.
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ao FMI, quando, conhecendo as características da instituição, o ideal seria
comportar-se de modo a não recorrer a ela. E mais: dentro do FMI, há muito
que lutar no sentido de evitar seu viés pró-credores, em face da influência que
sofre dos países ricos. Na mesma instituição e em outros foros internacionais,
seria também importante que o Brasil participasse mais ativamente da discussão
sobre os movimentos de capitais de curto prazo e da forma pela qual são
"resolvidos" os problemas dos países em crise de financiamento externo.

2.2 A Inserção Comercial

Empolgado pela pregação de uma das mensagens mais difundidas do
"evangelho" econômico, a das vantagens do livre comércio, o Brasil começou a----=-- - -abrir as portas de sua economia no governo Collor e as escancarou com a política
cambial do período 1994-1999. Ora, comércio é troca e a abertura comercial
tem sido criticada por ter sido concedida sem maiores contrapartidas dos nossos
parceiros. Os defensores do grande passo dado pelo governo Collor argumentam
que sem a ação ousada e contundente então tomada não seriam rompidas as
forças que se opunham à abertura, algumas delas sabidamente retrógradas. E,
hoje, não haveria como voltar atrás, voltando aos parceiros e cobrando concessões
como se fossem dívidas antigas, pois isso só encontraria ouvidos surdos. Seria
também dificil argumentar internamente pela reversão, pois a sociedade a~ia a
abertura, demonstrando apreciar o maior leque de bens e serviços que trouxe, ao
lado de desconfiar dos que pregam a volta de uma proteção mais vigorosa, a ora
disfarçada como "seletiva", ainda que reivindicada por inúmeros setores, a título
de uma "nova política industrial".

Ainda não está bem assentada essa idéia de uma nova política em que setores
selecionados seriam objeto de incentivos para um novo salto na substituição de
importações e um avanço sem precedentes nas exportações. Como sempre, há o
risco de erros na seleção, de os incentivos encobrirem ineficiências, de distorções
na fase administrativa e de impactos desfavoráveis na distribuição de renda.

Ora, uma das maiores necessidades estratégicas do país é a de expandir
as exportações, não só para diminuir a vulnerabilidade externa, mas também
para impulsionar o crescimento equilibrado da economia, ao lado de ser
também importante para garantir a redução da taxa de juros, na medida em
que a vulnerabilidade externa é um dos ingredientes do risco do país. Nessas
condições, o Brasil precisa é mais de uma política comercial voltada para esse
objetivo, à qual a política industrial deve estar subordinada. Nessa linha, o
governo deveria estimular as exportações em geral, incentivando de um modo
geral as empresas e prestadores de serviços que demonstrassem capacidade
de avançar nessa direção. Com isso, a seleção dos beneficiados seria realizada
por uma prova de competência, sem ficar a critério do governo a seleção
deste ou daquele setor, ou mesmo desta ou daquela empresa, exceto pelo
critério geral de "exportadores".
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Ainda no caso das exportações, mas alcançando também a substituição
de importações, o que se poderia fazer, também com alcance geral, seria
privilegiar a pesquisa tecnológica voltada para esses objetivos, envolvendo
inclusive as universidades e instituições de pesquisa, hoje excessivamente
apegadas à investigação acadêmica. A idéia seria estender aos demais setores
a linha adotada no caso da pesquisa agropecuária, na qual o Brasil realizou
consideráveis avanços no café e, mais recentemente, dentre outros casos, nos
do algodão e da soja. E há também o exemplo dos aviões produzidos e
exportados pela <pmbraer, o que não teria ocorrido na ausência da pesquisa------
tecnológica realizada com apoio do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA), e na própria empresa enquanto estatal.

Na análise econômica, há um argumento muito forte no sentido de
incentivar a pesquisa que gera benefIcios apropriados pela sociedade como um
todo, por conta das externalidades que seus resultados produzem para
produtores e consumidores. É também um tipo de política que aumenta a
competitividade externa sem os riscos dos incentivos fiscais e de crédito que
violam regras da aMC.

Em síntese, a inserção comercial brasileira no mundo globalizado pode
ser criticada na sua estratégia por não atender aos critérios de desenvolvimento
- pelo menos na sua fase inicial -, de vulnerabilidade e de aprimoramento
competitivo. Sob o critério social, um lado vulnerável é a ausência de
mecanismos para facilitar o ajuste de empresas e trabalhadores às mudanças
que trouxe na estrutura produtiva. Quanto ao foco nas instituições
internacionais, já há algum tempo o Brasil vem demonstrando um esforço bem
maior nessa direção, o qual será examinado na subseção 2.5.

2.3 a Programa de Privatização

a programa de privatização adotado pelo Brasil desde 1991 foi de
enorme dimensão e grandes impactos nos seus desdobramentos. De 1991
a 2001, o governo vendeu o controle acionário ou participações minoritárias
em 119 empresas, gerando, nos ieílões e ofertas públicas de ações, de US$92
bilhões em recursos, inclusive sob a forma de dívidas das empresas
transferidas aos compradores."

Dentre os objetivos definidos para o programa, não estava explícita uma
relação com a globalização, mas esse nexo existe em pelo menos dois aspectos.
Em primeiro lugar, porque a privatização integra o conjunto de idéias
usualmente recomendadas para que os países participem competitivamente
do mundo globalizado. Seu papel seria o de aumentar a eficiência rod va
do país e sua competitividade, tornando mais eficientes as empresas
privatizadas. Ainda que sem fazer referência à globalização, este é um dos

4 Anuatti Netto, Barossi Filho, Gledson de Carvalho c Macedo (2002).
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objetivos do programa brasileiro de privatização.ê Em segundo lugar, a privatização
abriu espaço adicional para a globalização financeira, na medida em que investidores
estrangeiros tiveram grande participação no processo de privatização e, quando esse foi
formulado, já se previa que isso ocorreria."

Em retrospecto, a privatização passa pelo critério de desenvolvimento e do
aprimoramento competitivo, pois vários estudos já comprovaram que aumentou a
eficiência das empresas privatízadas." Não cabe, neste caso, o critério do foco nas
instituições internacionais. No caso da vulnerabilidade externa, entretanto, seu resultado
foi paradoxal. De um lado, trouxe investimentos estrangeiros que contribuíram para
um impacto positivo na eficiência, gerando, assim, benefícios que também servirão
para remunerar esses investimentos. O roblema foi que os recursos externos da
privatização foram utilizados para postergar a desval~rização do real, ~~ em
que seu ingresso nopãIs ontn ma para dar maÍSfôlego à polítiCa cãillbíal equivocada.
Nesse sentido, não por conta da privatização em si, maspc;r-conta-dã estratégia adotada
pelo governo na sua inserção financeira, a privatização trouxe também essa contribuição
desfavorável para a vulnerabilidade externa, na medida em que permitiu prolongar
uma política cambial que agonizava."

Do ponto de vista do critério social, a privatização tampouco o atende. Embora
incluída como objetivo explícito da privatização, a democratização da propriedade do
capital não foi praticada pelo governo que optou por concentrar seus esforços nas
vendas de ações para grandes grupos econômicos, quando segmentos mais pobres da
sociedade poderiam ter sido credenciados a participar do processo com créditos que
têm a receber do governo na forma de depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) e pagamentos futuros devidos pelas instituições oficiais de previdência
por conta de benefícios em vigor ou a vigorar no futuro. Perdeu-se, assim, uma
oportunidade única de avançar na democratização da propriedade do capital, com o
que uma das causas fundamentais da má distribuição de renda seria atacada. Só
recentemente o governo acordou para o assunto, com as ofertas públicas de ações da
Petrobrás, em 2001, e da Cia. Vale do Rio Doce, em 2002, em que depositantes do
FGTS foram credenciados a participar do processo, ainda que com parcela irrisória.

2.4 A Atitude com relação à Alca

Como competição, a globalização pode ser comparada, no plano esportivo,
aos Jogos Olímpicos ou à Copa do Mundo. Já a Alca poderia ser comparada
aos Jogos Pan-Americanos, envolvendo as três Américas. Como tal, a Alca estaria

5 Conforme a Lei N° 8.031, de 12/4/90.
6 A mesma lei também menciona como objetivo "a abertura de espaço para crescentes investimentos nas

companhias e atividades transferidas ao setor privado". Dada a escala desses investimentos e a dificuldade
para mobilizar investidores nacionais, a participação estrangeira era também inevitável, além 'de desejada
para o sucesso das vendas de participação estatal.

7 Entre eles, Pinheiro (1996) e, mais recentemente, Anuatti Netto, Barossi Filho, Gledson de Carvalho e
Macedo (2002).

8 Para detalhes desse argumento e do exposto no parágrafo seguinte, veja-se Macedo (2000).
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a exigir uma estratégia por parte do governo brasileiro, conforme as linhas descritas
na seção 1. Neste caso a avaliação será voltada para o processo de criação da Alca,
já que ela ainda não é uma realidade.

Vendo-a na sua concepção, não há razões para afirmar que deixará de trazer
vantagens. -ªQ Eaís. Teoricamente, nâo há como questionar os ganhos de uma
m-:Jo-rlibera O=CÜmercial.Na prática, há experiências de integração bem-sucedidas,
sendo o caso mais importante o da União Européia. Mais próximo da Alca, há o
Nafta, a Área de Livre Comércio da América do Norte, que vem se firmando como
sucesso, e o Mercosul. Este, se vai mal das pernas, é mais por questões
macroeconômicas e não tipicamente comerciais. Como em todos esses casos, as---- - -- -
vantagens da Alca dependerão e C9mO os acordos serão negociados, sendo
indispensável subn;~ê-rc;s aos critérios de desenvolvimento e vulnerabilidade.

No critério do aprimoramento competitivo, continuamos com as deficiências
já apontadas. Mas, em lugar de deixar a Alca por conta disso, o ideal seria tomá-Ia
como estímulo para corrigi-Ias." No critério social, o sucesso novamente é uma
incógnita, mas como não é possível esperar concessões sem reciprocidade, há que
pensar, desde já, nos setores que passariam por ajustes competitivos, dando-lhes
condições de aprimorar seu desempenho, ou de facilitar a sua reestruturação ou
mesmo encolhimento, inclusive o reaproveitamento de seus trabalhadores.

Quanto ao foco nas instituições internacionais, a Alca deve ser pensada como
uma nova instituição, sendo indispensável a representação adequada do Brasil na
sua estrutura de poder e cuidados com os detalhes dos mecanismos de decisão e
de solução de controvérsias, dentre outros aspectos .

Não estando ainda consolidada, a Alca deve, assim, ser vista como oportunidade
para um avanço mais criterioso na direção da globalização comercial. Seria
imperdoável se, diante das experiências já acumuladas, novos erros fossem
cometidos. Se o quadro não for favorável, a própria hipótese de rever toda a idéia
deve ser contemplada e cabe verificar como isso poderia ser feito.

O Brasil aceitou a idéia da Alca em princípio, assinando o respectivo acordo e
dispondo-se a negociar os detalhes de implementação. P~nte porque já
haviaavançado muito na liberalização do seu comércio desde o início da década
passada, na Alca o país ve;; andãndo com maior cautela. Outra razão fundamental
é que do outro lado da mesa estão os todo-poderosos Estados Unidos.

Em face do peso econômico desse-país e do contencioso comercial já existente,
as concessões que mais nos interessam serão as negociadas com ele. O Brasil tem
insistido na liberalização de mercados em que os EUA impõem restriç&;par--; os
produtos brasileiros, como os siderúrgicos, ao lado da antiga discussão sobre o
protecionismo americano no setor agropecuário. esses setores, o Brasil apresenta

9 Num artigo especificamente sobre a Alca, foi defendida a posição de que ela poderia constituir-se numa
oportunidade para reexaminar a estrutura produtiva do país na sua competitividade e caminhar na direção
dos ajustes necessários.l:i1m--outros aspectos, foi também ressaltado o insuficiente empenho que os
empresários, trabalhadores e suas entidades vêm dedicando ao assunto. Algumas das idéias desse artigo
foram aproveitadas neste texto. Veja-se Macedo (2001) .
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claramente maior competitividade. Recentemente, entretanto, os EUA
aprovaram novas restrições às importações de produtos siderúrgicos e um
enorme pacote protecionista para sua agricultura. Portanto, no momento o
clima entre os dois países não é propício para um avanço nas negociações capaz
de satisfazer o Brasil. Recorde-se, também, o episódio em que os EUA tentaram
antecipar a vigência da Alca para 2003, numa iniciativa que a diplomacia brasileira
conseguiu conter.

Para examinar a hipótese de rever toda a idéia da Alca, cabe também observar
o calendário à frente. No estágio atual das negociações, os países deverão entregar
até 15 de janeiro de 2003 uma proposta de liberalização de seus mercados.'? A
partir dessa data começarão efetivamente as negociações, com uma segunda versão
das propostas devendo surgir até o fim do mesmo ano. Ficou também definido
que haverá quatro categorias de produtos: (i) com desgravação imediata; (ii) em
cinco anos; (iii) em dez anos; (iv) em mais de dez anos. Até janeiro de 2005 as
negociações devem terminar e o acordo entraria em vigor a partir de 1°. de
janeiro de 2006, já com fluxos de comércio liberalizados.

Ao longo de 2005, os 34 países da Alca deverão aprovar o acordo nos seus
legislativos nacionais, e pode ser que alguns queiram ficar de fora. Escrevendo
sobre o assunto, o embaixador Rubens Barbosa esclareceu que as negociações
em curso "deverão preservar ampla margem de manobra para que em 2005, já
sob novo governo, o Brasil tome a decisão sobre se deve aderir ou não a um
futuro acordo". II Realisticamente, entretanto, não seria fácil deixar o barco.
Essas negociações têm uma dinâmica própria, diplomática e política, em que o
governo e seus negociadores vão avançando e firmando entendimentos como,
aconteceu com o Mercosul e com a própria idéia da Alca. Aliás, vale lembrar
que as negociações com relação a esta começaram em 1994, ou seja, sete anos
atrás. Nessa dinâmica, os agentes econômicos, como as empresas e suas
entidades, estão sendo arrastados, querendo ou não. E o país vai se
comprometendo internacionalmente. Ficaria mal para o Brasil dizer, só em
2005, que prefere ficar fora, mas essa seria uma alternativa.

Outro caminho seria o de participar apenas de algumas competições desses
novos Jogos Pan-Americanos, mantendo a bandeira e a representação do país
na Alca, mas só concorrendo nas provas em que as negociações forem
satisfatórias. Mais especificamente, essa saída estaria em reduzir a um mínimo
as desgravações tarifárias previstas no calendário citado para as fases mais
imediatas, deixando a maioria delas para a fase (iv), de prazo superior a dez
anos e, assim mesmo, para serem negociadas só então. Ignoramos se foi firmado
algum compromisso que impede esse procedimento. Ele pode não ser o melhor
dos mundos, mas preferível a sofrer derrotas acachapantes em provas que não
interessam ao país, ou a abandonar de vez toda a competição.

10 oticiado pelo jornal Valor (30/4/02, p. A3), esse calendário foi fixado na última reunião dos países
membros, realizada na semana anterior.

11 Barbosa (2001)
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2.5 A Atuação do Brasil na OMC
Para que seja favorável ao desenvolvimento, o comércio internacional precisa,

como numa competição não viciada, basear-se em regras capazes de regular
adequadamente os fluxos comerciais e, em particular, garantam aos países mais
fracos uma proteção contra os mais fortes. Além disso, é fundamental que, em
caso de conflito, exista um foro ao qual os países que se sintam prejudicados
possam recorrer com a garantia de um julgamento eficaz e justo. E mais: cada
país precisa organizar-se para participar ativamente das definições das regras e
para apresentar suas reclamações.

Conforme lembra Thorstensen (2001), a OMC foi criada em 1995, sucedendo
ao GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), criado em 1948. Na sua criação
o GATT tinha apenas 23 membros e hoje a OMC mostra 144 países associados,
uma ampla cobertura que por si mesma revela a importância da entidade e o interesse
demonstrado pelos países em aderir à mesma. Para as disputas entre os seus membros,
a OMC tem um tribunal que funciona por meio de painéis do seu Mecanismo de
Solução de Controvérsias. O esforço feito pela China e pela Taipé Chinesa para
juntar-se ao grupo também é indicativo do reconhecimento de que desempenha
um papel favorável, valendo lembrar que esses países eram freqüentemente acusados
no passado de não seguirem as regras do "fair trade".

Como um país em desenvolvimento e ainda fraco economicamente, para o
Brasil, é particularmente fundamental essa existência de regras adequadas do
jogo comercial e de mecanismos pelos quais possa levar suas reclamações quando
acotovelado por outros mais fortes. Ou, então, mesmo pelos seus pares no grupo
dos mais fracos, também interessados em utilizar o comércio internacional para
alavancar o seu desenvolvimento.

Contudo, mesmo sendo sócio da OMC e vendo um papel favorável da
organização, é preciso verificar se ela tem servido aos interesses do país. Em
particular, se este tem se empenhado no trabalho conjunto pelo qual se busca o
aperfeiçoamento das regras do comércio internacional e se tem tido êxito ao
levar ao Tribunal da OMC as questões de seu interesse comercial.

Nessa linha, há evidências de que o Brasil vem demonstrando nos últimos
anos urna crescente eficácia na sua condição de membro da OMC, inclusive
nas disputas que tem levado ao Tribunal e mesmo nas que aparece como
acusado de não cumprir as regras da instituição. Um levantamento das
questões em que o Brasil foi sujeito ou objeto de reclamações no período de
1995 a 2001 mostrou que esteve envolvido em 21 casos, dos quais em 14
como reclamante e em sete como acusado. I2 Desses 21 casos, 13 já foram
encerrados, com o Brasil obtendo resultados positivos em 11 deles, o que dá
urna taxa de 85% de sucesso." Quanto aos dois outros casos desse-grupo,

12 Esse levantamento foi realizado por Thorstensen (2001).
13 A seção seguinte abordará um caso particular, o da acolhida favorável que teve o caso da quebra de patente

de medicamento anri-Al DS.
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eles se subdividiram em diversas questões e em várias delas houve ganhos, o
que permite tomar esses casos como não totalmente negativos. Ainda pelo
mesmo levantamento, nota-se que, como reclamante, o Brasil apresentou um
caso em 1995, dois casos em 1997, dois em 1998, cinco em 2000 e quatro em
2001, o que é indicativo de crescente atuação. Quando este artigo estava
sendo concluído, as notícias eram as de que o Brasil estava se preparando para
levar à aMe dois casos importantíssimos, ligados a medidas recentemente
tomadas pelos EUA na proteção de sua indústria siderúrgica e de seu setor
agrícola.

Essas observações não excluem a necessidade de que o trabalho brasileiro
na OMC continue sendo intensificado e aprimorado, nem devem ser entendidas
como uma apologia de que as regras da instituição são uma maravilha, até
porque foram erigidas ao longo de décadas e sob influência preponderante dos
países mais ricos. Mas há espaço para ganhos na medida em que essas regras
evoluem e o Brasil passa a ser mais agressivo na defesa de seus interesses
comerciais, num mundo em que o domínio dos países mais ricos é muito mais
contestado, inclusive por segmentos de sua própria sociedade.

2.6 Medicamentos Genéricos e Patentes Farmacêuticas

Casos ligados a esses dois temas revelam uma ação eficaz do Brasil no
contexto internacional, em geral, e junto à aMe, em particular. Um
medicamento genérico é aquele que contém o mesmo princípio ativo de um
remédio de marca - o nome específico que lhe é dado pelo fabricante - e tem a
mesma eficácia deste. É vendido pelo nome do princípio ativo e não da marca
própria do fabricante. Os genéricos podem surgir nos casos de princípios ativos
não patenteados ou mesmo de medicamentos patenteados, mas cujas patentes
já venceram. Como não têm a marca, são usualmente mais baratos.

Ora, a indústria farmacêutica é mais globalizada na produção e
comercialização de remédios do que na pesquisa e desenvolvimento de novos
medicamentos, atividades concentradas nos Estados Unidos e na Europa. No
procedimento usual, um laboratório desses países descobre um novo princípio
ativo e o patenteia com sua marca, cobrando margens elevadas sobre o custo
de produção, a pretexto de remunerar os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento, usualmente de magnitude elevada.

Para um país como o Brasil, que pouco faz em matéria de pesquisa e
desenvolvimento, um ganho óbvio da globalização no caso dos medicamentos
- porque estaria se beneficiando de investimentos de países mais ricos e facilitando
a aquisição de medicamentos indispensáveis -, viria se expandisse a produção e
o consumo de remédios genéricos já disponíveis ou potencialmente em
condições de assim ficarem por conta de patentes já vencidas. Seria também
importante acompanhar permanentemente o vencimento de patentes e estimular
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Não obstante essas vantagens, nunca existiu, antes do governo atual, uma
preocupação mais efetiva com os genéricos, nem com a antecipação dos prazos de
patentes. Quando houve, recuou diante do desinteresse ou mesmo da pressão em
contrário dos laboratórios internacionais, que também aqui dominam a produção
do setor. Era necessária, assim, uma atitude firme de avançar nessa direção, o que
surgiu na gestão do senador José Serra à frente do Ministério da Saúde. Além dessa
disposição, foram necessárias muitas providências específicas, como as de convencer
os laboratórios, inclusive multinacionais, a produzir genéricos, bem como um grande
esforço no sentido de conscientizar a população quanto às vantagens do seu uso,
ao lado de difundir o aprendizado deste, para o que foi necessário definir embalagens
especificas e de mais fácil reconhecimento para os genéricos.

No início do processo houve uma grande confusão, pois alguns fabricantes
aproveitaram a onda para lançar, com suas próprias marcas, os remédios de marca
conhecidos como similares, com princípios ativos similares aos de remédios de
outras marcas, mas sem serem genéricos. Essas e outras dificuldades foram sendo
superadas e, como resultado, houve um substancial avanço dos genéricos, que
cabe prosseguir e consolidar. Medida em unidades, a participação deles no mercado
total de medicamentos subiu de 1,48%, em janeiro de 2000, para 5,07%, em agosto
de 2001.14 Ainda que o espaço ocupado ainda seja pequeno, o avanço foi rápido
e substancial.

No caso do prazo das patentes, foi adotada uma atitude ainda mais ousada,
com o governo determinando, em maio de 2001, a quebra delas no caso de um '*
dos riuçipais medicamentos utilizados no coquetel anti-Aids. O caso foi parar na
OMe, que deu amparo à posição brasileira com base num acordo sobre propriedade
intelectual conhecido como TRIPS (Trade Rights ofIntellectual Patents). ~sil
alegou ue a rodução a custo mais baixo não seria comercializada, mas sim
distriblúgê gratl~~e.nte, que o laboratório produtor estava atuando com práticas
não competitivas e que havia, ainda, uma situação de "emergência nacional" que o
cas .ç:onngurava.

Em retrospecto, tanto a ampliação da oferta de genéricos, como a quebra da
patente no caso citado, fazem com que essa política brasileira sirva como um bom
exemplo de "globrasilização", pois passa pelos seus vários critérios. o de
desenvolvimento, porque poupa recursos e t~Ql acesso a avanços tecnológicos. No
social, porque vem em beneficio da sociedade e, em particular, dos mais pobres.
No aprimoramento competitivo, porque fQEtalece o país no uso de avanços
tecnológicos importantes e na saúde de seus recursos humanos. Pelas mesmas razões,
deixa o país menos vulnerável. Finalmente, o foco numa instituição internacional
foi utilizado para enfrentar interesses poderosos dos laboratórios
internacionais e dos governos de seus países.
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3. Considerações Finais

Este texto delineou os elementos principais de uma estratégia de
"globrasilização", caracterizando a globalização que convém ao país e os
parâmetros para buscá-la. Essa estratégia elege cinco critérios para avaliar os
movimentos de inserção do país no mundo globalizado. São eles o
desenvolvimento econômico, o social, o apri~oramento competitivo, a
redução da vulnerabilidade e o foco nas instituições internacionais ligadas ao
comércio e às finanças.

Com base nesses critérios foram avaliados negativamente os movimentos
de inserção financeira, de abertura comercial e de privatização. A integração
do Brasil à Alca, ainda não consumada, foi avaliada no seu andamento,
ressaltando os riscos envolvidos e apontando as hipóteses de um acordo
final de alcance bem limitado ou mesmo o abandono da idéia como
alternativas que devem ser contempladas. Já o caso dos medicamentos
genéricos e o das patentes farmacêuticas recebe uma avaliação positiva, o
mesmo ocorrendo com os resultados do trabalho que o Brasil vem
desenvolvendo junto à OMC.

A tese central é que a globalização é um movimento inevitável e que
apresenta aspectos positivos e negativos, sendo indispensável encará-la com
uma estratégia pró-ativa - a "globrasilização" -, voltada para maximizar os
ganhos e minimizar os aspectos negativos do processo. Por falta de uma
estratégia com essas características, o Brasil tem sido arrastado pela privatização
de uma forma freqüentemente passiva, levando-o assim a colecionar insucessos
que continuam a se desdobrar nos seus efeitos. Por isso mesmo, é preciso
rever a maneira com que o país vem encarando a globalização, deixando
caminhos que, embora facultados pelo processo juntamente com outros
recomendáveis, resultaram de nossa própria escolha. Os movimentos que
receberam avaliação positiva à luz da "globrasilização" são encorajadores ao
demonstrar que escolhas melhores podem ser realizadas.
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Globalization: economists versus
normal people

Guy Pfeffermann *

Summary: "Globalization" means many different things to different
people, which is one of the reasons why there is so much emotional
debate about it. If globalization is the adoption of "foreign" goods,
concepts and values, then it has been going on throughout history.
Current critiques of globalizations parallel attacks on bourgeois values
in the Communist Manifesto of 1848. A cool look suggests that
there are many more winners from globalization than there are losers,
and that the number of peop\e who are living in abject poverty has
been reduced considerably since people began talking about
globalization.

Keywords: globalization, economic development, poverty,
distribution.

"An abstract term is like a box with a false bottom; you may put in it what
ideas you please, and take them out again without being observed" (Alexis de
Tocqueville, La Démocratie en Amérique, 1840)

Some time ago I gave a class at the School of Advanced lnternational Studies
of Iohns Hopkins University called: " Globalization: Should we join the
demonstrators?" I started the class by asking students to come up with various
effects of globalization, and jotted them down on the blackboard, listing negative
effects on one side and positive ones on the other. One list read as follows:
environrnental degradation, domination of rich countries, loss of national identity,
worsening income inequality, exploitation of workers and children, economic
vulnerability and so on. The other list read: economic growth, preservation of
national identity, higher income jobs, less worker exploitation, technology transfer,
improved health standards, etc, etc. Curiously, several items figured on both lists.

Such apparent confusion raises the following questions:
Why is it that that the debates about globalization generate so much emotion?
Why is there so little apparent consensus among people of different perspectives,

even though ali of thern, one may presume, are people of good will?
Is globalization a recent phenomenon ?

* Guy Pfeffermann is Chief Econornisr of the World Bank's International Finance Corporarion(IFC),
Direcror of IFC's Economics Dcpartrnent and adjunct professor ar [ohns Hopkins University's School of
Advanced Inrernational Srudies.
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Who are the main winners and why don't we hear more from them ?
Has globalization increased inequality and poverty ?
Many universes of discourse
"Globalization", like "privatization", is an awkward word, which no poet

would ever dream of using. I looked up the on line Encyclopedia Britannica for
"globalization" in search of a definition, and carne up with a list of 36 suggested
articles. The list was headed by electrical, automobiles, Swiss trade and finance,
Commonwealth summit, Western Europe, and paints and varnishes. There doesn't
seem to be an entry as yet for the word "globalization" itself. I think this is
symptomatic of the uncertainty surrounding the concept.

Many of the globalization discussions remind me of the classic movie
"Rashomon". As you know, the film focuses on a party of medieval [apanese
travelers held up in a forest by savage bandits. Five witnesses explain what they
saw, and they saw five totally different events. In a similar way, lawyers, economists,
environmentalists and other professionals may each see a hydroelectric dam, an
international investment treaty or a shoe factory, in totaUy different ways. Part of
this is due to professional paradigms, their different "universes of discourse" and
part to each professional's incentives.

Professional and cultural universes of discourse differ enormously from one
another. Economists, for example, are used to compare both costs and benefits.
Such a way of approaching issues is likely to be quite alien to environmentalists
when they considering threats to bio-diversity. Likewise, economists are trained
to consider trade-offs bet:ween alternative "goods" or "bads", while some other
social scientists think in terms of absolute "goods" or "bads". This contrast carne
to the fore a few years ago when a well-known World Bank economist suggested
that citizens of the poorer countries might rationally choose to use more poUuting
plants. This caused an uproar, yet what he said is perfectly acceptable to most
mainstream economists. Economists, as do business people, also believe that
resources can be mobilized and combined so as to increase wealth. Indeed ,
"growing the pie" is the very essence of development economics, a discipline
grounded in humanism. Conversely, professionals from equally ethical disciplines,
for example some environmentalists, see profit-based economic systems as "zero-
sum-games", in which the "size ofthe pie" (the amount of real resources available
on the planet) is finite and therefore only the distribution of"goodies" to various
segments of the population changes.

Not only ways of thinking differ enormously, but also what are considered
acceptable rules of evidence. Qualitative fieldwork methods commonly used by
anthropologists would be disparaged by economists or engineers as "anecdotes
that don't prove anything". Conversely, most professionals who are dealing one-
on-one with clients (for example doctors or social workers) wouldn't dream of
allowing their judgements to be guided by formal mathematical models.

Unsurprisingly, as George Orwell predicted, even though the word
globalization had not been invented in 1947 when he published "Politics and

66 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.I] I), jul.2002

the English Lang
semantic confusic
is the use of the
These words are o
advocating labor
are not members
opposite of "freê
affluent counties
only with firms 1

minimum wage. '
the effect is to dl1
offering their lah
and inequality \
professions, and
as being insensit

Perhaps th:
and so forth I
idiosyncratic Wl

general public
for example. L
product goes u
supply and de
percent of An
companies are
way, 90 percen
for the econon
economists ter
from developif
the public bell

Such lac
with the gene
extremely dif
stemming frod
tend to invest
explain why vl
globalization
such as food,
correctly, that
to most peop
found by ma
probably wh,
globalization
"globalizatiOl



m them? the English Language", the multiple universes of discourse are reflected in
semantic confusion, each discipline claiming the high ground. A notable example
is the use of the words "free" or "fair" as in "free trade" versus "fair trade" .
These words are often being used by interested groups (for example labor unions)
advocating labor market or trade restrictions which are detrimental to those who
are not members ofthe group. From an economist's viewpoint such rules are the
opposite of "free" ar "fair". For example, in the United States a number of
affluent counties enacted "fair wage" rules under which the county can contract
only with firms which pay their unskilled workers twice or more the national
minimum wage. The rationale is that counties should only accept "quality work";
the effect is to drive up costs and taxes, and to exclude the many workers who are
offering their labor at the minimum wage. Ceteris paribus, poverty wiU increase
and inequality will worsen. This, however, is not a view shared by many other
professions, and economists, as in many other instances, willlikely be castigated
as being insensitive to human suffering.

Perhaps there are so many lawyer jokes, economist jokes, engineer jokes
and so forth because the public recognizes that professions have highly
idiosyncratic ways of thinking about the world, which are often at odds with
general public perceptions, as well as with one another. I am an economist,
for example. Like most of my colleagues I think that when the price of a
product goes up, this is likely to be the result of a changing balance bet:ween
supply and demando On the other hand, according to a 1996 survey, 70
percent of Americans believe that when prices go up, it is mainly because
companies are trying to manipulate prices to increase profits. In the same
way, 90 percent of economists surveyed think that trade agreements are good
for the economy, but only 55 percent ofthe general public think so. Likewise,
economists tend to believe that technological change, rather than imports
from developing countries, causes job-destruction and widens wage disparities;
the public believes the opposite.

Such lack of common ground among highly educated professionals and
with the general public makes rational discussion, let alone achieving consensus,
extremely difficult. U nsurprisingly, semantic uncertainty and the frustrations
stemming from a feeling of lack of fundamental understanding by other parties
tend to invest globalization debates with high degrees of emotion, and help to
explain why violence often surrounds these debates. This is especially so when
globalization discussions touch on the more intimate aspects of people's identities,
such as food, schools and who shares one's neighborhood. Politicians sense,
correctly, that the language of economics comes across as being abstract, dry and
to most people unconvincing, while that of environmentalists, for example, is
found by many to be emotionally, if not always intellectually, appealing: This is
probably why hardly any politicians have come out clearly in favor or against
globalization; instead they are prone to using ambivalent phrases such as
"globalization with a human face".
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Nothing new

Demonstrators tend to depict globalization as being a "recent and dramatic
development" (David Henderson, "The Changing Fortunes of Economic
Liberalism", IEA Occasional Paper 105, London, 1998, p. 58). In fact, depending
on the definition one chooses, "globalization" can be said to have gone on since
prehistoric times. "Oetzi", the "Ice Man" who was dug up from a Tyrolean glacier
after 5,300 years, carried traded equipment. Flint artifacts ofthe exact same quality
that Oetzi was carrying have been found as far away as southern Germany, at
distances of between 300 and 400 kilometers. It is assumed that there were actual
flint merchants at that time who had to cross the Alps to do this. The Alps were less
of a barrier than previously thought. Over the following millennia, people traveled
the earth, not only bearing goods but also transmitting knowledge. Jared Diamond
in his pathbreaking book: "Guns, Germs and Steel" (Norton, 1999) contrasts the
Eurasian (East-West) land mass, which lends itself well to long-distance
communications, to the (North-South) Americas, cut in halfby the Darien Gap,
and (also North-South) Africa by the Sahara desert, where long-distance
communications were much more difficult, not to mention islands such as Papua
New Guinea, which evolved with minimal external contacts. In modern parlance,
Eurasia became "globalized" to a greater extent than the rest of the world. Later,
trade, migration and invasions ensured the pollination of ideas and technologies
across cultures. The Romans lived in a thoroughly "globalized" world; underwater
archaeology daily brings up new testimonies to the extent and diversity of trade

To cite Amartya Sen "Is globalization really a new Western curse? It is, in
fact, neither new nor necessarily Western; and it is not a curse. Over thousands of
years, globalization has contributed to the progress of the world through travel,
trade, migration, spread of cultural influences, and dissemination of knowledge
and understanding (including that of science and technology). These global
interrelations have often been very productive in the advancement of different
countries. They have not necessarily taken the form ofincreased Western influence.
Indeed, the active agents of globalization have often been located far from the
West. "The high technology in the world oflOOO A.D. included paper, the printing
press, the crossbow, gunpowder, the iron-chain suspension bridge, the kite, the
magnetic compass, the wheelbarrow and the rotary fan. A millennium ago, these
items were used extensively in China - and were practically unknown elsewhere.
Globalization spread them across the world, including Europe. A similar movement
occurred in the Eastern influence on Western mathematics. The decimal system
emerged and became well developed in India between the 2nd and 6th centuries. It
was used by Arab mathematicians soon thereafter. These mathematical innovations
reached Europe ... playing an important part in the scientific revolution that helped
to transform Europe." ("How to Judge Globalism", American Prospect, January
1, 2002). European are as which, for one reason or other, remained cut off from
these cultural and economic currents, suffered backwardness.
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To me recent "globalization" is simply the continuation at an accelerating
pace of trends including: European overseas expansion, the industrial revolution,
the related strengthening of individual and corporate property rights, including
notably the exponential increase in the number of patents, trade and capital
movement liberalization, technological progress, and in particular what has
been called "the death of distance". The fairly recent break-up of the Soviet
Union, as well as the adoption of a form of capitalism by the Chinese communist
party have expanded the ambit of globalization to all but very few parts of the
planet.

Nor is reaction against technological progress, trade and the influence of
foreign ideas anything new. An ancient Roman writer already bemoaned the
perils of deforestation. Closer to our times, Karl Marx and Friedrich Engels
expressed the feelings of modern anti-globalization movements eloquently, when
they wrote the Communist Manifesto (1848):

• [X] means "constant revolutionizing of production, uninterrupted
disturbance of a11 social conditions, everlasting uncertainty and agitation
distinguish the global epoch from all earlier ones"

• [X] " compels all nations, on pain of extinction, to adopt the same
mode of production; it compels them to introduce what it calls civilization
into their midst, i.e., to become globalized themselves. In one word, it creates
a world after its own image"

and
• [X] has " reduced personal worth to exchange value, and in place ofthe

numberless indefeasible chartered freedoms, has set up that single,
unconscionable freedom - Free Trade"

What does [X] stand for? The word they used was "bourgeoisie", but
you can readily see that "globalization" would fit in just as well, indeed even
better in our days.

John Kay pointed out (Financial Times, ovo 14,2001) that "Globalization
is things that people hostile to the modern market economy dislike. It is entirely
possible to pick and choose from these many components of globalization.
You can dislike the increasing homogeneity of shopping centers worldwide but
still support free trade in manufactured goods. You can favor deregulation of
electricity markets but worry about the consequences of worldwide adoption
of an Anglo-American model of capital markets ... Yet all these strands of
globalization have one common business consequence. That consequence is
the substitution of industrial structures based on competitive advantage for
those based on historic market position".
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Winners and losers

Opponents of globalization speak on behalf of a large number of groups
and people whom they see as losers (or victims; see Robert Hughes' Oxford
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lectures published as "Culture of Complaint: The Fraying of America", Oxford
University Press, 1994). According to anti-globalizers, the main losers include:

workers in the advanced industrial countries, whose income is depressed or
who are losing their jobs because of imports from "cheap labor" countries

immigrants take jobs away from workers of affluent countries and add to the
tax burden by receiving free government services.

workers in the poorer countries who are employed in "sweatshops"
warking children of the developing countries
the flora and fauna of advanced as well as poorer countries, which is getting

depleted
indigenous graups who are being expelled fram their lands by modern

investments
minority cultural graups such as the French, who are being "invaded" by

majority Anglo-Saxon movies, foods and other products
developing economies which were ravaged by financial crises braught about,

according to opponents of globalization, by liberalization of capital inflows,
states, which lost power to multinational corporations.
and so forth.
Each of these items lends itself beautifuJly to graphic representation. It is easy,

indeed inviting, for CNN to take a shot of an unemployed worker in a US steel
town; an endless row ofIndonesian women bent over sewing machines; a Pakistani
child stitching a footbali; dying monarch butterflies; bewildered Amazon Indians
huddling near a bus depot; Iean Bové bulldozing a MacDonald's outlet in Southern
France ar Thai bank executives reduced to selling fish on the streets. In a criminal
court, these would make great "exhibits".

Proponents of globalization have a much harder time, because they cannot
produce dramatic exhibits. Who benefits from the free movement of ideas, goods,
people and capital? Their answer is: the vast majority of the world's population.
Indeed, one of the main benefits of globalization is that real prices have come down
as a resulto Most importantly from a distributional viewpoint, necessities such as food
and clothing are much cheaper today than they were ten or twenty years ago, and
this reduction is in large part a direct consequence ofliberalization and trade expansion.
Being able to purchase cheaper food and clothing, as well as other necessities, poorer
people of ali countries, developing and affluent, gain purchasing power. With the
money so saved, they can afford to buy that one extra good ar service which, before
liberalization, had been just out of their reach. Such gains benefit literaliy billions of
people, while workers who lost their jobs for whatever reason, number in the millions,
a quantum difference. Not only did the price of food and clothing decline, but that
of most consumer goods and services - computers, cellular phones, VCRs, portable
CD players are now within the reach not only of the vast majority in rich countries,
but of a rapidly increasing number of people in developing countries. And yet, as
noted, the very real plight of the unernployed minority receives massive media
attention, while the welfare of billions goes unnoticed.
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I remember the time when the government ofHaiti was planning to lower
import duties on imported cooking oil; this was going to put the country's only
oil plant out of business, putting three hundred employees out of work. The
media ran an intensive campaign against liberalization, focusing on the 300
workers. Yet cooking oil represented 5 percent of the entire budget of Haitian
households (and a much larger proportion for poorer families). Since imports
would cut the price in half, this meant that liberalization would raise the real
income of the average Haitian household by at least 2 percent in one fell swoop
(the equivalent of a year's worth ofGDP growth) and that of poorer households
even more. The media, however, ignored this welfare impact, and so it is in most
countries. Because they tend to be unorganized and because the impact of price
reductions on each individual is small, developing country consumers do not have a
voice, producers and organized labor do.

The same goes for workers in the industrial countries who are displaced by
technological change (opponents of globalization tend to neglect the fundamental
role of technological change in disrupting established patterns). Overall
unemployment in the industrial countries has not increased systemically over the
last 10-20 years. Therefore, while some lost jobs, others found new ones. Indeed,
considering population increase and immigration, far more people found new
jobs than lost jobs. Yet the media focus on losers, not those who found new jobs.

Another problem confronting proponents of globalization brings us back
to the economists' way ofthinking, and that is the use ofthe counter-factual.
When economists consider an intervention, for example an investment, they
focus on the changeswhich the facility and its construction would bring about.
In order to calculate changes it is first necessary to describe what would happen
in the absence of intervention. This is what is meant by "counter-factual" -
the French have a more colorful expression: Panti-monde. The counter-factual
scenario, by necessity, is debatable, since it is not possible to tell for sure what
will happen in the future. Because of this inherent uncertainty, economic
calculations are subject to often wide margins of error which undermines
their credibility with the general publico Furthermore, opponents of an
investment can easily come up with projections of their own, opening up
discussions about which of several counter-factuals are the more plausible,
which are not easily settled.

Consider the case of an investment by a private foreign water company in a
developing country. Economists will compare the likely costs and benefits and
set these against the likely costs and benefits of not undertaking the investment.
This is a rather complicated, abstract, mental processo Suppose that consumers
are being charged ten cents per liter, and are being billed once a month.
Economists wili point out that poorer consumers living in slums used ta have to
buy water from a truck and pay fifty cents a liter; hence the new water scheme
constitutes a major saving (of time as well as money). Opponents of the project
will have an easy time, however, meeting slum dwellers on the day they receive
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their monthly biU fram the water company. The monthly biUwill seem formidable
against the dals earnings, and CNN will be able to film very worried faces.

In short, costsare far more photogenic than benefits.
The same argument applies to whole national economies. Over the past quarter

of a century, for example, economic grawth of the sub-Saharan Afucan countries
barely kept pace with population growth. Yet a number of the region's countries
have undertaken some policy reforms ("stabilization", "structural adjustment") in
line with the famous (ar infamous) "Washington Consensus", The fact that standards
of living did not improve visibly (and in some countries declined) was taken by
opponents of liberalizationj globalization as evidence not only that the medicine
didn 't work, but that it poisoned the patient. Structural adjustment and stabilization
caused economic decline. Economists and reformers think, correctly, that this is a
case 0[, post hoc, ergo propter hoc, but demonstrating this to the general public is
almost impossible. Such a demonstration requires a counter-factual, i.e. a
reconstruction of what most likely would have happened, had the Afucan countries
not undertaken stabilization and adjustment measures. Faced with posters showing
lMF officials having lunch at a restaurant next to a picture of a starving African
child, counter-factual explanations pack very little punch.

And yet, the ultimate non-globalizing country, North Korea, is hardly
anybody's idea of economic success
Inow return to the list oflosers. As an economist, Iwould say the following:
workers in the industrial countries: as noted, those who lost jobs should blame

technological change rather than globalization. What is needed, on the part of
governments, is not a brake on imports ar on outflows of investment, but rather
safety nets which make it easier for those who lost their jobs to find new ones.
Trade restrictions ar restrictions on business relocation abroad will only depress
the general standard of living by making things more costly for consumers (and
firms) than they would be otherwise;

immigrants tend to respond to labor shortages, taking jobs which native
Norwegians, Belgians, Italians, etc. do not want ar cannot fill, lmmigration is
making net positive contributions to the host countries' economies. Because they
tend to be younger than the native population, they are also supporting, rather
than underrnining, social security and other public transfer systems. Japan, which
allows few immigrants, will experience severe problems, as the population aged
20-59 is expected to shrink between now and 2050. ln contrast, in the United
States that age group is expected to increase by 30 percent owing largely to liberal
immigration policy.

workers in the poorer countries: conditions in "sweatshops" should be
compared not to labor conditions in the US, Canada ar Europe, but to the job
choices available to the women and men of the developing countries. To them,
finding a job with Nike beats working in the fields (and according to evidence also
beats working for a local firm). The reallosers are those whose governments do
not give their populations a fighting chance ofbenefiting fram greater inclusion in
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cem formidable
)fried faces.

the world economy (e.g. North Korea, Myanmar, and an unfortunately substantial
number of developing and transition countries)

Child labor is a result of poverty. Not so long ago, children worked on the
farms, in coal mines and in textile mills in Europe and in the US, because families
needed the extra income. The situation in most developing countries is the same
today as it was then in the industrial countries. To be realistic, legislation will
likely only curb child labor when better jobs are available to their parents, more
schools exist, etc., in short, when overall conditions improve.

The causal connection between "globalization" and depletion of fauna and
flora is a subject of debate. I would argue that foreign firms tend to behave
better environmentally (and socially) than do local firms in the developing
countries, because they face much harsher reputational sanctions (e.g. the Nestlé
boycott). History suggests that, as with child labor, people are willing and able
to devote more resources to protecting the environment with increasing affluence.
Coal-burning in London, the main source of"pea-soup fog" was only abolished
in the 1950s and 1960s, as the electorate became affluent enough.

Governments and firms should do whatever they can to avoid expulsions of
indigenous (or any other) people from their lands, and where this happens
nevertheless, compensate these persons as adequately as possible. Yet here again,
the cause ofhardship has more to do with technological progress than with trade
and capital movement liberalization.

As for my compatriots, who complain about being invaded by American
products and movies, I ask why they are bringing their children to Macdonald's
in droves; I also ask why they are not watching more French TV programs (the
answer: because most are incredibly boring). Seriously, consumers are not
compelled to consume particular goods and services. Mr. Bové should be tolerant
of other people's freedoms (and property rights).

Importantly, globalization has meant more, not less, competition among
corporations. As Iohn Kay put it (op. cit), "The principal victims of globalization
are companies, activities and individuais in rich countries with strong historic
positions but no competitive advantages: US car workers; Bethlehem Steel;
Sabena". This applies as well, of course, to developing country companies,
including notably state-owned enterprises.

Countries experiencing financial crises brought about by "excessive" inflows
of capital (or sudden capital flight) generally suffer from unresolved problems to
do with their macroeconomic management and institutional underpinnings (e.g.
ineffectual banking supervision). Blaming globalization for the crises and turning
their backs on the world economy will not help to solve the underlying problems,
but will surely slow down long-term growth.

Last but certainly not least, globalization has not undermined government
power. As David Henderson puts it, "it is a mistake to suppose ... that a liberal
trade and payments régim e prevents the exercise of effective sovereignty" (op.
cit., p. 64). Elsewhere, he cites the example ofNew Zealand, a small economy
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which has gone through far-reaching liberalization. These measures "have not
eroded the national sovereignty of New Zealand, nor have they done much to
restrict the freedom of action ofNew Zealand governments in anything that matters
to them ... More broadly, and as in other countries in the world except for those
where no effective authority exists, the government of New Zealand retains the
power to run its own affairs in relation to such matters as defense, foreign policy,
constitutional arrangements, the electoral system and voting rights, residence,
citizenship, the legal system, cultural concerns, education, public provision for
health, pensions and welfare, and the status of the nationallanguage or languages.
Here as elsewhere, ... [multinational enterprises] have neither the wish to be involved
with these issues nor the power to intluence them significantly .... " ("Misguided
Virtue", New Zealand Business Roundtable, Wellington, Iune 2001, pp. 56-57).

Distribution and Poverty

Poverty is diminished in two ways: (1) Increasing income overali andy'or (2)
shifting part of a constant income to a poorer sector of the population. Stepping
back to consider a broader canvas, the impact of globalization on income and
inequality is a subject which has spawned whole libraries of studies. It is an area
where not only is there little or no consensus among disciplines, but where
economists themselves have widely differing views. There are many dimensions to
poverty besides low income, in line with old French adage: "Var;gent ne fait pas le
bonheur" (see Carol Graham and Stefano Pettinato, "Hardship and Happiness" ,
Brookings, 2002), and data about success or failure in these dimensions leave
much to be desired. For instance, the data about what happens to individuals over
time, or how one generation's standard of living compares to that of their parents
ar their children, are extremely scarce, when these questions are clearly of the
utmost relevance.

So, what can one say with a fair degree of certainty about growth and inequality
in developing countries? Most importantly to me, life expectancy at birth, the
most basic and robust of ali social indicators, has increased very considerably and
the gap between the old industrial and the developing countries has narrowed. In
South Asia, one of the world's largest concentrations of poor people, average life
expectancy at birth more than doubled from only 30 years just before World War
II to 63 years today. During the past half-century life expectancy in China rose
from 48 years to 70. In Latin America life expectancy increased from 40 years prior
to the war to 70 years today. Even in Sub-Saharan Africa, the least developed
region, life expectancy increased from 30 years before World War II to about 50
years, but then declined to 47 years, owing to the AIDS pandemic and other
diseases .. In comparison, life expectancy in the old industrial countries increased
from 56 years prior to World War II to 78 today. In other words in the course of
two generations the gap between the industrial and the developing regions narrowed
substantialiy everywhere with the dramatic exception of Sub-Saharan Africa. So
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overali, poverty has diminished when defined by health of population and life
expectancy, as well as by income [source for the numbers: World Development
Indicators,2001]. As Amartya Sen and others emphasize, poverty is about more
than income. But income is central; practicaliy ali other dimensions of human
misery are, or can be, made more bearable through money.

But what happened to inequality? It is striking how little income distribution
within countries seems to have changed during the last fifty years, including recent
"globalization years". This is depressing because in most developing countries,
income is distributed very unequaliy. Looking at the developing world as a whole,
many studies show increasing divergence between the growth paths of countries.
Focusing on the developing world's more than 150 countries, one finds that most
experienced little or only modest per capita income growth over the past decade or
two, but that things improved in quite a number, and in some, remarkably fast. So,
studies which consider numbers of countries in the same way as the United
Nations: one country, one vote, show increasing divergence ("the rich get richer
and the poor become poorer" ) , This is not surprising since about one-third of ali
developing countries are in sub-Saharan Mrica, a region which has suffered from
extremely slow growth. Other studies consider population numbers rather than
numbers of countries. By doing so, what stares one in the face is the fact that the
economies of China and India (as well as those of some other heavily-populated
countries) grew at high rates during the past twenty years. Together, t they account
for well over 2 billion out of today's 5 billion inhabitants of the developing world.
The fact that these large populations experienced much faster growth than the rest
inevitably translates into increasing inequality over time. What is the solution ?
surely not artificialiy to slow down growth in India and China, even though this
would, ceteris paribus, improve overali income distribution.
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Conc1uding thoughts

In conclusion, when we contemplate the nearly 200 nation states what is
perhaps most striking is the impression of extraordinary variety: variety of cultures,
of attitudes, of social organization, and variety of historical trajectories, including
very different social and economic experiences. Then, differem disciplines approach
these countries' development issues from very differem directions. It is therefore,
I think, unreasonable to expect much consensus among participants and observers,
especialiy since each and every development issue has political dimensions. One
should not even expect much consensus about what we like to cali "the facts" ,
since these reflect largely various choices of data, most of which are of poor statistical
quality anyway and cannot easily be compared across countries.

I can only speak as an economist, and accept the fact that in all probability
few professionals of other disciplines (and most certainly not most economists
either) will agree with me. When I look back I see a few common threads. Above
ali, I see that living conditions have improved considerably for most inhabitants
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of the developing world. Most importantly, everywhere, except in some countries
ofthe former Soviet Union, people's lives are longer than did their grand-parents
and great-grand-parents. Child mortality declined in every developing region of
the world. Poorer persons benefited as much as the rest of society from economic
grawth, where it occurred. How do these trends relate to globalization ? I am
happy to have run out oftime, so that Imay leave that topic for others to address.
I would only suggest in closing that we ask people of the poorest countries
themselves whether they want globalization to slow down or to stop. It is striking
how few of them participated in the many anti-globalization demonstrations of
the past few years. I am sure that most of the would answer in the negative.

ln conclusion, here are two sets of quotes from developing country officials.
The first is from the President of Bolivia, Jorge Quiraga (Washington Post,
December 5, 2001): "As we are trying to push democracy, we should also try to
spread freedom in commerce and trade", "The fight for freedom and the fight
against terrarism has two facets: terrarists target not only our freedom of
democracy but also freedom of trade ... The more praducts, the more freedom
of trade, the more globalization, the better", and "The best sustainable long-
term development is access to markets". The second is Uganda's Minister for
General Duties, Mondo Kagonyera, who stated to opponents of a major
hydroelectric praject, which had been carefully screened by the World Bank:
"The champions of enviranmental conservation should realize that the major
problem of conservation in Uganda is poverty" (Africa News Service,
December 12,2001).
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Globalização: perspectivas
teóricas das relações

• ••mternacionaís

J. Carlos Racy eJanina Onuki *

Resumo: O artigo tem o objetivo de apresentar o debate teórico,
no campo das relações internacionais, entre as corrrentes neo-realista
e neo-institucionalista, buscando enfatizar os conceitos principais
de cada uma das perspectivas e, dessa forma, compreender as
divergências sobre o ordenamento do sistema internacional, os atores
principais, e o conceito de globalização.

Palavras-chave: neo-realismo, neo-institucionalismo, globalização,
teorias de relações internacionais.

Introdução

Globalização tornou-se um termo bastante comum na década de 90,
geralmente associado às grandes mudanças ocorridas no sistema econômico
internacional, resultantes do aprofundamento das relações de interdependência
entre diversos atores internacionais (estatais e não-estatais). Embora o impacto
econômico tivesse sido mais evidente (porque possível de se quantificar), os efeitos
da globalização foram caracterizados por um conjunto de mudanças em diversas
áreas, tanto no âmbito econômico quanto no político, social e cultural, cada qual
avançando em uma determinada velocidade.

Do ponto de vista das relações internacionais, essas transformações, embora
viessem evoluindo num processo caracterizado pelo aprofundamento do que
Keohane e Nye(1989) chamaram de "interdependência complexa", ganham uma
nova dimensão com a despolarização do sistema internacional no período pós-
Guerra Fria. A mudança do modelo de sistema internacional obrigou, não apenas
à reformulação de posturas dos países em relação ao mundo, mas à reformulação
dos conceitos que antes o definiam.

* J. Carlos Racy é Economista, Cientista Político, Mestre em História (História da Política Externã Brasileira),
Doutorando na Área de Estado e Políticas Públicas do IFCH/UNICAMP. Coordenador do Curso de
Relações Internacionais da Faculdade de Economia da FAAP.
Janina Onuki é Cientista Política, Doutoranda em Ciência Política pela USP. Professora de Relações
Internacionais da FAAP, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP e Vice-
Presidente do Fórum Universitário Mercosul.

Globalização: perspectivas teóricas das relações internacionais, J. Carlos Racy c Ianiua Onuki, p. 77-86 77



Uma extensa literatura tratou de oferecer explicações com as mais diversas
ênfases, para o fenômeno da globalização, algumas mais pessimistas outras mais
otimistas em relação às suas conseqüências. Ainda hoje, não há um consenso,
sobretudo quando se trata de analisar o impacto desse fenômeno sobre os
denominados "países emergentes".

O fato é que a globalização ganhou "status" de novo paradigma da década
de 90, mas não se produziu uma explicação aceita por todas as vertentes teóricas
e a discussão permanece. O objetivo deste artigo é dar um tratamento teórico
à questão, enfocando como as teorias das relações internacionais interpretam o
conceito da globalização e os seus efeitos. Em duas partes, o artigo apresenta o
debate entre neo-institucionalistas e neo-realistas e suas concepções sobre o
sistema, os atores internacionais, os efeitos e as alternativas para a globalização.

A Perspectiva Neo- lnstitucionalista (ou Globalista)

A perspectiva globalista, assim como a neo-realista, pode ser fracionada
por um sem número de abordagens, refletindo diferentes enfoques sobre as
relações internacionaisLDesde a teoria da interdependência elaborada por
Keohane e Nye (1989) como uma tentativa de dar resposta mais satisfatória à
realidade internacional contemporânea, em rápida transformação e, nesse
sentido, buscando superar uma visão do sistema internacional determinado
por uma situação de estabilidade hegemônica, até a concepção de
Rosencrance( 1990) de relações internacionais governadas por conjuntos de
princípios e procedimentos de tomada de decisão para fazer e implementar
escolhas coletivas, os assim denominados regimes internacionais, as diversas
nuances teóricas das relações internacionais globalistas assumem pelo menos
um elemento comum de identificação, o de que o mundo passa por
transformações estruturais que vêm se consubstanciando naquilo que
convencionalmente temos chamado de globalização.'

É preciso que se diga ainda, dado o caráter da produção teórica no campo
das relações internacionais, que os diferentes approachs globalistas, assim como
os de outras perspectivas teóricas, assumem um viés normativo e, nesse sentido,
podemos afirmar que o debate entre neo-realistas e globalistas reflete a histórica
divisão ética e epistêmica das concepções clássicas das relações internacionais,
manifesta sob a forma de realismo versus idealismo.

Assim, ainda que os teóricos globalistas incorporem em seus estudos sobre
a realidade internacional elementos e procedimentos característicos das ciências
experimentais nascidas na tradição positiva e, como consequência, designadas
como realistas, o produto de seu trabalho assume configuração, no mínimo,
possibilista relativamente aos problemas internacionais na medida em que aí se
observam possibilidades concretas de consecução de um sistema de
relacionamento entre nações não mais moldado pela excludência de interesses,
mas racionalmente ordenado por cooperação para ganhos compartilhados.
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É importante ressaltar, por outro lado, que os pressupostos teóricos do
globalismo estão, de uma forma geral, associados à lógica do racionalismo econômico
em sua origem, isto é, encontram-se impregnados pelo pensamento econômico
liberal já manifesto na teoria econômica ricardiana.l

Nesse sentido, para o pensamento globalista, a economia emergindo como
fator explicativo básico das relações internacionais, em lugar da distribuição do
poder mundial característica da concepção neo-realista dessa realidade, implicaria
o surgimento de novas estruturas de fundamental importância para o desenho do
sistema internacional atual. É o caso do complexo de relações estabeleci das a partir
da existência de organizações com interesses de natureza invidualizada e diversificada
tais como as organizações multilaterais do sistema ONU, das ONGs e das empresas
transnacionais.

Na medida em que o livre mercado venha a maximizar os ganhos desses
novos atores internacionais, abre-se a perspectiva do desenvolvimento de novos
procedimentos de tomada de decisão para a implementação de escolhas coletivas
não mais centralizados pelo Estado.

Aqui se observa a diferença de fundo dessa concepção teórica, relativamente
ao neo-realismo, pois a ruptura do vínculo entre território e poder político
concentrado na figura do Estado implicaria a perda de exclusividade da ação
internacional por parte deste ator.

Naturalmente, alguns globalistas, como os seus precursores Keohane e
Nye( 1989), procuram relativizar tal posição ressaltando o papel central que o Estado
ainda ocupa como ator principal das relações internacionais, mas a rede complexa
de interesses e o declínio relativo do poder militar como poder determinante das
relações internacionais conferem ao Estado um papel diferente do que até então
desempenhava na cena internacional. É óbvio que estes autores não descartam
elementos da visão realista, mas flexibilizam bastante alguns de seus pressupostos
mais importantes.

A ação do Estado, dada a situação de interdependência entre as nações
resultante dessa teia complexa de interesses de agentes internacionais não estatais,
transformando-se em interdependência complexa, deve estar pautada pela
racionalidade que, neste caso, refere-se à avaliação dos chamados custos de transação.

Dessa maneira, os Estados continuam buscando poder e calculando seus
próprios interesses e com isso se pode rejeitar a idéia de beneficios mútuos nas
relações entre Estados e se apresenta uma situação de interdependência assimétrica
nas relações internacionais.

No entanto, o poder deixa de ser sempre o maior interesse em todos os casos
na ação dos Estados. A lógica a presidir a decisão sobre uma ação estatal passa a ser
não somente o custo de eventualmente se fazer ou não alguma coisa, mas, também,
o custo de deixar de se fazer ou não tal coisa. Se apresenta, então, como real
possibilidade para as relações internacionais, inclusive de caráter estatal, a cooperação.

Na verdade, Keohane e Nye(1989) basearam a teoria da interdependência
complexa, dando corpo à uma teoria globalista de relações internacionais,
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pensando num modelo explicativo anterior da realidade internacional conhecido
como teoria da estabilidade hegemônica, elaborado pelo economista Charles
Kindleberger (1974). Tal modelo supunha que a eventual estabilidade alcançada
no sistema internacional dependia fundamentalmente da existência de uma
liderança unilateral definida por uma potência dominante, sem um aparato
institucional.

Contra tal perspectiva, tanto Keohane, quanto Nye se colocam
contrariamente utilizando o exemplo do império inglês que, em suas visões,
jamais teria conseguido instaurar a establidade mesmo enquanto potência
hegemônica. O motivo para tanto é que em nenhum momento ao longo so
século XIX a Grã-Bretanha imprimiu uma marca no sistema internacional, isto
é, constituiu um regime internacional, dotado de organismos supra ou
intergovernamentais capazes de assegurar até o mesmo o livre comércio na
economia internacional.

Esta situação se diferencia profundamente da liderança desenvolvida pelos
Estados Unidos após a II Grande Guerra. A política americana sempre esteve,
como se observa presentemente, após 30 de setembro de 2001, respaldada por
mecanismso multilaterais de conciliação de interesses.

É natural que se suponha, também, que a existência de mecanismos desse
tipo dependa basicamente da ação de uma grande potência. Contudo, o
surgimento de um sem número de instituições e organizações com diferentes
preocupações e interesses, faz do sistema multilateral um importante elemento
para a compreensão e consecução da ordem internacional na medida em que
permite a efetivação daquilo que autores como Krasner (1982), Held (2001)
e Young (1980) denominam regimes internacionais.

Regimes internacionais significam para tais autores um conjunto de
princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão implícitos ou
explícitos em torno dos quais se observa convergência de expectativa dos atores
em torno de uma questão ou área das relações internacionais. E esses
procedimentos de tomada de decisão constituiriam a prática para a
implementação de escolhas coletivas no sistema internacional.

Como resultado, a cooperação pode passar a caracterizar as relações
internacionais na medida em que soluções mais satisfatórias para os problemas
internacionais passem a ser negociadas pelos atores, o mesmo não acontecendo
por meio de negociações bilaterais ou ações unilaterais. O próprio do direito
internacional se modificaria a partir disso.

Os regimes internacionais, portanto, vistos dessa maneira, podem ser
considerados um caminho buscado pelos teóricos globalistas para a e
compreensão e consecução da ordem internacional contemporânea, uma vez
que esta deixa de se caracterizar por polaridades políticas, militares e ideológicas,
ainda que assimetrias permaneçam na realidade internacional.

Assim, a constatação da persistência de assimetrias no sistema internacional
leva os teóricos globalistas a dividirem-se em pelo menos dois grupos definidos
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a partir de suas postulações em torno dessa questão, o que traz implicações, no
mínimo, interessantes para o entendimento da teoria em relações
internacionais.

A consideração das assimetrias como parte essencial dos problemas
internacionais e uma manifestação renovada das disputas entre nações,
caracterizando um desses grupos da teoria globalista, dá margem a pensar que
tal teoria é pura e simplesmente uma complementação do pensamento realista,
ou neo-realista.

Por outro lado, o grupo de pensadores globalistas, considerados globalistas
puros, encaram a realidade internacional como uma nova realidade que, resultante
do fenômeno da globalização, tem irreversivelmente a economia como fator
explicativo determinante das relações internacionais e uma vez que as relações
econômicas assumam uma configuração livre, isto é, que se instaure de fato o
livre comércio nas relações internacionais, e, por consequência, vigorem as regras
de concorrência perfeita, as vantagens de todos os atores serão maximizadas.

Nessa perspectiva se coloca Rosencrance(1990) que, amparado pelas teorias
liberais clássicas da economia, enxerga os mercados como únicos reguladores
possíveis das relações internacionais. O livre comércio permitiria o funcionamento
dos mercados como eficientes mecanismos de equilílibrio nas relações entre as
nações. O sistema internacional se transformaria, portanto, num sistema de
relações entre nações "comerciantes".

Finalmente, como resultado do desenvolvimento da teoria globalista das
relações internacionais, uma grande linha de discussão e argumentação tem
ocupado seus teóricos atualmente. Tal debate diz respeito às mudanças estruturais
na organização das sociedades, ou seja, na forma como as questões internacionais
afetam ou são afetadas pelo comportamento das políticas domésticas.

Nesse sentido, autores como Milner (1998) têm examinado como os atores
domésticos e seus interesses de grupo influenciam a tomada de decisão dos
Estados e, naturalmente, como esses grupos e interesses se relacionam com a
realidade externa.

Em outra ponta, inclusive, autores como Ruggie (1983) procuram enfatizar
a importância da cultura e das idéias para o entendimento das relações
internacionais atuais, constituindo uma perspectiva "construtivista" dentro da
perspectiva globalista de análise das relações internacionais .

Ganha dimensão nessa perspectiva o fato de que a globalização avança
de forma assincrônica, de tal sorte que, mesmo que motivado por questões
econômicas, esse fenômeno revela, em várias situações, maior intensidade em
outros campos da realidade. Este argumento se sustentaria na visão desses
autores pela maior identificação dos interesses extra-econômicos dos Estados
observada na realidade atual, como resultado da assimetria reinante entre
estes no campo econômico.

Mas ainda com relação ao objeto de preocupação dos estudiosos da política
doméstica como elemento explicativo das relações internacionais é que, assumindo
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A Perspectiva Neo- Realista

A segunda vertente teórica das relações internacionais a ser tratada neste
artigo, que polariza com a corrente neo-institucionalista (ou globalista), é o neo-
realismo. Ao contrário da primeira perspectiva cujos pressupostos associavam-se
ao racionalismo econômico e, dessa forma, observavam uma alternativa para a
estabilidade do sistema internacional, os princípios da teoria neo-realista estão
intimamente associados à perspectiva do poder político.

Dessa maneira, a concepção que se formula no campo teórico neo-realista,
a respeito do fenômeno da globalização e dos seus efeitos, difere da perspectiva
anterior, ao observar que as mudanças ocorridas no sistema internacional, no
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a postulação básica da perspectiva globalista como um todo, encontra-se centrado
nos interesses econômicos e na forma como os diferentes grupos nacionais se
articulam, inclusive externamente, em torno deles. Para esses estudiosos, portanto,
o conhecimento dos fenômenos políticos atuais depende fundamentalmente da
compreensão dos comportamentos de grupos tais como os sindicatos patronais e
trabalhadores e os partidos políticos que, respectivamente, os representam. É
por esse motivo que alguns consideram tais estudiosos como aqueles que vêm
resgatar o marxismo como uma perspectiva de análise das relações internacionais.

Assim, o que é fundamental destacar quanto aos diferentes approachs da
perspectiva teórica globalista de análise das relações internacionais é que, em
sua maior extensão, estão sustentados por uma percepção da estrategização
das relações econômicas em substituição às relações militares de poder nas
relações internacionais como fator de terminantes destas relações, conforme a
perspectiva neo-realista.

A título de conclusão, a partir do quadro resumidamente traçado sobre
a perspectiva liberal das relações internacionais, podem ser destacadas três
questões a serem consideradas na análise das relações internacionais e que
destacam a relevância dessa perspectiva teórica para a análise das relações
internacionais na atualidade:

1) A política, na atualidade, perde sua natureza bidimensional tradicional
(interna e externa) na medida em que a política interna de uma nação não
pode mais se realizar sem que se considerem suas implicações com a realidade
política externa;

2) Como consequência, a perspectiva globalista das relações internacionais
assume importância ao menos como suporte à reflexão sobre a realidade
política na atualidade;

3) Assim, também, a perspectiva globalista pode ser considerada uma
complementação da perspectiva neo-realista e, nesse sentido, assume um papel
que excede seu caráter teórico, conforme acontece com todos os outros aportes
teóricos nas relações internacionais, revestindo-se da maior importância para a
consecução mesmo da realidade.
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período pós-Guerra Fria, implicaram um reordenamento no que diz respeito à
distribuição do poder mundial, mas propriamente na natureza do sistema
internacional, estruturado em bases assimétricas de poder.

Neste sentido, embora tenham ocorrido mudanças significativas do ponto
de vista sistêmico, o sistema e a relação entre os atores internacionais
continuam sendo definidos a partir de uma relação de poder. A ruptura do
sistema bipolar pode ser analisada, portanto, como um reordenamento
caracterizado por um novo equilíbrio de poder, derivado do desaparecimento
de uma das superpotências, e da expectativa de afirmação da liderança
hegemônica dos Estados Unidos.

Essa percepção reforça a idéia de centralidade do Estado e enfatiza a sua
importância, num contexto - definido pelos globalistas - em que este ator "perdia"
poder político e via sua capacidade de atuação internacional comprometida pelo
surgimento de novos atores internacionais e pela vulnerabilidade das suas
fronteiras, imposta pela transnacionalização.

O papel do Estado é, portanto, um dos temas mais discutidos dentro do
debate teórico das relações internacionais entre neo-institucionalistas e neo-
realistas, e que se aprofunda na década de 80. Basicamente porque todos os
efeitos da globalização obrigavam o Estado a redefinir o seu papel e seu espaço
no sistema internacional, disputado por atores da mesma natureza e invadido
também por novos atores não-estatais.

A nova conjuntura despolarizada leva à retomada de conceitos realistas para
explicar que, embora tenha havido um declínio do poder militar, e os interesses
tenham se aprofundado num cenário de interdependência complexa, a estrutura
do sistema internacional continua sendo definida pelos Estados, ainda movidos
pela maximização dos seus ganhos relativos.

Kenneth Waltz (1979), um dos principais autores da corrente neo-realista,
enfatiza a prevalência do político sobre o econômico. Este contexto, caracterizado
pela hierarquia, tanto no plano conceitual, quanto na relação de poder entre os
atores, revela um sistema no qual o processo decisório cabe, exclusivamente, aos
Estados soberanos.

Como, para os neo-realistas, o sistema internacional continua sendo
anárquico, cada Estado busca, como objetivo principal, manter o seu poder de
forma a ter garantida sua autonomia. Tal autonomia passa a ser importante à
medida que as relações se tornam cada vez mais complexas, novos atores ganham
espaço e o mundo continua mantendo uma estrutura hierárquica. Significa que
manter o poder se torna também mais complexo.

Embora novos atores - como, por exemplo, as organizações internacionais,
empresas transnacionais e organizações não-governamentais - detenham mais poder
no ambiente "globalizado", os Estados continuam sendo atores centrais. 'Agora não
mais entendido como um ator que age movido, exclusivamente, pelo seu caráter
egoísta - como preconizava a vertente clássica das teorias de relações internacionais -
mas como um ator racional, o Estado age de acordo com as oportunidades
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e limitações do sistema, definindo uma agenda de ação estratégica que passa a
ser fundamental para delimitar as relações, e permite determinar os diferenciais
de poder entre os atores e a focalizar os potenciais de conflito e de instabilidade.

Em contraposição à perspectiva neo-institucionalista, autores neo-realistas
como Grieco (1990) e Krasner (1982), voltam a reafirmar a idéia de que os
Estados estão preocupados com a segurança e com sua posição relativa no
sistema e, portanto, movidos pela disputa pelo poder. Dessa forma, retomam o
pessimismo realista em relação às possibilidades de cooperação.

Como frisado na seção anterior, para os neo-institucionalistas, preocupados
com os ganhos absolutos que cada ator pode vir a obter num sistema de maior
interdependência, o poder não é tão essencial quanto às perspectivas de
desenvolvimento econômico. Por esta razão, os regimes e organizações
internacionais têm a função de garantir o incentivo para que os atores cooperem
e se garanta a estabilidade.

Em sentido oposto, os neo-realistas pouco acreditam na cooperação, já
que os Estados são movidos pelo objetivo de impedir que outros possam
aumentar o seu poder relativo e por garantir seu espaço de forma permanente
numa estrutura vertical. Para essa vertente, portanto, as instituições
internacionais afetariam as perspectivas de cooperação internacional apenas de
forma marginal, e não seriam capazes de alterar a natureza e os interesses dos
Estados, pois a estrutura assimétrica do poder mundial é refletida na estrutura
dessas organizações cujas regras são fragilizadas e cujo processo decisório está
sempre submetido ao poder das grandes potências.

Por esta razão, os Estados só aceitam cooperar - seja no âmbito multilateral,
seja no âmbito regional - caso os seus ganhos políticos possam ser,
quantitativamente, mensurados diante da complexidade cada vez maior das
relações internacionais.

Assim, é possível confirmar a profunda assimetria de poder que prevalece
no sistema internacional pós-Guerra Fria. A perspectiva de estabilidade, derivada
da substituição do poder militar pelo poder econômico, rapidamente foi superada
pelos vários conflitos "quentes" localizados em diversas partes do mundo.
Embora fossem conflitos de naturezas diversas, o reordenamento internacional
que se processa no período de transição pós-Guerra Fria leva mais ao conflito,
já que cada Estado estava em busca de aumentar o seu poder.

Para a corrente neo-realista, o equilíbrio de poder alcançado com o fim da
Guerra Fria levou à concentração de poder num conjunto de países, em que os
Estados Unidos permaneciam como a grande potência, compartilhando o poder
com outros países como Alemanha e Japão, potências econômicas na nova
redistribuição de poder.

Além disso, o próprio poder se dilui em diversos eixos, seja econômico
ou político. Entretanto, nenhuma outra potência foi capaz de rivalizar com
os norte-americanos em todos os eixos, reproduzindo a bipolaridade, como
apontavam as análises mais principistas.
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É justamente a concentração de recursos econômicos em algumas
potências que subsidia o argumento realista de que o sistema internacional
estatal, e a relação entre elas, continua sendo a estrutura dominante. E a
desigualdade de capacidade dos Estados leva ao conflito internacional, resolvido
pelo equilíbrio de poder.

Contrariamente à vertente globalista, há poucas divergências entre realistas
e neo-realistas que vão analisar as relações interestatais, exclusivamente, pela
perspectiva das relações de poder, atribuindo pouca importância à interação da
agenda externa - voltada, predominantemente, para questões de segurança cujo
foco de preocupação continua sendo a estabilidade do sistema internacional - e
os atores domésticos.

Para resumir as principais questões! levantadas pela perspectiva neo-realista
que a colocam como contraponto do debate com os neo-institucionalistas,
podemos destacar:

1) A política continua mantendo a sua centralidade e as relações internacionais
continuam sendo pautadas pela política de poder.

2) O Estado-nação, tal como foi definido na sua formação original - a
partir dos conceitos e territorialidade e centralização de poder -, continua sendo
o ator central e definidor do sistema internacional, apesar das transformações
impostas pela globalização.

3) A perspectiva realista, portanto, é pessimista no que diz respeito às
transformações provocadas pela globalização sobre os interesses dos Estados, e o
conceito de sistema internacional, persistindo a percepção de conflito entre os Estados.
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Considerações Finais

Nosso objetivo neste artigo foi sintetizar os principais pontos do debate
teórico das relações internacionais que se fundamenta sobre duas correntes
principais - o neo-realismo e o neo-institucionalismo. A proposta de apresentar
os conceitos de cada uma das vertentes nos levou a dar ênfase à apresentação de
como elas se contrapõem, à medida que definem os elementos que contribuem
para a estabilidade do sistema internacional.

Derivada das percepções divergentes sobre a estrutura do sistema
internacional, o papel do Estado e de outros atores internacionais, e das relações
entre eles, cada uma das perspectivas teóricas entende de uma maneira o
reordenamento internacional que se configura na década de 90, marcado pela
mudança do sistema bipolar para um multilateralismo que inclui atores de
naturezas diversas.

Nesse sentido, as duas vertentes têm também interpretações diversas sobre
o fenômeno e os efeitos da globalização. Enquanto os realistas continuam
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acreditando na centralidade do Estado e na sua capacidade de definir e de mudar
a estrutura do sistema internacional, com base no seu poder político, os globalistas
acreditam nas mudanças irreversíveis provocadas pela globalização e na ampliação
da capacidade de ação internacional de novos atores internacionais.

Essa perspectiva vem mudar a percepção sobre as possibilidades de cooperação
e de estabilidade internacional, contestada pelos neo-realistas. É por esta razão
que as alternativas que se discutem atualmente focam justamente no papel das
organizações internacionais como espaços capazes de propiciar esta cooperação.

E fica claro que, no âmbito das relações internacionais, a discussão sobre o
papel das instituições multilaterais ganha mais espaço à medida que os efeitos da
globalização se aprofundam e os países buscam alternativas para participar de
forma mais positiva do sistema internacional.
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A partir de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre pasado, se han
introducido significativos cambios en Ias prioridades de Ia agenda de asuntos
internacionales relevantes, Ia que estará por un tiempo -incluso en el campo
económico-financiero y en el de Ias negociaciones comerciales internacionales-
fuertemente influenciada por cuestiones de seguridad, de defensa y de supervivencia
de los valores propios de Ia sociedad abierta.

Es hoy más claro aún 10 que se vislumbró al final de Ia Guerra Fría, en el sentido
que el principal problema en Iasrelaciones internacionales del futuro, será 10 imprevisto.
No sólo se desplazarán a alta velocidad Ias ventajas competitivas de Ias naciones en el
campo de Ia producción y del comercio, como ha ocurrido en Ias últimas décadas.
También se generarán con rapidez nuevas condiciones de vulnerabilidad externa
relativa, especialmente en el caso de Ias democracias industrializadas de Ia OECD.

Es entonces una realidad internacional de alta movilidad, que conduce a
replantear categorías analíticas para intentar decodificar sus características y su dinâmica.
Tornar inteligibles los acontecirnientos internacionales, requerirá revisar muchas
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interpretaciones sobre Ia lógica implícita en el comportamiento de Ias naciones en
sus relaciones de poder.

Por ejemplo, hasta el 11 de septiembre el debate entre muchos analistas y
operadores internacionales, era si Ia distribución del poder relativo de Ias naciones
tendía a ser unipolar -en torno a los Estados Unidos- o multipolar -en torno a
grandes bloques regionales-. Hoy parece necesario introducir una nueva categoría:
Ia de Ias micropolaridades. Ya no sólo en el plano de Ia producción y del comercio,
pero ahora también en el de Ia violencia, se observa claramente el surgimiento de
polos de poder no estatal-a veces minúsculos y no articulados entre sí, otras insertos
en redes globales o regionales-, que según como ejerzan su poder pueden afectar
significativamente Ias relaciones entre Estados, el mapa de alianzas internacionales
y, en especial, el de Ias vulnerabilidades externas relativas, incluso de Ias grandes
potencias. Las fuentes de violencia de alcance global, aparecen fragmentadas en
múltiples polos de perfiles y características indefinidas, diseminados en todas Ias
regiones. Lo nuevo es que han percibido que pueden afectar seriamente a Ios
grandes polos del poder mundial.

Por 10 demás, Ias líneas de principal tensión en el sistema internacional,
cruzan ya no sólo por Ias fronteras territoriales de los Estados, como ha sido Ia
característica al menos en los dos últimos siglos. Ahora están adquiriendo un
carácter aún no preciso, aparentemente más difuso, pero que tiende a ser
predominantemente religioso y cultural. Incluso se internalizan en los sistemas
políticos nacionales. Será crecientemente dificil distinguir entre conflictos externos
e internos, entre actores externos e internos, entre desafios provenientes del propio
país o del sistema internacional.

En tal perspectiva, Ia capacidad de cada Estado de ejercer en forma efectiva el
monopolio de Ia fuerza dentro de sus respectivas jurisdicciones --en particular cuando
tal fuerza es proyectada sobre otros Estados-, se transformará crecientemente en LIDO

de los bienes públicos más valiosos para Ia estabilidad del sistema internacional. Más
grande será el desafio cuanto más abierta sea una sociedad y, a Ia vez, más débil sean
el respectivo Estado y sus instituciones democráticas.

En el aún incierto panorama emergente del 11 de septiembre, dos hechos
parecen surgir con creciente nitidez. Por un lado, el hecho de una mayor intensidad
en el fenómeno de globalización de Ia interdependencia, en todos los planos y en
todas Ias direcciones. En todos los planos pues ya no sólo abarca Ia producción y el
comercio, Ia cultura y Ia religión, Ia ciencia y Ia tecnología, sino que se extiende a Ia
violencia y al terrorismo. En todas Ias direcciones, pues Ia globalización ahora
también afecta en el plano de Ia seguridad, a los Estados Unidos y a Ias democracias
industrializadas de Ia Unión Europea. Hasta el 11 de septiembre, los efectos
negativos de Ia globalización parecían percibirse sólo sobre los países en desarrollo.
Hoy Ia idea de Ia "aldea global", abarca a todas Ias naciones, tanto en su dimensión
positiva de Ia paz, como en Ia negativa del terror y de Ia guerra. La globalización
como fenómeno político internacional, y no sólo económico y cultural, está
alcanzado ahora toda su plenitud.
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e Ias naciones en Por el otro lado, el hecho que Ia interdependencia globalizada adquiere
un signo claramente conflictivo y que podría eventualmente alcanzar su máximo
grado, el del combate, Ia guerra, incluso adoptando modalidades desconocidas
hasta ahora y, por tanto, inimaginables en base a Ia experiencia hi tórica.

En adelante entonces, Ia cucstión de Ia gobernabilidad del sistema
internacional -esto es Ia de tornar factible una administración de Ia
interdependencia en Ia que predominen Ia ley, Ia razón y Ia moderación, es decir,
una interdependencia con un signo de tendencia cooperativa- interesa ahora a
todas Ias naciones, y no sólo aquellas emergentes o en desarrollo. Es una cuestión
que aparece estrechamente vinculada a Ia democratización y a Ia legitimidad de
Ias instituciones internacionales multilaterales, por cierto que en los esfuerzos
por erradicar ia violencia y el terrorismo de alcance global, pero también en los
orientados a crear condiciones objetivas de paz entre Ias naciones. Ello involucra
claramente ia agenda mundial dei comercio y del desarrollo sustentable, y Ia de Ia
solidaridad internacional, especialmente con Ias sociedades más pobres y menos
preparadas para beneficiarse de Ia globalización económica. Otorga en este plano,
una relevancia especial a Ia cuestión de Ia profundización de los principios y
métodos democráticos en los organismos internacionales destinados a asegurar
Ia gobernabilidad de un sistema internacional, a Ia vez globalizado y
predominantemente contradictorio, por ende, conflictivo.

El nuevo escenario internacional tiene también claras repercusiones en Ia
inserción internacional de América dei Sur y, en particular, del Merco ur. Le da
una dimensión especial ai desarrollo de un profundo debate -académico y
político, por cierto, pero sobre todo, a nivel de Ia sociedad civil y de sus
instituciones representativas- sobre los nuevos desafios que Ia globalización
plantea hoy a nuestras democracias, y sobre cómo articular el trabajo conjunto
para desarrollar un entorno externo favorable a sociedades abiertas y
competitivas. Cómo domesticar los potenciales efecros negativos de Ia
globalización y cómo aprovechar Ias oportunidades que de ella surgen, son
hoy cuestiones prioritarias para nuestras sociedades, y deberían ocupar un lugar
relevante en ia reflexión sobre Ia región en el mundo.

Ello implica reconocer, que los desafios que surgen del nuevo escenario
internacional requieren, más que nunca, de una lectura compartida entre los países
de Ia región, en Ia que ellos sean colocados bajo el prisma de los intereses nacionales
de los componentes de un subsistema internacional -el sudamericano- que está
expuesto como el resto del mundo, a Ias fuerzas centrífugas que se han desatado en
el sistema global, pero que por su ubicación geográfica no está necesariamente aún
en el epicentro de Ia crisis originada en los hechos dei 11 de septiembre.

Implica en particular, colocar bajo una nueva óptica Ia agenda de Ia integración
y de Ia administración de Ia interdependencia en Ia región sudamericana )', en
particular, revisar en tal perspectiva Ia dimensión estratégica del Mercosur y su
concreción, como proyecto de integración de clara dirnensión sudamericana y
abierto al mundo.
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EI valor dei Mercosur en un mundo en crisis

<Cuál es entonces el valor que tiene y el papel que le cabe al Mercosur, en Ia
perspectiva de Ia región sudamericana ante Ia nueva realidad internacional? <Puede
seguir siendo visualizado y valorado sólo como un proyecto de contenido
predominantemente comercial y económico? O por el contrario, <debe retomarse
Ia idea fundacional de un proyecto multidimensional, con un claro impacto político
en los esfuerzos de un grupo de países sudamericanos por consolidar Ia democracia,
modernizar sus economías, fortalecer Ia coherencia social e insertarse
competitivamente en un mundo gIobalizado?

En una reunión celebrada en octubre pasado en Santiago de Chile, organizada
por Ios Consejos de Relaciones lnternacionales de Ia Argentina, Brasil y Chile, se
llegó a algunas conclusiones que son oportunas y relevantes. Lo son, pues se
producen en un momento de fuerte perplejidad e incertidumbre en torno al futuro
del Mercosur -agudizado a principios del 2002 por Ia profunda crisis argentina-,
que se refleja en situaciones, en manifestaciones y en conflictos, especialmente
comerciales, que han afectado su eficacia y su credibilidad interna e internacional.

La idea central que puede extraerse de sus conclusiones, es que en Ia
perspectiva de Ia nueva realidad internacional, un Mercosur sólido y ampliado,
constituye un aporte positivo de Ia región en su conjunto a Ia gobernabilidad del
sistema internacional. Esta percepción parecería ser compartida tanto por los
Estados Unidos como por Ia Unión Europea, si se interpretan en tal óptica -con
una visión optimista- los gestos políticos concretos que llevaron, tanto ai
relanzamiento del marco "4+ 1" de consultas y negociaciones entre los Estados
Unidos y el Mercosur, como al impulso que Ia Unión Europea ha dado a sus
negociaciones de libre comercio con el Mercosur.

En Ia citada reunión de Santiago de Chile se constató, en primer lugar, que
entre el Mercosur y Chile se ha desarrollado un espacio de paz, democracia e
integración, que a Ia luz de Ia nueva realidad mundial, resulta más valioso aún para
cada uno de los países y para Ia región en su conjunto. Es un espacio que debe ser
fortalecido, desarrollado y perfeccionado, a Ia vez con realismo y con audacia. En
tal sentido el Mercosur, como espacio de integración y paz en el sur de IasAméricas,
es un instrumento que permitirá enfrentar conjuntamente y con más eficacia, los
efectos de Ia crisis actual, especialmente en el plano del financiarniento internacional,
y de Ia defensa y seguridad.

Se identificaron, asimismo, planos en los cuales se requiere avanzar en 10
inmediato, especialmente en el desarrollo de Ios ejes de integración fisica
(infraestructura, transporte, energía, telecomunicaciones); en Ia cooperación
científica y tecnológica a través de acciones conjuntas de alto efecto de integración;
en proyectos conjuntos en el campo académico, de Ia educación y Ia cultura; del
deporte, así como en todo aquello que facilite Ias inversiones conjuntas y e1desarrollo
de redes empresarias -incluyendo Ia integración de cadenas productivas orientadas
a Ia competitividad global-.
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En tercer lugar, se reconoció Ia necesidad de lograr en el âmbito del Mercosur
ampliado, un funcionamiento institucional eficiente -sin recurrir a innecesarias y costosas
burocracias-, especialmente en el campo de Ia solución de controversias comerciales, a
fin de avanzar en el nivel de previsibilidad y de calidad de Ias regias de juego, que se
requiere para estimular los flujos de comercio y de inversiones productivas.

Finalmente, se examinó Ia agenda de negociaciones comerciales internacionales,
en Ia perspectiva del enfoque estratégico del regionalismo abierto, compartido tanto
por el Mercosur como por Chile. AI respecto se constató que Ias negociaciones
comerciales en curso o Ias que se desarrollen en el futuro -especialmente en Ia OMC,
en el ALCA y con Ia Unión Europea-, requieren un esfuerzo de coordinación
recíproca, y una gran fluidez en el intercambio de experiencias y de información
sobre cuestiones de interés común. Ellas deben permitir potenciar Ia capacidad de Ia
región para lograr sus objetivos estratégicos, tanto en términos de apertura de los
mercados como de eliminación de políticas y de prácticas restrictivas que distorsionan
Ia competencia internacional, especialmente en relación a productos en los que el
Mercosur y Chile, son claramente eficientes.
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La agenda futura dei Mercosur ante Ia nueva realidad internacional

EI escenario mundial post 11 de setiembre encuentra al Mercosur en una
profunda crisis existencial y de identidad. Expresiones como Ias de que el
Mercosur "está muerto", de que "tal como está no sirve" o de que a sus países
miembros les conviene abandonar el proyecto común, se han multiplicado
generando una fuerte confusión en Ias respectivas opiniones públicas, en los
inversores que se pretende atraer y en terceros Estados con los cuáles se aspira
a negociar. En general se sefíala que Ia crisis no cuestiona al proyecto como tal,
es decir, su sentido estratégico, pero sí sus modalidades, por ejemplo el que
pretenda ser una unión aduanera. En otros casos se cuestiona su funcionalidad
a Ia actual coyuntura económica de Ia región y se traduce en demandas de
"supensión del Mercosur", que se han reflejado en medidas unilaterales
adoptadas por algunos de los socios. Sin embargo, existen incluso
cuestionamientos que involucran Ia idea misma de desarrollar una alianza
estratégica en el Sur americano, ai menos en su dimensión comercial y
económica.

En nuestra opinión, un enfoque realista sobre el Mercosur hoy y sobre sus
perspectivas futuras, requiere reconocer que su vitalidad ha sido afectada por
una suma de factores, y no sólo por alguno en particular.

En primer lugar, ha incidido en su funcionamiento e imagen, el
comportamiento de Ias economías del área luego de Ia crisis financiera
internacional que afectara a los países asiáticos y de los efectos producidos en Ia
región por Ia devaluación del Real en 1999. Ello ha repercutido en un relativo
estancamiento del comercio intra-regional y en Ia multiplicación de conflictos
comerciales entre los socios. La situación se ha complicado por Ia disparidad
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cambiaria entre Ia Argentina y el Brasil-cuestión sobre Ia cual subsisten, como
era natural esperar, incertidumbres incluso luego de Ia reciente devaluación
del peso argentino-, y por Ia recesión de cuatro anos en Ia economía argentina.

En segundo lugar, ha incidido el hecho que Ias regias de juego e
instituciones del Mercosur han demostrado serias falencias y, en particular,
una relativa incapacidad para brindar respuestas sistémicas a los problemas
comerciales originados en una marcada disparidad cambiaria entre Ias
principales economías del área. Tres premisas bajo Ias cuales se diseüó Ia .
arquitectura de compromisos asumidos en 1991 por los socios, no han podido
aún cumplirse: Ia de Ia coordinación macroeconómica; Ia de Ia extensión del
libre comercio de bienes aios servicios y a Ias compras gubernamentales, y Ia
de Ia integración de cadenas productivas facilitada por acuerdos orientados a
Ia exportación, especialmente en aquellos sectores productivos revelados como
más sensibles en algunos de los países miembros. La resultante es Ia de un
proyecto de integración de baja calidad institucional, con muchas regias de
juego que no se cumplen (se estima que sólo un 28% de Ias decisiones de los
órganos que así 10 requieren, han sido incorporadas a los respectivos
ordenamientos jurídicos internos) y otras que aunque formalmente vigentes,
no han logrado penetrar en Ia realidad.

En tercer lugar, el Mercosur ha demostrado gran debilidad en su
capacidad para concertar los intereses nacionales en juego. En un proceso
voluntario de integración entre naciones soberanas, que comparten a través
de distintas técnicas e intensidades, mercados y recursos productivos, con
vocación de permanencia -rasgos estos comunes ai Mercosur, el NAFTA Y Ia
Unión Europea-, Ia concertación dinámica de intereses nacionales es
precisamente un aspecto esencial para su sustentación en el tiempo. La
experiencia histórica -corta y reciente- demuestra que sólo una mecánica eficaz
de puesta en común de intereses nacionales bien definidos por los respectivos
socios, permite mantener el cuadro ganancia-ganancia, sobre el cuál se
construye en forma dinámica el proyecto común y que garantiza el libre
cumplimiento de los compromisos asumidos.

Incluso con una estructura institucional como Ia que actualmente tiene
el Mercosur, tal concertación se podría lograr si es que los órganos funcionaran
con eficiencia. EUo debería implicar -como efectivamente ocurriera en los
primeros aíios-, un impulso político proveniente del más alto nivel político y
en especial de los socios de mayor dimensión económica relativa, y su
instrumentación en regias comunes a través de los órganos con competencia
para ello, en particular el Consejo y el Grupo Mercado Común. Debería
implicar además, un funcionamiento también eficaz de los mecanismos para
resolver conflictos de intereses y para asegurar el cumplimiento de Ias regias
vigentes, recurriéndose en última instancia a Ia instancia jurisdiccional arbitral.
EI reciente Protocolo de Olivos, aprobado con poca discusión pública previa,
si bien puede ser considerado un paso parcial en Ia buena dirección, deberá
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dernostrar una vez ratificado, que efectivamente constituye un aporte positivo
ai desarrollo institucional de! Mercosur. Lo razonable sería llegar a un uso
excepcional de Ia "diplomacia presidencial", a fin de desatar los frecuentes
nudos que traban e! desarrollo de! proceso de integración. Lo que debería ser
excepción, sin embargo, en los últimos anos se transformó en Ia regia.

Resulta evidente que, desde hace varios anos se observan signos claros
de deterioro de esta mecánica institucional, reflejada por ejemplo en Ia pérdida
de protagonismo de Ias reuniones de Ministros de Economía y Presidentes
de Bancos Centrales (10 que puede explicar Ia ausencia de avances significativos
en Ia coordinación macroeconómica y e! retroceso evidente en e! carácter
común de! arance! externo), y en Ia falta de institucionalización -por 10 menos
en Ia Argentina- de Ia Sección Nacional de! GMC (10 que puede explicar
problemas de coordinación interna en Ia definición concreta de! interés
nacional en Ia marcha de! proceso). La resultante es Ia inercia en materia de
regias de juego (10 que se refleja en e! pobre contenido normativo derivado
de muchas de Ias reuniones de! Consejo e incluso en e! ya mencionado hecho
que Ias regias formalmente aprobadas, luego no son incorporadas aios
respectivos ordenamientos jurídicos internos) y e! continuo re!ajamiento de
Ias necesarias disciplinas colectivas, tanto en el plano macroeconómico, como
en e! sectorial y en e! de Ias políticas comerciales externas (siendo que e!
efecto-disciplina es uno de los principales resultados positivos de este tipo de
proceso -como 10 demuestran tanto Ia experiencia de Ia Unión Europea como
Ia de! NAFTA-, por su impacto sobre Ia calidad y estabilidad de Ias políticas
públicas de cada uno de los socios).

En e! Mercosur, Ia apreciación de una baja calidad institucional no tiene
porque conducir necesariamente a Ia creación de nuevos órganos ni de
complejas burocracias, mal llamadas supranacionales -por ejernplo, siguiendo
una interpretación quizás superficial de! "modelo" europeo-, pero sí e! pleno
funcionamiento de los órganos actuales, incluyendo Ias instancias nacionales
de! proceso de decisiones conjuntas.

Incluso puede avanzarse Ia hipótesis de que Ia relativa debilidad
institucional y de Ias regias de juego, puede haber contribuido en e! caso de!
Mercosur, a potenciar los efectos negativos de! cuadro económico coyuntural
sobre e! funcionamiento de! proceso y sobre su credibilidad, ai no tener e!
sistema capacidad suficiente para adaptar Ias regias de juego a Ia dinámica
económica y política, tanto interna como internacional, neutralizando así los
efectos de los problemas por ella originada. Se afecta entonces Ia necesaria
tensión dialéctica entre Ias demandas de flexibilidad y Ias de previsibilidad en
Ias regias de juego, esencial para preservar a través de! tiempo su efectividad
(es decir, capacidad para penetrar en Ia realidad), su credibilidad y por ende
su eficacia (es decir, capacidad para ser decodificadas como sefiales ciertas a
los ciudadanos y mercados y, por ende, producir los resultados esperados,
tanto en 10 económico como en 10 político), y finalmente su legitimidad (es
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decir, capacidad para preservar Ia adhesión social a Ias reglas por reflejar una
razonable reciprocidad de intereses nacionales en juego).

En mi opinión, reside aquí Ia esencia del problema de insuficiencia
institucional del Mercosur y explica en gran medida, el deterioro gradual del
proceso y sus dificultades para navegar con éxito una difícil coyuntura
económica. Ha contribui do a transformar un problema económico, en un
problema político, pudiendo llegar incluso a afectar Ia solidez de Ia alianza
estratégica de los dos socios principales, Ia Argentina y el Brasil.

Por ello entiendo que para que el Mercosur pueda ser un instrumento
útil de gerenciamiento de los efectos sobre Ia región de Ia nueva realidad
internacional, será necesario un liderazgo político que permita volver a
correlacionar sus tres principales dimensiones fundacionales.

En primer lugar su dimensión estratégica, como instrumento funcional
a Ia agenda doméstica de cada uno de los socios, y en particular, a sus objetivos
políticos y económicos fundamentales, en cuanto a Ia consolidación de Ia
democracia, Ia modernización económica y Ia inserción competitiva en los
mercados globales. Esta dimensión estratégica adquiere un mayor significado
en el mundo post-11 de septiembre, en cuanto a Ia posibilidad de encarar
juntos los desafios que Ia nueva realidad internacional plantea en el plano de
Ia seguridad y del financiamiento externo, y en cuanto a Ia necesidad de crear
condiciones que contribuyan al desarrollo de un entorno sudamericano de
paz, estabilidad política y democracia. Un resultado evidente del Mercosur-
desde su concepción original en el acuerdo bilateral de Ia Argentina y el Brasil
de 1986- es precisamente el haber contribuido a consolidar una zona de paz
en Ia región sur de América del Sur. Extender esta zona de paz a toda Ia
región sudamericana es, sin dudas, un objetivo estratégico de gran magnitud
que puede resultar de Ia superación de los problemas actuales del Mercosur.
Por el contrario, su debilitamiento o fracaso, puede producir efectos políticos
y no sólo económicos negativos, contribuyendo ai fortalecimiento de
tendencias centrífugas dentro de Ia región. No es algo deseable en el actual
contexto internacional.

En segundo lugar su dimensión de negociaciones comerciales
internacionales, como instrumento funcional al objetivo de sus socios de
posicionarse para obtener sus objetivos principales en Ias negociaciones
comerciales en Ia OMC, con los Estados Unidos, sea en el ámbito del ALCA
o del "4+1", y con Ia Unión Europea. Son negociaciones complejas y
estrechamente vinculadas entre sí. Son inevitables, pues los costos de no
negociar pueden superar con creces los costos implícitos en toda negociación
comercial. En esta perspectiva cobra todo su valor el hecho que se logre
avanzar en una unión aduanera creíble, con un arancel externo común, aún
cuando incorpore modalidades flexibles de geometría variable y de rnúltiples
velocidades, en forma compatible con el alcance amplio y ambiguo del artículo
XXIV-8 del GATT-1994. Ello permitiría no sólo mejor alcanzas en tales
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-------------------- -- ---- --

por reflejar una negociaciones comerciales internacionales, los objetivos perseguidos en materia
de acceso asegurado a los mercados de los países más avanzados y en materia
de eliminación de prácticas que distorsionan Ias competitividades relativas,
por ejernplo en el comercio de productos agrícolas y agro-industriales, pero
también facilitaria Ia plena incorporación de Chile ai Mercosur, objetivo en si
mismo valioso, tanto desde un punto de vista político como económico.

En tercer lugar su dimensión comercial y económica intra-Mercosur.
EUo implica avanzar con realismo en Ia dirección estratégica acordada en el
Tratado de Asunción de crear en forma gradual un mercado común, con
regias que efectivamente se cumplan y con un razonable equilibrio entre Ias
necesidades de ser, a Ia vez, flexibles y previsibles, en materia de regias de
juego que inciden sobre los flujos de comercio y Ias decisiones de inversión.
Implica además abordar también con realismo Ia coordinación
macroeconómica, aún sabiendo que los avances en este plano estarán
determinados, entre otros factores, por el crecimiento del grado de
interdependencia comercial y económica entre los socios.

Sólo un enfoque en el que se interrelacionen en forma dinámica estas
tres dimensiones, permitirá avanzar en Ia construcción del Mercosur,
otorgándole una eficacia rque ha ido perdiendo gradualmente. EUo supone
colocar Ia tercera dimensión en Ia perspectiva de Ias dos primeras. Pero también
supone reconocer que Ias dos primeras dimensiones, no serán viables si no se
logra avanzar en Ia tercera. Las tres requieren de un serio fortalecimiento
institucional, que permita producir regias de juego efectivas y eficaces. Y que
permita asegurar un grado de transparencia en Ias regias de juego, hoy muy
bajo, y un grado significativamente más intenso de participación de Ia sociedad
civil en el debate y en Ia construcción del Mercosur. Son condiciones esenciales
a Ia necesaria legitimidad social del esfuerzo de integración regional. La opción
debe ser claramente Ia de un Mercosur "rule-oriented", frente a Ia tentación
de un proceso que en los hechos sea "power-oriented", que sería Ia antes ala
de su fracaso.

Es todo ello 10 que se simboliza en Ia expresión de un Mercosur "en
serio", que quizás sea Ia que refleja Ias demandas más profundas que se
manifiestan hoy en Ias respectivas sociedades civiles, en los inversores y en los
terceros países con los cuales se pretende negociar, a Ia hora de evaluar el
estado actual del Mercosur y sus perspectivas.

La nueva realidad internacional post-ll de setiembre, requiere
precisamente seííales claras y no retóricas, de que los socios están dispuestos
a avanzar en Ia construcción de un Mercosur "en serio", como respuesta aios
desafios que se plantean en Ia región sudamericana en su conjunto y como
contribución a Ia gobernabilidad del sistema internacional, en base' a regiones
de paz, estabilidad y democracia.
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Dimensões da globalização:
comunicações, economia, política

/ .e etíca

JoséMaria Rodriguez Ramol

Resumo: o estudo da globalização desde os anos 80 implica a análise
de diversas variáveis: a evolução das comunicações, a globalização
econômica, a integração política e os valores éticos presentes no
relacionamento social e mundial. A ligação entre cada um desses
aspectos é clara: a revolução nas comunicações favorece e permite a
integração econômica. O fator econômico, por sua vez, é orientado
pelo cenário e relacionamento político. E o elemento político, em
última instância, está presidido por valores e princípios.

Palavras-chave: globalização, comunicações, crescimento
econômico, pobreza, desenvolvimento econômico, política, ética.

I. Introdução

Nas duas últimas décadas, o tema da globalização tem ocupado espaço
cada vez maior nas pautas das reuniões de organizações internacionais e nos
fóruns de debate mundiais. O recente fim de século e de milênio propiciou
uma oportunidade de reflexão em escala mundial sobre os rumos da história
ao longo dos últimos cem anos, e estimulou o pensamento sobre o futuro da
humanidade face aos novos desafios e dilemas do mundo moderno.

Não é possível afirmar que exista qualquer consenso ou diagnóstico
definitivo sobre o passado, presente e futuro do processo de globalização por
que atravessa o mundo moderno. A tentativa de comparar a atual integração
mundial com épocas de globalização no passado não está isenta de perigos e
armadilhas, em função das novas circunstâncias e variáveis em que se insere o
processo de reestruturação da nova ordem internacional.

Para procurar compreender um fenômeno é preciso, em primeiro lugar,
definir os termos e, depois, dividir a questão de modo a separar as possíveis
variáveis que contribuem para explicar o conjunto. Dada a complexidade do
fenômeno da integração mundial, torna-se especialmente necessária essa

* José Maria Rodriguez Ramos, Doutor em Economia pela USP, é Coordenador do Curso de Ciências
Econômicas da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Diretor Cultural da Associação Latino-
americana de Ética, Negócios e Economia (ALENE).
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separação dos fatores que estão contribuindo para a nova conformação do
cenário internacional.

Antes, porém de iniciar a análise, é importante comentar que há duas visões,
contraditórias e irreconciliáveis em relação à globalização. Uma delas, em face da
complexidade do tema, renuncia a uma tentativa de compreensão global do
fenômeno e enuncia fatos ocorridos ao redor do globo sem procurar uma
explicação unitária, impossível de ser alcançada sob este ponto de vista. A tentativa
de interpretação unitária, como um trabalho de Sísifo, estaria condenada ao
fracasso. Os eventos mundiais seriam apenas flashes que iluminariam o escuro
cenário mundial, impossível de ser captado de modo unitário.

O outro enfoque, mais próximo da perspectiva científica, procura um método
de análise, a partir da observação da realidade e, ao mesmo tempo, divide o
estudo das questões, de modo a iluminar cada canto do cenário. A reconstituição
metódica das luzes permitiria uma visão integrada do quadro mundial. Esta
segunda perspectiva é mais desafiadora e fértil.

O presente estudo adota a segunda perspectiva e procura focalizar quatro
importantes fatores que têm contribuído de forma diversa para configurar o
processo de globalização nos últimos vinte anos, ou seja, desde o início dos anos
80: a globalização nas comunicações, a econômica, a política e a dos valores
presentes no convívio em todos os níveis: pessoal, social, nacional e mundial.
Cada um desses aspectos será abordado nas quatro secções deste texto.

A ligação entre eles é clara: a revolução nas comunicações favorece e permite
a integração econômica. O fator econômico, por sua vez, tem implicações no
cenário e no relacionamento político. E o elemento político, em última instância,
está presidido por valores e princípios. A presença ou ausência de valores éticos e
princípios morais nas pessoas que comandam a política, a cultura, a economia e
as comunicações é fundamental para compreender a evolução da humanidade e
o processo de globalização em curso.

Outra maneira de enunciar o mesmo processo é dizer que a informação -
favorecida pela comunicação - é necessária para tomar decisões econômicas. A
economia, por sua vez, está a serviço da política e a política deveria perseguir o
bem da sociedade, norteada por princípios ou valores éticos. Este ponto de partida
descansa na idéia de que a ação humana é intencional e as pessoas se dirigem a
determinados fins quando atuam.

O triste atentado terrorista ao coração de Nova York, no ano passado, é um
exemplo claro desse ponto de vista. Embora condenável sob todos os pontos de
vista, a motivação dos terroristas suicidas provinha de valores compartilhados.
Apesar de os valores que motivaram suas ações serem totalmente condenáveis,
nem por isso deixam de ser valores.

Nas entrelinhas da Carta da América, divulgada em fevereiro de 2002 pelo
Institute for American Values e assinada por 60 intelectuais americanos, dentre
eles Samuel Huntington e Francis Fukuyama, condenando todos os radicalismos
e extremismos que matam em nome da fé, suprimem a liberdade das consciências,
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11. Revolução nas comunicações

O relacionamento humano, assim como o relacionamento comercial ou
entre países está baseado na comunicação. Épreciso comunicar-se para estabelecer
elos que permitam a integração. A língua e a linguagem são os meios que facilitam
essa comunicação. Nas últimas décadas, a integração econômica mundial foi
impulsionada pela revolução das comunicações que, por sua vez, foi favorecida
pelos avanços na tecnologia.

Os avanços tecnológicos na área da informática e das comunicações, tais como
o microcomputador, os satélites, a fibra ótica, a Internet, multiplicaram aspossibilidades
e oportunidades de negócios a um custo cada vez menor. O deus Hermes, na mitologia
grega, filho de Zeus e de Maia, é o deus do comércio por sua versatilidade, decisão,
astúcia e rapidez de comunicação. Era o mensageiro de Zeus. As sandálias aladas e
asas no chapéu, com que é representado, emprestavam ao deus a velocidade e
mobilidade necessárias ao exercício da atividade comercial.

Comunicar-se é o primeiro passo no mundo dos negócios. Consideremos, por
exemplo, o preço das comunicações. Em 1930, o custo de uma chamada telefônica de
três minutos entre Nova York e Londres (a preços constantes) era 245 dólares. Quarenta
anos depois, em 1970, o custo era quase um décimo, 32 dólares. Decorridos vinte
anos, em 1990, o custo foi novamente dividido por dez, 3 dólares (UNDP, 1999).

O avanço das comunicações na década de 90 foi surpreendente, como mostram
os indicadores de comunicação global divulgados pela International
Telecommunication Unit (ITU). De 1990 a 2000, a receita do mercado de
telecomunicações mais do que duplicou, passando de 508 bilhões para 1,16 trilhão
de dólares (a preços correntes).

Os principais responsáveis pelo aumento das receitas no mundo das
comunicações são os telefones celulares, os microcomputadores e a internet. De
acordo com o relatório da ITU, o número de usuários de telefones celulares
passou de 11 milhões, em 1990, para 650 milhões, em 2000, e estimava-se que
esse número alcançaria 1 bilhão em 2002.

Na década de 90, de acordo com o mesmo relatório, quadruplicou o uso de
computadores pessoais e duplicou o número de linhas telefônicas fixas. Em 1990, a
ITU calculava que havia 2,6 milhões de usuários dos serviços de Internet no mundo.
No ano de 1999 seriam 230, em 2000, 311 e, para 2002, a projeção era de 500
milhões, um número próximo a 10% da população mundial.

Esse crescimento vertiginoso das comunicações, entretanto, não está ocorrendo
de um modo simétrico no mundo como um todo. O mercado da indústria de
tecnologia está concentrado nos países industrializados. De acordo com o
European Information Technology Observatory (1998), Europa (30%), Estados
Unidos (35%) e Japão (14%), concentram 79% do mercado mundial das

onformação do desrespeitam a liberdade humana e ferem a dignidade da pessoa humana,
encontram-se valores que vão muito além dos interesses comerciais ou econômicos.
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tecnologias de comunicação e informação. Ao resto do mundo correspondem apenas
21% do mercado.

Os dados estatísticos do World Communication and Information Report de
2000, divulgados pela Unesco, confirmam essa tendência mundial. Enquanto
serviços tradicionais de comunicação, tais como cartas postadas no correio, têm
declinado nos últimos anos, as novas tecnologias alavancam o desenvolvimento
das comunicações. O número de cartas per capita postadas nos correios, por
exemplo, que em 1985 era 75, declinou para 69 em 1995, conforme dados da
Universal Postal Union (Unesco, 2000, p.150).

Com relação à imprensa diária, um veículo também tradicional de informação,
o número de jornais diários publicados entre 1980 e 1995 permaneceu constante.
De acordo com a Unesco (Statistical Yearbook, 1998), verificou-se um pequeno
declínio na América do orte e um pequeno aumento na Europa. No resto do
mundo não houve nenhuma alteração substancial. A circulação diária de jornais
por 1.000 habitantes manteve-se constante nos anos 90, também em escala mundial.

O uso da Internet, entretanto, cresceu vertiginosamente nos últimos anos. Se
consideramos o número de provedores como variável para avaliar a expansão da
rede mundial de microcomputadores ligados na internet, em apenas três anos, de
1995 a 1998, o número de provedores passou de cinco para 30 milhões, no mundo
inteiro, ou seja, foi multiplicado por seis (Unesco, 2000, p.157).

Essa evolução, entretanto, precisa ser qualificada. O relatório do
Desenvolvimento Humano de 1999, publicado pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento divulgou dados que mostram que os países que se
encontram no topo da pirâmide da riqueza mW1dial- os 20% mais ricos - concentram
93,3% dos usuários da internet.

De acordo com o mesmo relatório: "nos últimos anos da década de 90, o
quinto da população mundial que vive nos países de renda mais elevada tinha ( ... )
74% das linhas telefônicas mundiais, meios básicos de comunicação atuais, enquanto
que o quinto de menor renda possuía apenas 1,5% das linhas. Alguns observadores
previram uma tendência convergente. No entanto, a década passada mostrou uma
crescente concentração de renda, recursos e riqueza entre pessoas, empresas e países"
(PNUD, 1999, p.5).

O avanço nas comunicações está relacionado com a globalização econômica
à medida que a revolução na informação está abrindo novos espaços e perspectivas
econômicas em todos os níveis, tanto para os países, quanto para as empresas e
para as pessoas. Representa um avanço real e significativo para o futuro mundial,
embora não esteja isento de perigos e desafios. O ideal de um mercado com
informação perfeita e instantânea está deixando o status de utopia dos livros-texto
de economia para tornar-se uma possibilidade real graças ao baixo custo e rapidez
da informação, principalmente pelo uso da Internet.

A conclusão é clara: a revolução nas comunicações transformou a atividade
econômica nos últimos vinte anos e - muito embora a sua distribuição tenha
sido assimétrica - favoreceu a integração entre países e o processo de globalização.
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IH. Globalização econômica

A globalização econômica é uma faca de dois gumes. De um lado, descortina
novos horizontes para a economia mundial, de outro, entretanto, pode abrir o
fosso que separa pessoas e países, aumentando o abismo entre os beneficiados com
o processo e os desfavorecidos da fortuna. Há um claro divisor de águas entre
aqueles que defendem os aspectos positivos da integração econômica e aqueles
que somente vêem as mazelas do processo, que são conseqüência, mesmo que por
vezes involuntária, da integração econômica mundial.

Um estudo dessas questões, que procure ser objetivo, necessita olhar tanto
para as vantagens quanto para os inconvenientes da globalização econômica à luz
de dois aspectos: os dados compilados sobre a economia mundial e, principalmente,
os valores e princípios que deveriam nortear esse processo.

Para muitos países, a divisão internacional do trabalho e a teoria das vantagens
comparativas do comércio internacional estão alterando significativamente as relações
comerciais entre eles. Em 2000, o volume de comércio mundial cresceu 12%. A taxa
média de crescimento do comércio mundial nos anos 90 foi de 7% ao ano. Em
2001, por causa dos atentados terroristas contra os Estados Unidos, o comércio
internacional estagnou. Essa reversão foi encarada por vários autores como um fim
da era da globalização, porém ainda é cedo para emitir diagnósticos definitivos.

Para as empresas, a globalização abriu novas fontes de tecnologia,
financiamento, trabalho e difusão dos seus produtos e serviços. Ao mesmo tempo,
a globalização acelerou o processo de fusão e incorporação de empresas. Observa-
se uma concentração do capital e uma expansão das empresas multinacionais. Novas
marcas mundiais, com know-bow e tecnologia próprias avançam na maioria dos
países. Tanto na indústria automobilística quanto no setor bancário ou nos
supermercados, para não citar o caso da indústria da informática, verifica-se uma
concentração do capital.

Também para as pessoas a globalização abre novas perspectivas e modalidades
de trabalho. Muitas tarefas podem ser realizadas, graças à internet, fora do local
habitual de trabalho. A globalização, entretanto, também ameaça muitas ocupações
que, em função do avanço das comunicações, não são mais necessárias. O estudo
desses aspectos é extremamente vasto e interessante, porém foge ao propósito do
presente estudo, que pretende concentrar-se na análise econômica.

Restringindo a globalização ao âmbito da economia durante o século XX, é
importante distinguir dois períodos: do início do século até 1980 e nas duas últimas
décadas. É dos anos 80 em diante que ganha força a globalização econômica.
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Crescimento econômico do início do século XX até 1980

O século XX, apesar das duas guerras mundiais e da grande depressão dos
anos 30, foi um século de crescimento econômico, principalmente após a Segunda
Guerra. A crise do petróleo de 1973 brecou, porém não interrompeu o
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crescimento econômico mundial. De acordo com o relatório do Banco Mundial
de 1999, de 1975 a 1995 a taxa média de crescimento do Produto Nacional
Bruto mundial foi 2,8% ao ano. Em termos per capita essa taxa foi 1,1 %.

O crescimento econômico favoreceu os pobres, porém não solucionou o
problema da pobreza no mundo. Com base em dados de 80 países ao longo de
quatro décadas, um estudo desenvolvido por Dollar e Kraay concluiu que "o
relacionamento entre o crescimento da renda dos pobres e o crescimento da
renda geral é um para um" (2000, p. 27). Ou seja, a renda dos pobres aumentou
na mesma proporção em que a renda em geral! .

Se ao longo do século passado o crescimento econômico foi uma tendência
generalizada, a riqueza gerada não se distribuiu simetricamente. De acordo
com o relatório do Desenvolvimento Humano (1999), publicado pelas Nações
Unidas, 20% dos países mais ricos detêm 86% do PIE mundial, enquanto que
os 20% mais pobres participam apenas com 1% da produção mundial.

Em relação às diferenças de renda entre países, estudo desenvolvido por
Nicholas Crafts sobre o crescimento econômico no século XX conclui que houve
um "generalizado e sem precedentes distanciamento em termos de nível de
renda e desempenho entre países, e especialmente entre a OCDE e muitos
países em desenvolvimento, tanto na primeira quanto na segunda metade do
século XX" (2000, p. 4).

Independentemente dessa observação, a análise do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) ao longo do século passado mostra que houve
avanços significativos, fundamentalmente por causa da redução generalizada
da mortalidade. O estudo histórico da evolução da renda nacional subestima o
crescimento nos padrões de vida.

Para uma análise mais detalhada deste tema ver Ramos, José Maria R.: "Ética e Crescimento Econômico:
Pobreza e Distribuição de Renda". Trabalho apresentado no Second ISBEE (International Society of
Business, Economics and Ethics): The Ethical Challenges of Globalization. São Paulo, 19 a 23 de julho de
2000, realizado na Fundação Getúlio Vargas.
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Globalização econômica de 1980 em diante: crescimento, pobreza e
distribuição de renda

Para avaliar como a globalização afetou o crescimento econômico, a
pobreza e a distribuição de renda, Dollar e Kraay (2001) reuniram dados de
um grupo de mais de cem países. Eles foram divididos em três grupos: países
ricos, países inseridos no processo de globalização ("globalizers"), e países não
inseridos na globalização ("non-globalizers"). O critério para diferenciar os
países inseridos na globalização do resto dos países em desenvolvimento, de
1980 em diante, foi fixado em função de duas variáveis: cortes de tarifas e
aumento do volume de comércio exterior.

.-t> Os países inseridos na globalização tiveram mudanças significativas no
volume de comércio exterior em relação ao Produto Interno Bruto, passando
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de 16% para 32% nos últimos vinte anos. Como elemento de comparação,
nos países ricos esse aumento foi de 29% para 50%. Ao mesmo tempo os
países inseridos na globalização reduziram as suas tarifas em 22 pontos
percentuais (de 57% para 35%). Os países inseridos na globalização
representam metade da população mundial, ou seja, mais de três bilhões de
pessoas. Dentre eles se encontram China, Índia, Brasil, México e Argentina.

As conclusões do estudo mostram que "enquanto as taxas de crescimento
dos países ricos declinaram nas décadas passadas, as taxas de crescimento dos
"globalizers" tem seguido o caminho inverso, acelerando-se dos anos 70 para
os 80 e 90. O resto do mundo em desenvolvimento, por outro lado, seguiu o
mesmo caminho que os países ricos: desaceleração do crescimento dos anos
70 para os 80 e 90. Nos anos 90 os países inseridos na globalização tiveram
um crescimento per capita de 5% ao ano; os países ricos cresceram a 2,2% per
capita e os países não inseridos cresceram apenas 1,4% (Dollar e Kraay, 2001,
p. 27). Ou seja, a distância entre países ricos e em desenvolvimento declinou
nas duas últimas décadas em relação aos países inseridos na globalização e
aumentou para aqueles países não inseridos no processo.

O estudo sugere também que a taxa de inflação dos países com maior
abertura para o exterior declinou nas últimas décadas. Dos anos 80 para os
anos 90, a inflação média desses países passou de 24% ao ano para 12%. A
estabilização monetária deverá contribuir para que a renda dos pobres cresça
em torno de 0,4%. Em função desses resultados, os autores do estudo
comentam: "podemos esperar que uma maior abertura deverá melhorar a
vida material dos pobres. Também sabemos que no curto prazo haverá alguns
perde dores entre os pobres e que a efetiva proteção social pode facilitar a
transição para uma economia mais aberta, de tal maneira que todos os pobres
se beneficiem com o desenvolvimento" (Dollar e Kraay, 2001, p.6).

CA globalização econômica - aumento de comércio exterior e redução de
tarifas - favorece o crescimento e a diminuição da pobreza', O grande desafio
da globalização, entretanto, continua a ser a distribuição de renda entre países
e entre pessoas: "países que reduziram a inflação e expandiram o comércio e
viram acelerar suas taxas de crescimento nos últimos 20 anos não tiveram
mudanças significativas na distribuição de renda" (Dollar e Kraay, 2001, p. 5).

Analisando o índice de Gini de 23 países em desenvolvimento inseridos
no processo de globalização, em 11 deles a distribuição de renda melhorou
enquanto que em 12 esse índice foi pior, dentre eles na China. Assim, em
função das evidências empíricas disponíveis não é possível concluir que a
globalização tenha contribuído para uma melhor distribuição de renda.

O Banco Mundial também tem procurado evidências empíricas do impacto
da globalização sobre o crescimento econômico e a pobreza, como mostra
relatório de pesquisa sobre o tema, publicado em 2002. A partir do diagnóstico
da aceleração da integração mundial nas últimas décadas, enfatiza a divisão
econômica do mundo em três esferas: os países ricos, que representam um sexto
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da população mundial e detém a maior parte da riqueza do mundo, os países
em desenvolvimento abertos à globalização, com metade da população mundial
- três bilhões de pessoas - e com elevadas taxas de crescimento da renda nos
últimos anos e, por último, um grupo de países que está à margem da
globalização e da riqueza em que vivem dois bilhões de pessoas, isto é, um
terço da população mundial.

Este último grupo de países representa um desafio para o futuro econômico
e político mundial. Na avaliação do Banco Mundial, os países mais pobres, assim
como os países em desenvolvimento de modo geral, têm enfrentado diversas
dificuldades para crescer e competir com os países mais ricos. A primeira delas é
o protecionismo desses países: "as tarifas dos países ricos são- baixas, mas eles
mantêm barreiras exatamente nas áreas em que os países em desenvolvimento
têm vantagens comparativas: agricultura e manufaturas intensivas em trabalho".
(World Bank, 2002, p.9).

Um segundo desafio são as restrições para o investimento externo: "enquanto
fluxos de capital privado para países novos em termos de globalização têm crescido
dramaticamente, os países menos globalizados têm experimentado com freqüência
fugas de capital - desde 1990 perto de 40% da riqueza privada da África foi
enviada para fora do continente" (idem, p. 10).

A migração representa a terceira dificuldade. Se, de um lado, as pressões
econômicas para a migração aumentam, do outro, a migração legal é altamente
restritiva: "Em comparação com cem anos atrás, o mundo é muito menos
globalizado no que se refere a fluxos de mercado de trabalho. O número de
migrantes residindo em países diferentes da sua nacionalidade representa apenas
2% da população mundial" (idem, p.ll).

Além desses desafios, específicos dos países mais pobres, a abertura econômica
promovida pela globalização aumentou a competição entre as empresas, valorizando
o fator educacional, as habilidades técnicas dos trabalhadores e a experiência
profissional. Ou seja, o fator capital humano, adquiriu maior importância com a
globalização. Ao mesmo tempo, prejudicou o trabalhador de mais idade, ao enfrentar
maiores dificuldades para adaptar-se às novas tecnologias e aprender novos oficioso

Em função desse diagnóstico, "a combinação de abertura com uma força de
trabalho bem treinada e educada, produz especialmente bons resultados para a
redução da pobreza e o bem-estar humano. Portanto, um bom sistema educacional
que providencie oportunidades para todos é crítico para o sucesso neste mundo
globalizado" (idem, p. 14).

Também a partir dessa avaliação, o Banco Mundial propõe uma agenda
para ação que permita que os países mais pobres se beneficiem da globalização
nas seguintes áreas-chave:s 1) participação do mercado global em expansão,
favorecido por uma redução das barreiras comerciais e uma nova rodada de
negociações comerciais; 2) melhorar o clima de investimento nos 'países em
desenvolvimento; 3) aperfeiçoar os serviços de educação e saúde; 4)
providenciar proteção social adequada a um mercado de trabalho dinâmico em
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uma economia aberta; 5) maior volume de ajuda externa; 6) perdão das dívidas,
especialmente para os países africanos; 7) preocupação com o meio ambiente:
aquecimento global e emissão de gases.

As propostas do Banco Mundial são importantes e relevantes. Não há dúvida
de que contribuiriam para elevar a renda e os padrões de vida mundiais,
principalmente nos países mais pobres, ou seja, para um terço da população
mundial. A questão, entretanto, é como colocar em prática essa agenda para a
ação. A componente fundamental é política e não econômica.

Resumindo, a análise comparativa da evolução econômica mundial ao longo
do século vinte e nas duas últimas décadas mostra resultados interessantes. O
século XX foi um século de crescimento econômico. Esse crescimento, embora
não tenha solucionado o problema da pobreza no mundo, que continua a desafiar
o mundo moderno, favoreceu os pobres. O crescimento econômico, por outro
lado, não teve uma distribuição eqüitativa entre os países e, em muitos casos, a
distância entre países ricos e pobres aumentou.

Esta conclusão geral que deriva da evidência empírica observado no século
XX assume características diferentes com o advento do fenômeno da
globalização, nos anos 80. O balanço das evidências empíricas sobre como a
globalização afetou o mundo nas últimas duas décadas torna-se mais claro
quando se distinguem três grupos de países: países ricos, países em
desenvolvimento inseridos na globalização e países em desenvolvimento não
integrados no processo de globalização. Tanto o primeiro - países ricos -
quanto o segundo grupo se beneficiou com a maior integração econômica,
tanto em termos de crescimento quanto de redução da pobreza. O crescimento
econômico do segundo grupo foi inclusive superior ao primeiro. Entretanto,
no último grupo, que corresponde a países pobres não integrados na
globalização, as suas taxas de crescimento econômico foram as menores, o
que provocou um aumento da distância entre eles e o resto do mundo. Ao
considerar que nesses países reside um terço da população mundial o desafio
econômico é significativo e urgente. A distribuição de renda, com base no
índice de Gini, não parece ter melhorado com a globalização em nenhum
desses grupos de países.

As soluções para modificar as sombras desse quadro mundial passam pela
política. Decisões como perdão da dívida, ajuda e financiamento externo, redução
de barreiras não tarifárias, e muitas outras, implicam decisões políticas. Tal como
aponta o relatório do Banco Mundial, "a redução do custo das comunicações,
informação e transporte que contribuiu para a globalização não deverá ser revertida,
mas a redução do comércio e as barreiras ao investimento podem ser revertidas
pelo protecionismo e nacionalismo, como aconteceu nos anos 30. Protecionismo
e nacionalismo poderão provocar uma reação profundamente prejudicial para as
oportunidades criadas pela globalização" (World Bank, 2002, p.22).

Embora a face mais visível da globalização seja econômica, o processo como
um todo não deve estar subo.rdinado aos interesses exclusivamente econômicos,
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mas, antes de tudo, aos valores humanos. A globalização deve estar a serviço da
humanidade e não a humanidade a serviço da globalização. Os interesses
econômicos devem estar subordinados à éticae não os valores éticos à globalização.

É por essa razão que as Nações Unidas dedicaram o Relatório Mundial de
1999 ao tema: Globalização com uma face humana. O primeiro Relatório do
Desenvolvimento Humano, de 1990, afirmava: "A verdadeira riqueza de uma
nação é o seu povo. E o objetivo do desenvolvimento é a criação de um ambiente
que permita às pessoas desfrutarem de uma vida longa, saudável e criativa. Esta
simples verdade é muitas vezes esquecida quando se persegue a riqueza material
e financeira" (apud PNUD, 1999, p.4).

A questão fundamental envolvida na globalização diz respeito, portanto,
aos valores que presidem o processo. Quando os interesses econômicos são
privilegiados em detrimento dos valores humanos, éticos, surge a face perversa
da globalização. É nessa direção que aponta o Relatório das Nações Unidas quando
afirma que "a crescente interdependência da vida das pessoas apela para valores e
compromissos compartilhados em prol do desenvolvimento humano de todos
os povos" (PNUD, 1999, p.4).

Antes, porém, de analisar os valores, é importante tratar da globalização em
termos de política internacional.
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IV. Globalização política
Se a integração nas comunicações impulsionada pelo avanço tecnológico

é um fato incontestado e a globalização econômica alcançou dois terços da
população mundial nos últimos vinte anos, a globalização política está distante
de ser uma realidade concreta e prática na vida dos países.

Com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, a livre iniciativa
e o sistema de mercado se espalharam pelos países da antiga Cortina de Ferro e
pelo Extremo Oriente. A onda de liberalização econômica, entretanto, não
teve o mesmo impacto na arena política. As fronteiras e a soberania nacional
não se alteraram e o Estado-nação continua a prevalecer no âmbito das relações
internacionais.

A questão de como a globalização está afetando e afetará a soberania
nacional e a delimitação das fronteiras políticas dos países é polêmica. De um
lado, há analistas que prevêem uma diminuição e enfraquecimento do Estado-
nação, enquanto que, do outro lado, há aqueles que olham com desconfiança e
ceticismo para a globalização política.

Este tema já estava presente nas primeiras décadas do século XX. E. H. Carr
(1939), analisando as relações internacionais no período entre guerras, descrevia
a interdependência mundial com base na explicação oferecida por duas correntes
de pensamento opostas: utópica e realista.

O ponto de vista utópico descrevia um mundo ideal. O paradigma utópico
privilegiava o direito internacional, o cumprimento das obrigações internacionais
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e via a paz como fruto da harmonia e do interesse mútuos dos países. A razão
humana aplicada às relações internacionais conduziria à paz entre os países.

Do outro lado, o pondo de vista realista estava baseado na.idéia de poder. O
ideal utópico, que ignorava a política de balanço do poder entre Estados, não
corresponderia a uma percepção correta da realidade internacional. A partir de
uma visão pessimista da natureza humana, o realismo analisa a política como
confronto de interesses em função do poder. O conceito-chave é o de Estado-
nação, que representa o elemento básico das relações internacionais e, na luta
pelo poder, a moralidade deve estar subordinada aos interesses políticos.

Para o ponto de vista neo-realista atual, a globalização política não passa de
uma utopia. As fronteiras políticas e o poder do Estado-nação dominam e devem
continuar a dominar o cenário mundial. O debate utópico-realista não teve
continuidade ao longo das últimas décadas, mas a chama das divergências em
torno da globalização política continua acesa. David e Held e Anthony McGrew
(2001), por exemplo, resumem o debate acadêmico a favor e contra a globalização
como a confronto entre duas visões: de um lado, a perspectiva dos céticos e, do
outro, a dos assim denominados pelos autores como globalistas.

Os céticos olham com desconfiança para a globalização enfatizando o
predomínio do Estado nacional e do poder: "frcqüentemente associado a essa
postura cética está um sólido apego a uma ontologia essencialmente marxista ou
realista". (Held e McGrew, 2002, p. 16). A ordem internacional - sob a égide
cética -, ao estar associada à atuação das nações econômica e militarmente mais
poderosas, dependeria das políticas e preferências das grandes potências.

Os globalistas, por sua vez, salientam que, no novo cenário internacional, o
conceito de soberania, autonomia e legitimidade do Estado está perdendo força.
O Estado-nação está declinando em áreas do multilateralismo entre países: "três
aspectos tendem a ser identificados na literatura globalista: a transformação dos
padrões dominantes da organização sócio-econômica, a do principio territorial e
a do poder. Ao fazer desaparecer as limitações do espaço e do tempo nos padrões
de interação social, a globalização cria a possibilidade de novas formas de
organização social transnacional" (Held e McGrew, 2002, p. 21).

O debate deverá continuar nas próximas décadas. A realidade mundial,
entretanto, seguirá o seu curso, obrigando a repensar os conceitos teóricos e a
reformular as teorias das relações internacionais, como de fato está ocorrendo
desde o tristemente famoso 11 de setembro de 200l.

O cenário atual, independentemente do que venha a ocorrer em um futuro
mais ou menos próximo, é de um mundo construído com base em Estados-
nações. Tal como comentava Fernando Henrique Cardoso, por ocasião da sua
visita à Rússia em janeiro de 2002, "a economia está globalizada, mas a política
não" (O Estado de S.Paulo, 16/1/2002, p.A3).

A mesma opinião manifestou George Kennan, experiente diplomata
americano ao ser indagado pela revista Veja (10/12/97) sobre o que significava
globalização: "Para mim nada. No sentido comercial e financeiro hoje há
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comunicações mais eficientes entre países do que em outros tempos. No campo
político, ainda estamos longe disso. Graças a Deus! É uma boa política temer
qualquer tipo de arranjo que se pretenda global. Sou a favor dos arranjos regionais,
porque são os que realmente funcionam. Portanto, não vejo nada de novo que
justifique o uso e abuso de palavras pomposas para descrever a presente situação
internacional" .

Um último comentário de Ioseph Nye, diretor da Kennedy School of
Government, de Harvard, escrevendo a respeito do poderio americano no novo
século, confirma os pontos de vista citados anteriormente: "A revolução na
informação, a mudança tecnológica e a globalização não deverão substituir o Estado-
nação, porém deverão contribuir para complicar os atores e questões no mundo
político" (The Economist, 23/3/2002, p. 25).

Conclui-se, portanto, que a globalização política, em termos práticos, ainda
não passa de um projeto não realizado. O Estado-nação continua a ser o elemento-
chave do relacionamento internacional.

V. Globalização e Ética

A análise da globalização conduz-nos, finalmente, ao tema crucial da
globalização: os valores que presidem o relacionamento internacional neste início
de século e de milênio. O atentado ao World Trade Center surpreendeu o mundo.
Após a fase inicial de estupor e revolta diante da tragédia, o desastre começou a ser
esclarecido. Ao compasso das investigações sobre a ação terrorista, surgiram as
tentativas de explicação e a ética nas relações internacionais tornou-se o tema do
momento.

Inicialmente ganhou força a tese do choque das civilizações enunciado por
Samuel Huntington (1997). O futuro das relações internacionais estaria associado
ao fator cultural. As culturas que impregnam as diversas civilizações entrariam em
conflito em uma conjuntura de integração mundial. A globalização, de acordo
com Huntington, contribuiu para esse cenário e tem a sua parte de responsabilidade:
"a globalização incentiva e permite que gente como Bin Laden trame seus ataques
ao centro de Manhattan, enquanto está em uma gruta do Afeganistão pobre". (O
Estado de S.Paulo, 28/10/2001, p. A23). O ataque terrorista, na opinião de
Huntington, restituiu ao Ocidente sua identidade comum.

A interpretação dos ataques aos Estados Unidos levantou a questão de quais
são os valores que presidem as diversas civilizações como elementos subjacentes à
explicação dos acontecimentos e da história. É preciso esclarecer, entretanto, que
o responsável pela tragédia não foi o mundo islâmico, mas apenas um grupo radical
que não representa adequadamente o Islã. Como apontou Henry Kissinger, "a
América e seus aliados precisam tomar cuidado para não apresentar esta nova política
como choque de civilizações entre o Ocidente e o Islã. A batalha é contra uma
minoria radical que macula os aspectos humanos manifestados pelo islamismo
em seus períodos grandiosos". (Folha de S.Paulo, 20/11/2001, Especial, p.6)
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o episódio das Torres Gêmeas, entretanto, alertou o mundo quanto à
importância dos valores que presidem as culturas e civilizações. Ou seja, a
ética nas comunicações, na economia, na política e na cultura é o elemento-
chave para o futuro do mundo. Este é o fator fundamental que deve ser
analisado na globalização.

Antes de avançar nesse estudo é necessário indagar: há uma única ética
correta, aplicável a uma determinada situação, ou a ética é passível de
interpretação diversa em função de fatores circunstanciais? Mais: há valores
universais, que se aplicam a todos os povos de todos os tempos, ou os valores
éticos são relativos?

O mundo presente vive mergulhado no relativismo ético. Sob a égide do
relativismo, a ética torna-se subjetiva sendo impossível chegar a qualquer
conclusão objetiva e permanente. Esse é o grande dilema e limitação do mundo
moderno: a ética esqueceu as suas origens como estudo filosófico, na Grécia
clássica, sob a poderosa luz da inteligência de Sócrates.

as relações internacionais, por exemplo, o dualismo ético foi formulado
por Max Weber ao distinguir entre uma ética da convicção e uma ética da
responsabilidade: "toda a atividade orientada segundo a ética pode ser
subordinada a duas máximas inteiramente diversas e irredutivelmente opostas.
Pode orientar-se segunda a ética da responsabilidade ou segundo a ética da
convicção" (Weber, 1968, p. 113). O partidário da ética da convicção deve
velar pela doutrina pura. Seus atos "visam apenas àquele fim: estimular
perpetuamente a chama da própria convicção" (idem, p. 114). A ética da
responsabilidade, por sua vez, tem como guia as previsíveis conseqüências dos
atos: "o partidário da ética da responsabilidade, ao contrário, contará com as
fraquezas comuns do homem [ ... ] e entenderá que não pode lançar a ombros
alheios as conseqüências previsíveis da sua própria ação" (idem, pp. 113-14).

Sob este ponto de vista, Weber afirma que os meios podem justificar os
fins: "para alcançar fins 'bons', vemo-nos com freqüência, compelidos a recorrer,
de uma parte, a meios desonestos ou, pelo menos, perigosos, e compelidos, de
outra parte, a contar com a possibilidade e mesmo a eventualidade de
conseqüências desagradáveis" (idem, p.114). A diferença entre essas duas éticas,
tal como resume Dahrendorf, consiste em que "a primeira abraça valores
absolutos; é a moralidade dos santos. A segunda reconhece a complexidade das
relações meios-fins; é a ética dos políticos" (1997, p. 86).

É possível conviver com as duas éticas? Tanto para Weber, quanto para
muitos políticos e teóricos das relações internacionais, sim. Para Dahrendorf,
não, e explica: "a insistência na qualidade absoluta de determinados valores
fundamentais foi, creio eu, a razão de ser da tese que apresentei em Homo
Sociologicus. unca confie na autoridade, pois é possível usá-Ia de forma
horrivelmente abusiva. É certo que há condições - e as vimos prevalecer em
tantos países, durante este século - nas quais a 'ética da convicção' é a única
moralidade válida" (1997, p. 87).
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É somente a partir de uma ética da convicção que a análise dos valores nas
relações internacionais e, portanto, na presente conjuntura de globalização por
que atravessa o mundo, pode ser frutífera. E precisamente a ética que presidiu o
pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles, na Grécia clássica.

A partir do momento em que há um reconhecimento de que a ética não é
relativa, é possível analisar quais os valores que devem estar presentes nos diversos
aspectos da globalização. Estudar os valores presentes na globalização é analisar
as motivações humanas. Muitas respostas foram dadas a esta questão, porém a
proposta de Aristóteles na sua obra Ética a Nicômaco, permanece atual e
importante. Para Aristóteles as pessoas atuam procurando um bem, sendo que o
bem mais importante é a felicidade.

É possível estabelecer uma ponte entre os valores da globalização e a obra
de Aristóteles. Reconhecendo que há diversas opiniões sobre a felicidade,
Aristóteles afirma que alguns colocam a felicidade no prazer, ou na riqueza, ou
em outras coisas. A maioria das pessoas coloca a felicidade na riqueza e no prazer,
porém, de acordo com o filósofo, nesse objetivo não reside a felicidade. Espíritos
mais refinados põem a felicidade na glória, porém também não é nas honras que
reside a felicidade. A felicidade se encontra na virtude. É na virtude que reside o
fim do homem.

Para quem coloca a felicidade na riqueza, a globalização econômica pode
ser uma fonte de oportunidades. Para Aristóteles, a riqueza é um bem exterior
necessário como um meio, pois é impossível fazer o bem quando faltam recursos,
porém não deixa de ser um meio e não um fim da vida humana.

A glória da vida pública está associada ao poder político. Também não é o
fim da vida humana, de acordo com Aristóteles. A virtude é o verdadeiro fim do
homem. É por essa razão que Aristóteles dedica a sua ética ao estudo da virtude.
Como definir e alcançar as virtudes, como meio para uma vida feliz. No processo
de globalização, os fatores econômicos e políticos são importantes como meios
para que as pessoas possam praticar as virtudes. A virtude que destaca nesse
processo é a justiça. E a esta virtude é que o filósofo grego dedica o livro V da sua
obra.

A justiça deveria presidir a evolução da globalização como um valor
universalmente presente no processo. O reconhecimento do valor universal da
justiça como virtude para todos e a ser praticada por todos seria um bom começo
para o futuro dos âmbitos econômico e político. Entretanto, a prática da justiça
pura e simples não conduziria a eliminar o fosso existente entre países ou a superar
as limitações e dificuldades econômicas de países ou pessoas que carecem dos
mínimos meios para a própria subsistência. É nesse ponto que entra um novo
valor, não econômico, para amenizar e corrigir as distorções ou assimetrias
promovidas pela globalização: a solidariedade.

A solidariedade não se impõe. É um valor humano que vem de dentro.
Somente a solidariedade pode ajudar a mudar o que a simples justiça não pode
alterar. Nas últimas décadas, pari passu com a globalização, tem aumentado o
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2000. Meios de comunicação de massa
no Brasil na era da globalização

o.

'8 an Inclusive World

Carlos Eduardo Lins da Silva *

Resumo: A abertura dos meios de comunicação brasileiros ao capital
estrangeiro é temida por alguns setores da sociedade, para quem a
identidade cultural da nação pode estar sob ameaça, e louvada por
outros, que vêem nela inúmeras possibilidades de modernização e
elevação do nível de qualidade para a midia nacional. O artigo analisa
essas duas perspectivas e conclui que as conseqüências da aprovação
pelo Congresso da reforma do artigo 222 da Constituição poderão
ser bem mais modestas do que antes se estimava e diferentes das
expectativas tanto dos que a encaram sob a perspectiva "apocaliptica"
quanto dos que as enxergam sob o ponto de vista "integrado".

Palavras-chave: meios de comunicação, globalização, indústria
cultural.

A aprovação definitiva pelo Senado, após sete anos de tramitação, do projeto
de emenda constitucional que abre a possibilidade de entrada do capital estrangeiro
nas empresas proprietárias de meios de comunicação de massa coloca finalmente
o Brasil na linha de frente do processo de globalização da indústria cultural,
atividade em que o país - graças a alguns produtos específicos, dentre eles filmes,
telenovelas e música popular - teve em determinados momentos históricos alguma
relevância internacional. Embora ainda sejam necessárias regulamentações para
que seja possível iniciar o aporte de capitais estrangeiros, a reforma da Constituição
marca o fim de uma era da história da indústria cultural brasileira e o início de sua
efetiva integração ao mundo.

A indústria cultural tem passado por substanciais alterações de perfil nos
últimos dez anos. A concentração de empresas do setor em conglomerados que
se tornam cada vez maiores fez desaparecer marcas emblemáticas, que durante
décadas povoaram o imaginário coletivo do consumidor de informações e
entretenimento, como Paramount, RCA, Motown, ABC, Warner Brothers, 20th
Century Fox e muitos outros. Se há algumas décadas analistas já se preocupavam
com a diminuição na oferta de títulos de jornais em países como os Estados

* Carlos Eduardo Lins da Silva é diretor-adjunto de Redação do jornal Valor Econômico, doutor e livre-
docente em Comunicação pela Universidade de São Paulo, mestre em comunicação pela Michigan State
University. Na Folha de S. Paulo, foi diretor-adjunto de Redação, diretor de Planejamento e Recursos
Humanos e correspondente em Washington.
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Unidos, a situação atual provoca receios ainda maiores de uma possível
monopolização informativa global.

Sucessivas fusões criaram gigantes com receita publicitária de cada um deles,
individualmente, muitas vezes superior a todo o mercado brasileiro do setor. O
grupo AOLjTime WarnerjCNN, por exemplo, fatura anualmente em torno de
US$ 37 bilhões; o Walt Disney j ABC-CapitoljESPNjFox Farnily, US$ 30 bilhões
(todos os gastos com publicidade no Brasil estão na casa dos US$ 6 bilhões anuais).

Esse modelo de concentração do controle dos meios, que supera fronteiras
nacionais, se caracteriza também pelo fato de trazer consigo uma inédita
convergência de atividades e tipos de comunicação e meios de distribuição. Assim,
por exemplo, um só grupo empresarial detém não apenas a propriedade de jornais,
revistas, emissoras de TV e rádio, produtoras de filmes, gravadoras, parques de
diversão, agências de publicidade e relações públicas, mas também de redes de
cabo, satélites de comunicação, distribuidoras de filmes, lojas de aluguel e venda
de vídeo, DVD e videogames, portais de internet e sistemas de telecomunicação.
Essasimbiose entre produção de conteúdo e distribuição de conteúdo, justificada
pela possibilidade de maior exploração da economia de escala, provoca incômodos
em muitos observadores, que a consideram potencialmente deletéria para a saúde
política das democracias.

Os obstáculos legais que impediam esse tipo de situação têm caído não só
no Brasil, mas em todos os países do mundo. O monopólio público sobre os
meios de comunicação eletrônicos que vigorava na Europa caiu durante a onda
conservadora que veio com a primeira eleição de Margaret Thatcher na Inglaterra;
o modelo de monopólio estatal dos regimes socialistas caiu junto com o Muro
de Berlim em toda Europa Oriental e sobrevive apenas em Cuba, China e Coréia
do Norte; nos EUA, a cada ano, tanto em governos do Partido Democrata como
do Partido Republicano, têm sido derrubadas mais restrições que impediam a
propriedade cruzada dos meios de comunicação, leis que vigeram durante oito
décadas com o propósito de garantir a máxima diversidade possível na emissão
de informações ao público.

É verdade que esse panorama está longe de ser monocórdio e livre de
contradições, já que, ao mesmo tempo em que tal concentração ocorre, as novas
tecnologias de informação permitem uma multiplicidade sem precedentes de
fontes de informação para o público. A TV por assinatura (cabo ou satélite)
ampliou o número de canais de TV disponíveis para o público de pouco mais de
uma dezena para centenas (que são capazes de atender a interesses específicos de
segmentos demo gráficos e culturais da população antes impossíveis de ser
atendidos pelo meio televisivo e, pelo menos em possibilidade, garante acesso
mais democrático a um veículo antes exclusivo de poderosas empresas ou do
Estado); a internet dá a chance, literalmente, para que cada pessoa se transforme
num veículo de comunicação de massa; nunca houve tantas alternativas
especializadas na oferta de revistas e emissoras de rádio. Mas é evidente que o
poder relativo desses meios é muito menor que o dos grandes conglomerados.
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de uma possível Em algumas sociedades, a situação chega a ser ainda mais dramática, quando
donos de alguns desses grandes grupos resolvem incursionar na vida política e
conseguem chegar ao poder, como ocorreu com Silvio Berlusconi, na Itália,
país em que os meios de comunicação estatais são ainda muito importantes em
termos de audiência e prestígio. Berlusconi, como primeiro-ministro e
proprietário do maior conglomerado de mídia do país, passou a ter um poder
sem comparação na história italiana de fazer chegar à maioria absoluta da
população informações, diversão e opiniões. Coisa parecida poderia ter ocorrido
na Venezuela com Gustavo Cisneros se o golpe de Estado contra o presidente
Hugo Chávez tivesse dado certo em 2002. Ou no Brasil, se tivessem prosperado
as duas tentativas (em 1989 e 2002) de fazer o empresário Silvio Santos
candidato à Presidência da República e se ele tivesse se elegido.

De outro lado, a condição multinacional de muitas das empresas de
comunicação fazem de seus proprietários, como o australiano Rupert Murdoch,
do grupo Fox, ou o próprio Cisneros, que é dono de uma das mais importantes
redes hispânicas de TV nos Estados Unidos, ou mesmo o brasileiro Roberto
Marinho, do grupo Globo, que tem sua programação exibida com destaque
em Portugal, quase toda a América Latina, Europa e China, atores mundiais
no panorama cultural e dos negócios.

Uma das palavras-chaves nesse novo ambiente de mídia passou a ser sinergia.
As implicações são das mais diversas ordens, desde a vida profissional do produtor
de informações (um só jornalista pode passar a produzir material sobre um
mesmo assunto para serviço de internet em tempo real, jornal, rádio, TV e
outros veículos) até o conteúdo veiculado (um grupo que tem um parque de
diversões, por exemplo, pode divulgar as novidades a seu respeito em jornais,
revistas, emissoras de rádio e TV do grupo).

As conseqüências de ordem ética são evidentes. De um lado, por exemplo,
surge a questão da capacidade do profissional produzir informação em diversos
formatos, além da dúvida sobre se é possível remunerar uma só pessoa pelo
trabalho antes executado por cinco ou seis colegas (há situações reais em que o
repórter que vai à rua para uma cobertura, além de escrever a notícia para
quatro diferentes meios, ter ainda de ser seu próprio câmera e fotógrafo). Essa
situação já causou diversos problemas em importantes veículos de comunicação,
como a rede CNN de TV, em que muitos jornalistas de destaque renunciaram
por não concordarem com a nova realidade sinérgica.

De outro lado, há o problema da isenção jornalística de quem tem de
acompanhar atividades empresariais do mesmo grupo que o emprega. Um
exemplo concreto e real. Logo depois de ter sido comprada pela Disney, a
emissora da região de Washington da rede ABC de televisão teve de se defrontar
com a cobertura de uma polêmica que ganhou grande atenção de uma
comunidade do Estado de Virginia, nas imediações da capital americana. A
Disney se preparava para comprar uma gigantesca área nas proximidades do
vale de Shennandoah, onde haviam ocorrido importantes batalhas durante a
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Guerra Civil, com o objetivo de ali construir parque temático sobre a história
dos Estados Unidos.

Os moradores do local se dividiram entre os partidários e os opositores do
projeto. Havia a consideração de que a área poderia passar por um processo de
desenvolvimento e progresso econômico similar ao que transformou a região de
Orlando depois da instalação ali da Disney World. Mas também a de que a paz e
tranqüilidade desfrutadas pelos seus habitantes provavelmente seriam perdidas.
Acadêmicos e historiadores ainda questionavam com vigor a conveniência de
permitir que se tratasse num parque de diversões de assuntos da seriedade da
Guerra Civil Americana.

O fato é que a tradição jornalística do Canal 7 de Washington, de independência
e crítica, foi desafiada pela nova situação. O que os telespectadores puderam
testemunhar foi uma cobertura tímida em abrangência e discretamente simpática
ao projeto do parque da Disney (que, afinal, acabou não se concretizando, dentre
outros motivos porque o grupo achou melhor evitar a controvérsia, que se
avolumava, apesar da conivência da emissora local da rede ABC).

Outra questão complicada que se coloca diante deste novo quadro é a
intersecção entre entretenimento e jornalismo. Não apenas em episódios como o
acima relatado, mas também na crescente espetacularização da notícia e da
proeminência da diversão, que se revela, por exemplo, na condução de modelos
ou atrizes à condição de âncora de telejornais ou na substituição de repórteres e
comentaristas sérios (como Ted Koppel, da rede ABC) por showmen (como
David Letterman, da NBC, que por um triz não foi contratado pela concorrente
pertencente ao grupo Disney exatamente para o lugar do responsável pelo
excelente programa "Nightline").

O novo modelo está longe de não enfrentar seus próprios problemas.
Algumas das mais ousadas transformações que seus pioneiros tentaram
implementar simplesmente não deram certo. Por exemplo, a derrubada das
barreiras que historicamente separam redação de publicidade nos veículos
jornalísticos. Durante os anos 90, o jornal "The Los Angeles Times" experimentou
a audaciosa teoria de fazer das editorias do diário unidades de negócio, com um
só responsável tanto pelo conteúdo veiculado quanto pelo faturarnento
publicitário. Durante alguns anos, pareceu que se estava estabelecendo um modelo
vitorioso, à medida que o jornal conseguia sair de um atoleiro de déficits.

Mas o naufrágio veio quando a revista dominical do "Times", em 1999,
publicou uma edição especial totalmente dedicada a um novo ginásio de esportes
e centro de convenções que se inaugurava na cidade (o Staples Center), sem avisar
aos leitores que todas as despesas daquele número estavam sendo pagas pelo próprio
Staples Center. O incidente provocou uma rebelião editorial, capitaneada pelo
acionista majoritário e ex-editor-chefe do jornal, que estava aposentado, resultando
na demissão de todos os capitães da revolução sinergética no jornal.

Outra dificuldade é conseqüência da explosão da bolha informática. Vários
dos novos oligopólios da comunicação, como o AO L/Time Warner/CNN, são

116 Revista de Economia & Relações Internacionais, \'01.1 ( I ), jul.2002

liderados por em
depois passaram
comunicação, ap
para os padrões d
passaram a ser o I

despencar durante
pela sua sobrevivê
ao não se realizart

esse contex
brasileiros precisa
para vaticinar o
amencano, ameaç
dispostos a pre
profissionalização
qualidade técnica

Comosemp
concretize. Em Pl
importância relatj
pequeníssima fraq
em conta que os
atravessando SUl

possibilidade de ÍI

do Brasil. Finalm
negócio da comui
interessados em g

Claro que dI
como um caminh
e, com ela, talvez
sentido, o ponto o
conseqüências tal
sim a que desobrij
de comunicação
investidores brasil
de exercer influên:
meios de comunic

Mesmo que
preciso cautela en
demais lembrar q
em relação à pro
Albânia. Embora
natos, o conteúd
contou com grarj
ligadas ou perten

Meios de co



sobre a história liderados por empresas que inflaram durante o boom da Nova Economia, e que
depois passaram a enfrentar as duras realidades do mercado. Os velhos meios de
comunicação, apesar de sua margem de lucratividade tradicionalmente modesta
para os padrões da indústria tradicional e principalmente dos gigantes da internet,,
passaram a ser o esteio desses conglomerados, que viram o valor de suas ações,
despencar durante os anos de 2001 e 2002, fazerido com que muitos até temessem
pela sua sobrevivência. Houve, com certeza, uma inflação de expectativas que,
ao não se realizarem, viraram uma montanha de frustrações.

Nesse contexto, a abertura ao capital estrangeiro nos meios de comunicação
brasileiros precisa ser analisada com ponderação. Os apocalípticos estão prontos
para vaticinar o fim da cultura nacional, a absorção do Brasil pelo ímã unipolar
americano, ameaças inexoráveis à estabilidade democrática. Os integrados estão
dispostos a prever a integração definitiva do país na modernidade, a
profissionalização dos meios de comunicação e a melhora acentuada do nível de
qualidade técnica de seu conteúdo.

Como sempre, o mais provável é que nenhum dos dois cenários extremos se
concretize. Em primeiro lugar, é necessário colocar na sua devida proporção a
importância relativa do mercado de mídia brasileira, como já visto antes, uma
pequeníssima fração do mundial. Em segundo lugar, não se deve deixar de levar
em conta que os grandes oligopólios, como também já se ressaltou, estão
atravessando suas próprias dificuldades, que com certeza limitam a sua
possibilidade de investimento, ainda mais em mercados de risco, como é o caso
do Brasil. Finalmente, sempre é preciso considerar que as taxas de retorno do
negócio da comunicação são muito baixas para atrair o interesse de investidores
interessados em grandes lucros rápidos.

Claro que deverá haver os que se interessem pelos meios de comunicação
como um caminho para a obtenção de espaço para exercer mais influência política
e, com ela, talvez viabilizar outros tipos de negócios de maior lucratividade. Nesse
sentido, o ponto da emenda constitucional mais importante em termos de futuras
conseqüências talvez seja não a que permite a entrada de capital estrangeiro, mas
sim a que desobriga (como a Constituição determinava) que o controle dos meios
de comunicação devesse permanecer com pessoas fisicas. A possibilidade de
investidores brasileiros (que terão mais interesses políticos a defender e mais anseios
de exercer influência política e social que os estrangeiros) entrarem no negócio dos
meios de comunicação pode ser o principal resultado da emenda 222.

Mesmo que ocorra alguma inversão de capital externo na mídia nacional, é
preciso cautela em relação a suas possíveis conseqüências. Por exemplo: nunca é
demais lembrar que os meios de comunicação brasileiros jamais estiveram ilhados
em relação à produção cultural do restante do mundo. O Brasil nunca foi a
Albânia. Embora a propriedade dos veículos estivesse nas mãos de brasileiros
natos, o conteúdo da TV, do rádio, dos jornais, das revistas e dos cinemas sempre
contou com grande presença internacional. As agências de publicidade já estão
ligadas ou pertencem a estrangeiros há muito tempo. Nem por isso a cultura
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brasileira deixou de sobreviver, embora - é claro e inevitável - tenha sofrido
transformações devidas à influência estrangeira. Essa presença de conteúdo de
outros países não impediu que a mídia brasileira tenha até criado gêneros próprios,
distintivos, como a telenovela, que acabou por criar admiradores no mundo inteiro.
Nem que a bossa nova tenha influenciado a música popular em diversos países
centrais do capitalismo, como os EUA. Nem que a publicidade brasileira recebesse
diversos prêmios internacionais e fosse reconhecida como criadora de um estilo
peculiar. Pouco poderá se acrescentar, em termos de conteúdo, ao que já se tem
de globalização na mídia brasileira. E não há nenhum sinal de que a cultura
nacional venha a ser colocada sob ameaça de extinção por causa disso.

O Brasil é uma nação que, dentre as de seu grupo no cenário geopolítico
mundial (emergentes, em desenvolvimento ou como que se queira chamá-Ias)
tem sido capaz de manter uma relativa autonomia em relação a superpotências,
inclusive a única atual, os EUA. É altamente improvável que essa situação se
altere por causa da eventual inversão de capitais estrangeiros na mídia. O interesse
nacional em questões de comércio, o peso político específico do país devido a
suas próprias condições geográficas, a tradição da diplomacia brasileira deverão
ser contrapontos suficientes para afastar a possibilidade.

Quanto à democracia, pelo menos do ponto de vista institucional ela parece
estar suficientemente consolidada no país e também não parece que aumentem
significativamente os riscos de sua estabilidade por causa de possíveis efeitos
resultantes da emenda constitucional 222.

Tampouco os devaneios dos que consideram o capital estrangeiro na mídia
uma bênção devem se concretizar. A influência dos meios de comunicação
estrangeiros sobre os brasileiros tem sido grande desde o seu surgimento no século
19 e o resultado tem sido uma cultura midiática tipicamente brasileira, que incorpora,
absorve, reformula ou rechaça técnicas e valores específicos que vêm de outros
países. Quanto à capacidade dos meios de comunicação gerarem inovações em
sociedades tradicionais, há suficiente literatura científica para demonstrar que ela
existe, mas se dá por meio de processos lentos, contraditórios e extremamente
complexos para justificar expectativas simplistas e imediatas de mudanças.

Quanto à questão mais geral das conseqüências amplas para o desempenho
dos veículos de comunicação provocadas pelo novo modelo dos oligopólios, há
diversas considerações a serem feitas para mitigar os receios - justificados - de
que elas venham a se constituir em fator nefasto para a qualidade das relações
sociais, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país.

Em primeiro lugar, há que se dar algum crédito à lógica do capitalismo,
segundo a qual o objetivo básico de uma empresa na área de comunicação -
como em qualquer outra - é dar lucros. Numa sociedade de mercado, será lucrativo
o veículo que for capaz de atingir um público-alvo expressivo do interesse de
anunciantes que sejam capazes de pagar pela veiculação de sua publicidade quantia
suficiente para viabilizar o negócio do veículo. Para ser aceito por tal público, o
veículo precisa fornecer informações e opiniões relevantes. Para ser relevante,
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esse conteúdo deve ter credibilidade. Credibilidade se conquista com idoneidade,
independência, isenção, diversificação de fontes respeitáveis, qualidade e
atratividade na sua formatação. Em suma: o veículo para ser lucrativo precisa ser
bom, crítico, imparcial. Assim, há de se esperar que - mesmo no quadro
oligopolista atual - o qual, como demonstram os obstáculos que os grandes
grupos vêm enfrentando, não tem sua eternidade garantida - os acionistas dos
meios de comunicação de massa, independentemente de nacionalidade, origem
ou convicção ideológica, vão preferir que seus produtos tenham boa qualidade.

Depois, não se pode minimizar a importância da tradição histórica da
corporação dos profissionais de comunicação, em especial os jornalistas, que inclui
uma grande dose de senso de responsabilidade social. Embora sejam um negócio,
os meios de comunicação também desempenham uma função social relevante,
que as pessoas que trabalham neles reconhecem, respeitam e sabem ser motivo
de orgulho para elas. Obviamente, não se pode generalizar nada quando se fala
de grupos de pessoas em grande quantidade. Mas pode-se afirmar com relativo
grau de confiança que os profissionais de comunicação se preocupam com os
efeitos sociais e políticos do seu trabalho e procuram fazer o melhor que podem.
Nessa medida, funcionam como poderoso contraponto a eventuais investidas
contrárias ao interesse público e do público (aliás, como comprovou o já citado
episódio com o jornal "The Los Angeles Times").

Há ainda o crescente movimento internacional em torno dos conceitos da
responsabilidade social das empresas, que tem tido força quase avassaladora em
muitas nações e que vem se expressando com vigor também no Brasil. Aumenta
de modo significativo a consciência empresarial, entre acionistas e executivos, de
que as empresas não podem se furtar às preocupações éticas em suas relações
com o consumidor, a comunidade, o corpo de funcionários e o ambiente quando
desenvolvem suas atividades e que a essas preocupações deve se submeter até a
lógica da lucratividade.

Finalmente, as sociedades sabem se organizar para se defender quando são
ameaçadas. A história está repleta de exemplos que comprovam essa hipótese. A
cidadania sempre tenta se defender e, freqüentemente, o faz com sucesso. Sistemas
de responsabilização da mídia têm sido montados em quase todos os países do
mundo ao longo das últimas sete décadas: dos conselhos de imprensa aos
ombudsmen, dos códigos de deontologia às leis de difamação. Há organizações
não governamentais que editam publicações e sites de internet para monitorar o
trabalho da mídia, sindicatos organizam comissões especiais com o mesmo objetivo,
universidades treinam o público para torná-lo capaz de realizar uma leitura crítica
do conteúdo veiculado, até setores progressistas da Igreja Católica têm se mobilizado
com esse objetivo. Em suma: ao contrário do que muitos acham, o público não é
uma ovelha indefesa diante do lobo mau da mídia todo-poderosa.

A Organização das Nações Unidas, por exemplo, está organizando para
dezembro de 2003 uma conferência mundial sobre as sociedades de informação,
da qual participarão governos, empresários e representantes das organizações da
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sociedade civil planetária para negociar um modelo global de sociedade de
informação, que com certeza contemplará muitas das dúvidas e angústias aqui
brevemente expostas em relação ao presente estado de coisas no campo da
comunicação de massa. A plataforma de temas definida para a discussão nessa
conferência mundial inclui os direitos da cidadania, o acesso à informação, a
questão da propriedade e controle, a governabilidade e a fiscalização, a diversidade
e o pluralismo, os direitos de propriedade intelectual. O Brasil estará representado
com uma delegação de peso a essa conferência, o que certamente fará com que
cheguem ao país muitas das ponderações que ali forem feitas.

No mesmo dia em que o Senado brasileiro aprovou a emenda constitucional
que permite a entrada de capital estrangeiro na mídia nacional, também
regulamentou e instituiu o Conselho de Comunicação Social, órgão consultivo,
auxiliar do Congresso Nacional e que, por lei, deveria ter sido empossado até
abril de 1992. Por mais que se possa argumentar que esse Conselho tem
fragilidades estruturais, agravadas pela maneira pouco legítima com que seus
primeiros integrantes foram escolhidos, não se pode deixar de considerar que sua
simples existência já é um sinal relevante de vitalidade da sociedade civil no que
se refere aos meios de comunicação e que o seu reconhecimento como interlocutor
pelo Estado dá alguma garantia de que o processo amplo da comunicação de
massa no país não se dará sem vigilância do público.
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Resumo: A análise dos motivos que levaram os agentes dos serviços
de inteligência britânicos a pretender, em 2002, o ingresso em um
sindicato para defendê-Ios é bom exercício de compreensão sobre o
que de fato mudou, no mundo do trabalho, depois da chamada
globalização. É possível responsabilizar os ataques de 11 de setembro
pelo aumento da instabilidade de todos os empregos - inclusive os
dos espiões. Porém, para o mundo do trabalho, o símbolo da grande
mudança pós globalização talvez seja a falência da Enron, mais do
que a derrubada das torres de Nova York. Quando as incertezas
aumentam, a cobrança de maior "segurança social" apressa a volta
do histórico duelo entre privilegiar mais o setor público ou o privado.
Esse duelo sempre ocorreu pós-recessão, tanto em 1873 como em
1929, formando ciclos oscilantes entre o predomínio do Estado e o
do mercado. A vitória do Estado, pós-Grande Depressão na década
de 1930, por exemplo, durou até os anos 70. Outro ciclo, de sinal
contrário, iniciado em 1979 estaria terminando? A análise dos fatores
totais de produtividade da economia norte-americana não sugere,
contudo, que o ciclo de segurança social via mercado, iniciado no
início dos anos 80, tenha encerrado seu curso.

Palavras-chave: globalização, mercado de trabalho, produtividade,
segurança social.

Na era em que quase tudo que era impensável já se transformou em realidade,
Jonathan Baume, o secretário geral do sindicato dos funcionários públicos de
alto escalão do Reino Unido recebeu, com a devida surpresa, a inusitada solicitação
dos "empregados" do serviços de inteligência britânicos - o MI 5 e MI 6 - para
filiação naquele sindicato. A notícia, publicada com a discrição necessária no
Financial Times, edição de 17 de abril de 2002, em matéria assinada por Iimrny
Burns, informava que a razão do pedido era o receio da "categoria" em relação a
pressa com que o governo inglês pretendia contratar centenas de novos agentes
para fazer frente "às novas obrigações no mundo pós 11 de setembro". Quando

* Leonardo Trevisan é jornalista de "O Estado de S. Paulo" e professor do Programa de Pós-Graduação
em Administração de Empresas da Pontificia Universidade Católica de São Paulo e do curso de Relações
Internacionais da FAAP.
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pediram a filiação sindical, os agentes do MI 5 e MI 6 fizeram poucas exigências,
a primeira delas, bastante compreensível, foi a preservação do anonimato.

Os "trabalhadores" do serviço de inteligência britânicos pediam ajuda ao
sindicato para defenderem-se "coletivamente" contra possíveis inadimplências
do "patrão" e, também, contra possíveis acusações feitas contra eles de fora da
instituição. Os candidatos a sindicalizados avisavam que se comprometiam a não
fazer greves mas pleiteavam que, de modo algum, o sindicato permitisse a
publicação dos nomes dos novos afiliados nas listas anuais de membros das
"unions", uma tradição sindical britânica.

Analisar as razões pelas quais os descendentes de [ames Bond querem, em
2002, ter um sindicato para defendê-los é um promissor exercício de compreensão
sobre o que de fato mudou no mundo do trabalho depois da assim chamada
globalização. Primeiro, é possível entender que essa estranha solicitação revele,
como sustentou Giddens (2001, pg. 47), que as expectativas dos ingleses de
buscar proteção para os seus mais variados pleitos no movimento sindical não
acabaram, apesar de terem sido seriamente abalada por todas as mudanças
implementadas por Margareth Thatcher. Aliás, quando agentes secretos optam
por se defender coletivamente das pressões do "patrão", não estaríamos frente a
uma curiosa permanência de um espirito de classe e não de ação individual para
preservar "direitos?"

A essência da questão, no entanto, permanece restrita à forma como o
trabalhador, depois de todas as mudanças do mundo na década de 90, procura
proteger o que julga ser seu direito. Seria difícil encontrar materialização mais
completa do conceito de flexibilidade no trabalho do que no oficio de espião.
Todas as características da flexibilidade estão nessa profissão: horário livre,
inventividade, compromisso com resultados, criatividade operacional... Se,
seguimos na linha de análise de (Rifkins, 1995), o pioneiro na interpretação
pessimista (lembrando o título de seu capítulo mais perturbador Réquiem para a
classe trabalhadora do texto sobre o "fim dos empregos") ou, então, lembramos
do otimismo preocupado dos textos da "escola inglesa" representada pelas idéias
de Gallie e Purcell (1996), é muito difícil escapar da conclusão de que o novo
contexto de exercício profissional nos anos 90 construiu uma espécie de
"consciência flexível" sobre tradicionais direitos trabalhistas. Se os trabalhadores
se conformaram com os empregos "flexíveis", com direitos trabalhistas limitados
, por que até os espiões querem se sindicalizar? E, sem dúvida, esse pedido acentua
o aspecto mais intrigante dessa questão: por que trabalhadores tão flexibilizados,
como os agentes da inteligência britânicos, pedem esse retorno ao tipo mais
tradicional de proteção ao trabalho e ao trabalhador?

É possível apontar que o grau de instabilidade dos novos empregos, surgidos
durante a década de 90, entorpeceu a "consciência flexível". É possível também,
apenas, responsabilizar os atentados de 11 de setembro em New York pelo
crescimento no grau de instabilidade de todos os ofícios - não só o dos espiões.
Não há dúvida de que 2001 será lembrado na História Econômica como símbolo
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de um "ano horrível". Em 2001, todas as preVlsoes de crescimento não se
confirmaram; o World Economic Outlook (2000), publicado em outubro de
2000, do Fundo Monetário Internacional, previu crescimento de 4,2 % para o
mundo em 2001 e de 3,2% para a economia norte-americana. A realidade desse
crescimento foi de 1,2% no mundo e de 1,1% na economia dos Estados Unidos.

King (2002) mostrou que os motivos desse erro de previsão não podem ser
creditados, exclusivamente à derrubada das torres do World Trade Center, pois
todas as previsões de crescimento da economia mundial em 2001 foram feitas a
partir da dependência do mundo em relação à demanda da economia americana.
King apontou que essa demanda despencou, em 2001, desde o começo do ano
quando se acentuou o medo quanto ao real valor das ações de Wall Street e não
depois dos atentados. Para diferentes analistas econômicos que seguiram a mesma
lógica de King, o atentado de 11 de setembro foi "simplesmente" o coup de
gráce em uma debacle econômica de há muito anunciada. Aliás, basta lembrar o
numero de vezes que o presidente do Federal Reserve Bank, Allan Greenspan,
falou em "exuberância irracional" do mercado acionário norte-americano, para
que se relativize a interpretação de que o atentado de 11 de setembro foi, de
fato, o maior responsável por 2001 ser um símbolo histórico de "ano horrível".
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A obsolescência da lealdade

Para o mundo do trabalho, a grande mudança, talvez, também, não
tenha sido desencadeada pela derrubada das torres gêmeas do World Trade
Center, mas sim pela falência da Enron, a grande companhia de eletricidade
norte-americana. O problema dessa quebra de empresa não estava em seu
conteúdo - afinal, Paul O'Neill secretário do Tesouro norte-americano, tem
razão quando afirma sobre essa falência: "empresas abrem e fecham todos os
dias", mas não da forma como essa falência ocorreu. Krugman (2002), apesar
de todo o ranço crítico que tem contra o governo Bush, identificou com
muita clareza a grave diferença, nesse "ano horrível" entre cada um desses
desastres, o do WTC e o da Enron. O professor de Princeton fez distinção
essencial: qualquer evento, inclusive um brutal ataque terrrorista, "só muda
tudo se esse evento mudar o modo como você considera a si próprio".
Krugman notou que o ataque ao WTC não fez isso. Os atentados de 11 de
setembro foram um brutal ataque terrorista em que os americanos foram
apenas vitimas. O escândalo da Enron, completa Krugman, "diz respeito sobre
nós, mostrou coisas a nosso respeito que, provavelmente, deveríamos saber
mas demos um jeito de não ver".

O artigo do professor de Princeton insiste que o escândalo da Enron
trata de maneira exemplar de como as aparências enganam. O problema é de
que aparências estamos falando: a Enron "vendia" um verniz high tech sobre
uma estrutura que parecia sólida, com uma filosofia de trabalho voltada para
a lealdade mútua entre executivos, trabalhadores e acionistas. O que se viu
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quando a hora da verdade chegou é que a nem a empresa era sólida, nem havia
qualquer lealdade real.

Será inesquecível o impacto causado no mundo inteiro quando os
funcionários da Enron saíram, de uma hora para outra, carregando para fora do
prédio sede da companhia seus pertences pessoais em caixas arrumadas às pressas.
É preciso lembrar que até o último momento muita gente acreditou, dentro e
fora da empresa, em tudo que a Enron representava como "segunda modernidade"
do capitalismo, para relembramos o conceito de Beck (2000). Até que tiveram
que carregar as caixas ...

A Enron era uma empresa plenamente informatizada, com alta flexibilidade
no uso de mão-de-obra, com todos os critérios exigidos da moderna administração.
Na calçada em frente ao prédio sede, com as caixas na mão, os empregados
descobriram que não foram apenas seus empregos que desapareceram, mas
também o dinheiro dos fundos de pensão, que garantiria suas aposentadorias,
não existia mais. O dinheiro desses fundos também tinha sido usado nas fraudes.
Agora os recursos dos fundos dos empregados da Enron eram tão virtuais quanto
a "integração virtual da nossa empresa" para repetir o slogan preferido do CEO,
Jeffrey Skilling. O que explodiu junto com a Enron foi um certo grau de
confiabilidade em certas atitudes da moderníssimo mundo do trabalho. Krugman
foi direto ao ponto que importa: a maioria de americanos, hoje, vive de negócios
e o estilo Enron de falir mostrou o quanto a sua vida poderia ser "perigosa".

Certas fórmulas de gerir as relações de trabalho, que eram apresentadas
como "intactas", desmancharam com o resultado do escândalo Enron. Ainda
que se multiplicassem por mil as passeatas pelas ruas de Seatle e de Gênova dos
dois últimos encontros do Fórum Econômico Mundial, mesmo que cem vezes
mais denúncias tivessem sido feitas nos discursos do Forum Social de Porto Alegre,
o impacto gerado não alcançaria talvez sequer pequena parcela do impacto causado
nos empregados do mundo inteiro assistindo, nos telejornais da noite, aos
trabalhadores da Enron, absolutamente lívidos e smpresos, carregando, de repente,
caixas com o que sobrara de sua vida profissional naquela empresa.

A forma como a Enron faliu consolidou uma perigosa sensação de engano
no ar. Em um texto escrito pouco antes dos ataques, Robert Reich, ex-secretário
do trabalho dos Estados Unidos durante os dois governos Clinton, captou em
uma única expressão, "obsolescência da lealdade", o clima de crise de confiança
existente no novo mundo do trabalho. Explorando a idéia sobre a quem pertence
a responsabilidade de qualquer atitude, ato ou decisão que prejudicam ou
destroem empresas, o ex-secretário percebeu que quem faz o quê ou quem ganha
o quê estava diluído em uma infinidade de contratos temporários que não tem
como levar em consideração todos os problemas ou variáveis possíveis. "Quando
o adesivo que une as partes de uma empresa é pouco mais do que uma porção de
contratos temporários, quem é o responsável pela garantia de que o sistema como
um todo funcionará conforme planejado?" (Reich, 2002, pag, 94). Essa percepção
de que há uma "obsolescência da lealdade" como motor de relações profissionais
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:ólida, nem havia - a lealdade é tão temporária quanto o contrato - foi percebida por Reich meses
antes dos empregados da Enron ficarem na calçada com caixas na mão ...

O editorial do Washington Post, publicado dois dias depois da falência,
não poderia ser mais claro: o caso Enron "encerrou uma era. Por muito tempo
nós assumimos que o conflito fundamental no capitalismo estava entre donos e
trabalhadores. O caso Enron provou que o verdadeiro conflito está entre insiders
e outsiders. Os perde dores na Enron foram dois: os trabalhadores e os
acionistas". O editorial do Post sintetizou essa sensação de engano. Um dos
símbolos mágicos da Nova Economia, a Enron, que era capaz de ganhar rios
de dólares vendendo "papéis" e não energia elétrica, dominando todo esse
poder "virtual" de transformar pequenas espertezas em bilhões de dólares,
terminou, apenas, em uma fraude monumental. Esconder perdas e prejuízos
sempre foi uma arte na história do capitalismo. No caso da Enron essa "arte"
se transformou em negócio. Como notou o editorial do Post, depois desse
escândalo, a "era do capitalismo presunçoso tinha acabado". O problema era o
custo ampliado desse "fim" como também perguntou o jornal, deixando bem
insinuado um claro sinal de que a Enron não estava sozinha em suas "artes".
Alguns meses depois "The Wall Street Journal" (2002) publicou em matéria
de primeira página, assinada por Pullam S. e Blumenstein R., que as autoridades
da Securities and Exchange Comission, a Comissão de Valores Mobiliários
americana, estavam muito preocupadas com uma "explosão de transações que
falsamente criaram a impressão de negócios em expansão por vários setores e
que estava fazendo uma radical investigação de um conjunto de práticas que
nos últimos anos inflaram os faturamentos". A duvida essencial sobre as
legitimidades das receitas das empresas "estava se espalhando de setor para
setor levantando muitas incertezas sobre se tais práticas podem ter contribuído
para o enorme crescimento do mercado no fim dos anos 90" (The WSJ, edição
de 16 de maio de 2002, página 1).

O foco da nossa preocupação não é, obviamente, o desencadear de
problemas macroeconômicos pós caso Enron. Nossa atenção é o sentido
que esse caso teve como epílogo de uma espiral de desilusões com o novo
relacionamento entre capital e trabalho. Na esteira dos atentados de 11 de
setembro, sem dúvida, o caso Enron consolidou uma forte desconfiança na
crença no poder do "mercado" enquanto instituição mágica, capaz de
solucionar qualquer problema, crença que tanto caracterizou os anos 90.
Não seria necessário, mas é prudente apontar que não há juízo de valor, de
qualquer espécie, nessa última observação, apenas, única e tão somente
constatação de fatos.

As instituições americanas saíram ilesas do episódio Enron. Primeiro, não
ocorreu qualquer complacência da Justiça com as responsabilidades' nos fatos
dos diretores da empresa envolvidos no episódio. Também não ficou provado
que um único dólar do contribuinte norte-americano foi encaminhado para
impedir a debacle final (apesar de todas as ligações políticas da empresa com o
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estabilishment republicano no poder); porém, também nenhuma comiseração
especial foi destinada aos trabalhadores que ficaram sem emprego, sem direitos e
sem qualquer aposentadoria.

O único apoio oferecido aos ex-trabalhadores da Enron veio de um inusitado
concurso realizado pela revista Playboy para a publicação de fotos das ex-
empregadas da empresa. Gary Cole, diretor de fotografia da revista, adaptou a
frase de Paul O'Neill, secretário do Tesouro, dizendo: "quando uma porta se
fecha outra se abre" justificando o convite às ex-funcionárias e apontando que
era uma chance de nova carreira, sem esquecer de dizer que a oferta destinava-se
"a mulheres sem emprego". Debora De Forge, presidente da Coalizão dos
Empregados Demitidos da Enron, reagiu de forma esperançosa ao convite: "temos
enfrentado muitas noticias estressantes e, de repente, vem algo que é bom". A
edição do Jornal da Tarde, de 26 de março de 2002, página A 15, oferece os
demais detalhes da oferta da revista e das regras do concurso.
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É inconstestável, no entanto, que se as instituições americanas funcionaram,
a forte sensação de engano que ficou no ar depois do escândalo Enron começou
a provocar outros "resultados". Coggan, experiente colunista do Financial Times,
captou, no artigo de 20 de abril de 2002, o resultado mais imediato dos últimos
meses de "profunda incerteza", que apenas começaram no declínio das empresas
ponto.com e avançaram no medo das taxas de desemprego que não cediam nas
economias industrializadas desde 2000 e terminaram nos ataques terroristas em
Nova York. O espírito desse "resultado" está resumido no titulo do texto de
Coggan: "Revanche do setor público".

Coggan parte de uma lógica perturbadora, lembrando que depois de 11 de
setembro, muitas pessoas refletiram que, "numa emergência real, um bombeiro
é muito mais útil do que um banqueiro investidor". O autor mostra como no
Reino Unido e mesmo nos Estados Unidos, "terra do livre mercado", o tom do
debate entre setor público e privado mudou muito depois dos atentados. Defesa
e segurança interna passaram a ser áreas prioritárias e esse tipo de serviço
"dificilmente" pode ser privado.

Certas áreas em que a ação do Estado vinha sendo paulatinamente contida
sofreram uma "reversão" e Coggan mencionou como exemplo disso a novíssima
atenção no orçamento, dada pelo governo trabalhista britânico para o setor de
saúde pública. O autor apontou que está apenas começando uma "onda de reação
histórica de cobrança" para que os governos ofereçam mais segurança social,
tanto nas ruas como no trabalho. E isso custará, obviamente, mais impostos. Na
conclusão, Coggan escreveu que a globalização fez a equação entre público e
privado "perder o equilíbrio" porque é relativamente fácil para qualquer
companhia mover seus investimentos para fora de qualquer país, "quando as
taxas e impostos subirem". E ele fez a pergunta essencial: depois de cortes tão
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fundos no poder de Estado, como foi feito nos últimos anos, como fazer para
que os serviços públicos voltem a ter um "diferencial competitivo favorável",
exigido pelos novos tempos, sem aumentar impostos?

A cobrança de maior "segurança social" quando as incertezas aumentam
está no cem e do duelo entre privilegiar mais o setor público ou o privado. Coggan
acertou quando usou a expressão "onda de reação histórica de cobrança", porque
é disto mesmo que se trata, de "ondas" que vem e voltam, na cobrança de maior
ou menor proteção do Estado, quando as incertezas aumentam muito na
sociedade. A questão efetivamente importante, portanto, é: os ataques de 11 de
setembro, ou o caso Enron, como preferem autores como Krugman, terão a
força suficiente para reverter o sentido da "onda" de crença absoluta no mercado,
iniciada com a vitória de Margareth Thatcher em 1979? Será que a fé, inabalável,
no poder de Estado está de volta?

A história dos processos de "proteção social", talvez, não nos ajude a
responder inteiramente a essa pergunta, mas permite encontrar algumas pistas. A
extensa pesquisa de Royle (1987) mostra que a idéia de "ajuda social", mais ou
menos próxima dos moldes que hoje conhecemos, começou na Inglaterra (sempre
lá... ) devido aos violentos resultados da fortíssima recessão de 1873/75. Sobre
essa recessão, as informações de Dobb (1973) permanecem essenciais. A violência
da crise que acometeu o sistema internacional no terço final do século XIX, no
que se convencionou chamar de começo do capitalismo monopolista, foi muito
grave, tanto pelos "negócios irregulares" realizados em Londres e Nova York
com "aventuras indescritíveis" em companhias ferroviárias como, especialmente,
pelo default de muitos empréstimos feitos de 1867 a 1873 a países como Egito,
Rússia, Hungria, Peru, Chile e Brasil (Dobb, pg 372). A quebra em cadeia de
bancos que operavam com "investimentos no exterior" tanto em Londres como
em Nova York fez com que secassem todas as fontes de capital que sustentavam
a impressionante "bolha" de crescimento econômico: por exemplo, entre 1866
e 1872, a produção de ferro gusa dobrou na Inglaterra, com expansão, nunca
vista, de 50% na instalação de altos fornos (Dobb pago 368). o auge da recessão
70% desses fornos foram desativados com um violento desemprego atingindo
toda a cadeia de produção. A rapidez da crise fez com que a pobreza nas ruas de
Londres ou de Manchester avançasse em proporcional velocidade.

A depressão de 1873/75 forçou que a "questão social" se transformasse
em algo mais do que um assunto entre o chefe de polícia e seus comandados.
Algumas ações do Estado acabaram dirigidas para essa "questão social". Foram
processos muito tíbios, mas que funcionaram como uma espécie de "ensaio" do
que poderia ser feito. Royle descreveu em detalhes o Alkali Acts de 1874
promulgado para impedir a adulteração da comida dos pobres no Reino Unido.
O Factory Acts, do mesmo ano, determinava limitações mínimas para o trabalho
de mulheres e crianças. A situação se deteriorou a tal ponto que itens do Alkali
Acts passaram a ser usados como severa punição para a não comunicação de
mortes (Royle, pag 203). O autor reconhecia que apesar da legislação a fiscalização
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permanecia permissiva e limitada no seu alcance. Curiosamente Royle mostra
como esse início de legislação social foi essencialmente uma ação local (ele chama
de "municipal socialism") e apenas nesses limites locais era aceita. Em 1875, o
Public Health Act obrigava os hospitais a não recusar pacientes sem recursos e
estabelecia os termos do reembolso pelo Estado dos tratamentos realizados.

Durou pouco a onda de proteção do Estado para os vitimas da recessão,
como reconhecem diferentes autores, no máximo até meados da década de 1880,
quando a disputa entre Alemanha e Inglaterra ocupou todo o espaço das idéias e
do crescimento econômico. Porém, a violência da recessão de 1873/75,
inegavelmente, provocou em parcela considerável da elite britânica um significativo
processo de "consciência social". O nome de sir William Beveridge, pouco
conhecido no mundo latino, é o representante mais consistente desse processo.
Apesar do surto de crescimento econômico que marcou toda a Belle Époque,
Beveridge conseguiu aprovar em 1905 o Unemployed Workmen's Act, a primeira
autorização para que autoridades locais pagassem uma forma embrionária de
seguro-desemprego a chefes de família. No entanto, estas compunham atitudes
isoladas. De fato, o pêndulo tinha oscilado um pouco para o lado do Estado no
auge da recessão de 1873, mas, com certa rapidez, voltou à posição mais constante,
até então, de privilegiar a perspectiva do mercado.

O pêndulo só voltou a oscilar na década de 1930. A Grande Depressão de
1929 teve poder de fogo suficiente para trazer de volta aquela "cobrança" de
que falou Coggan. A inflexão máxima desse movimento do pêndulo foi,
obviamente, o New Deal de Roosevelt e toda a sua visão de mundo keynesiana.
Mas o processo de preparação de ação mais efetiva do Estado curiosamente não
começou nos EUA e sim na Inglaterra e, pasmem os críticos apressados, em um
governo conservador. Desde 1926, o gabinete conservador de Stanley Baldwin
havia transformado uma extensão de rede elétrica para áreas muito pobres em
"empresa pública". Em 1930, o gabinete do conservador Macmillan avançou
muito nessa direção: preocupado com os "altos níveis de má nutrição" na
população britânica, o primeiro-ministro conservador Macmillan organizou, com
o apoio do Correio, um impressionante programa de distribuição estatizada de
pão e margarina que cobriu todo o país. (Macmillan, 1966) Era só a primeira de
uma série de medidas para atenuar o forte efeito da recessão no início dos anos
30. A Grande Depressão provocou um movimento de longa duração no pêndulo
que equilibra a disputa entre o setor privado e público. Iniciado na década de 30,
o pêndulo permaneceria no lado do Estado até o final da década de 1970.

A Segunda Grande Guerra e todo o processo de reconstrução do mundo
deu um fôlego especial à duração dessa onda de vitória do Estado. O tranqüilo
equilíbrio do padrão-ouro do pós-guerra, o petróleo muito barato e,
principalmente, os termos da Guerra Fria asseguraram uma vida mais longa para
esse movimento do pêndulo pró-Estado, iniciado na década de 30.

As novas tecnologias, que começaram a automatizar a produção no final da
década de 60 e, principalmente, as mudanças no padrão ouro e as pressões
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inflacionárias decorrentes, devolveram ao pêndulo o ímpeto de voltar a
movimentar-se. No início da década de 70, as economias industrializadas
patinavam em padrões de produtividade lentos, conhecidos, ineficientes ... Não
foi sem motivo que a mesma Inglaterra que garantia a mais longa duração do
pêndulo na direção da proteção do Estado ofereceu também o cenário para a
vitória da visão que traria de volta o pêndulo na direção do mercado. Em, 1979,
dois anos antes da vitória de Ronald Reagan nos Estados Unidos, o estilo
Margareth Thatcher prometeu aos assustados ingleses que a velocidade da
decadência da economia britânica seria reduzida. O estilo Thatcher pretendia,
apenas e simplesmente, criar as condições para que o pêndulo iniciasse a viagem
de volta do Estado para o mercado. E, sem dúvida, o caso inglês foi o mais
significativo dessa oscilação do pêndulo iniciada desde meados dos anos 70.

Entre 1979 e 1995, a quantidade de funcionários públicos no Reino Unido
despencou de dois milhões para menos de 800 mil (Artis, 1996). ão existe
nenhum exemplo semelhante em qualquer outra economia industrializada de
tamanha redução de quadros públicos. Essa transformação foi, é claro,
acompanhada de outras mudanças no mundo do trabalho: os 8,4 milhões de
empregos no setor industrial no Reino Unido em 1978 encolheram para 4,1
milhões em 1994 (OECD - 1995). Nesse mesmo período entre 1978 e 1994 os
empregos do setor bancário e financeiro ganharam aproximadamente dois milhões
de novos postos de trabalho. O boom de geração de trabalho não ficou restrito
ao setor financeiro. No setor de educação e saúde, apenas entre 1984 e 1994
foram abertos mais de um milhão de novos empregos (Artis, 1996). O amplo
processo de privatização da economia britânica foi, obviamente, o motor dessa
nudança, que alterou a própria geografia do emprego: entre 1979 e 1989 a
região da Grande Londres perdeu 23% dos postos de trabalho que possuía. As
regiões do interior da Inglaterra, com industrialização mais tradicional, como

orth West ou West Midlands sofreram um pesado processo de transformação
com impressionantes reflexos sociais (Martin e Taylor, 1992)

A confirmação de que o pêndulo, de fato, tinha mudado de lado na Inglaterra
ocorreu em meados dos anos 80 quando a o governo Thatcher decidiu permitir
seguidas compras "populares" de ações das recém-privatizadas companhias dos
mais diversos setores. Em 1981, pouco mais de 6% dos ingleses possuíam algum
tipo de ação entre seus investimentos. Em 1992, esse índice alcançara 27% e em
1998 ultrapassava 38%. Inegavelmente a privatização funcionou como um
autêntico detonador de uma explosão reformadora que gerou um ambiente
econômico completamente novo. (Rowning, 1994).

É possível também detectar essa mudança do pêndulo na estrutura social
britânica. Entre 1979 e 1989 o número de trabalhadores sindicalizados na
Inglaterra caiu de 13,6 milhóes (dos quais 12,1 milhões pertenciam a uma mesma
central sindical a Trade Union Congress - TUC) para 9,8 milhões em 1989 (dos
quais 8,4 continuavam pertencendo aos quadros da TUC). Em relação à
porcentagem da força de trabalho empregada, a queda da sindicalização foi
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também muito forte: em 1979, 57,3% da força de trabalho empregada era
sindicalizada; em 2985 esse número tinha caído para 48,4%; em 1991 essa
sindicalização atingia apenas 33% da força de trabalho (Pasture, 1996).

Os anos de confronto dos sindicatos ingleses tinham terminado. A violência
do desemprego fruto das seguidas recessões, a pulverização da força de trabalho
por meio da mudança do emprego para o setor de serviços, o avanço do emprego
"por conta própria" tinham "quebrado a resistência de uma ordem política
construída sob a proteção do Estado" em todo o Reino Unido (Beaumont e
Harrys, 1994). A ordem econômica internacional, de fato, primeiro observou e
depois participou ativamente da cópia desse modelo, especialmente nos anos 90.
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É preciso lembrar, que a sociedade inglesa não acompanhou a viagem de
volta do pêndulo do Estado para o mercado sem ter identificado significativas
vantagens, A primeira delas ocorreu no IÚVelde emprego. Por toda a década de 90
o nível de desemprego no Reino Unido foi, de longe, o mais baixo de toda a
União Européia. Entre 1995 e 2000, enquanto as principais economias da União
Européia lutavam com média de desemprego superiores a 10% da População
Economicamente Ativa, a Inglaterra oscilou durante todo esse período entre 5,4%
e 5,8% de desemprego.(The Stationery Office, 2002). Essas taxas de desemprego
só eram superadas pelas taxas alcançadas nos Estados Unidos nesse mesmo período,

A questão do crescimento da produtividade - um conceito bastante complexo
- na Inglaterra também precisa ser lembrada para explicar essa adesão da sociedade
britânica ao movimento do pêndulo em direção do mercado, Na questão da
produtividade, o modelo inglês da era Thatcher tem a apresentar um forte
componente de crescimento quantitativo: entre 1980 e 1999 a produtividade inglesa
(como fator total) cresceu a uma média de 0,35% ao ano, um recorde mundial,
(Card e Freeman, 2002) Nesse mesmo estudo, esses autores também mostraram
que ao lado do fato de que a liberdade de mercado permitiu forte crescimento da
produtividade eles também alertaram que há uma forte distinção entre políticas de
avanço de produtividade que "afetam a acumulação fisica de capital e políticas
capazes de afetar a capacidade de inovação". E o modelo inglês que sintetiza a
vitória do mercado não está bem em referência a este último item.

Um instituto britânico especializado em comparar dados econômicos
internacionais divulgou estudo mostrando que, entre 1979 e 1999, a quantidade
de horas trabalhadas por pessoa da População Economicamente Ativa caiu 0,1 % ao
ano na Inglaterra, enquanto subiu 0,5% ao ano nos Estados Unidos. É importante
notar que por esse mesmo critério e nesse mesmo período a quantidade de horas
trabalhadas por pessoa na França e Alemanha caiu 1,1 % ao ano, (National Institute
of Economic Review, 2002)

Hutton (2002), em artigo publicado com destaque no Financial Times (esse
fato merece especial atenção), mostrou que o cruzamento da quantidade de horas
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trabalhadas por trabalhador com o crescimento da produtividade por hora
trabalhada sugeriam que o fato da Inglaterra ter baixa taxa de desemprego
não representava o melhor dos mundos. Hutton mostrou que ao longo da
década de 90 "o compromisso do empregado e o envolvimento dele com a
produção caíra muito. A Inglaterra tem sido muito bem-sucedida em criar
empregos mas muito menos eficiente em assegurar que esses empregos sejam
produtivos e úteis". Ele mencionou o estudo da Stanford Business School
que analisou a qualidade dos empregos em 17 "visionárias" companhias, que
perderam o foco de seu "negócio principal", avançam em diferentes setores,
inflam seu valor de suas ações em Bolsa, mas "não avançam em produtividade
e prejudicam seriamente sua principal atividade". Os empregos nessas
organizações crescem mas são inseguros. Toda semelhança não é mera
coincidência com o episódio Emon.

O impacto maior do trabalho de Hutton refere-se à queda do
compromisso do empregado com seu trabalho. A Inglaterra condicionou a
expansão do mercado de trabalho ao emprego temporário e de meio período.
Os números são indiscutíveis: entre 1979 e 1994 o número de trabalhadores
de meio período na Inglaterra multiplicou-se por dez entre os homens e
dobrou entre as mulheres. Entre 1981 e 1994 o chamado "trabalho por conta
própria", sem vínculo empregaticio, saltou de 2,1 milhões de registros para
3,2 milhões (Artis, 1996). Em 2001, 25,5% de todos os empregos na Inglaterra
eram empregos de meio período (The Stationery Office, 2002, pg 149). A
má qualidade desses empregos e os baixos salários pagos por eles são tão
indiscutíveis quanto o avanço numérico deles (Stephens, 2002).

A solução inglesa para enfrentar o desemprego atravessou, em meados
dos anos 90, o Canal da Mancha. Um artigo de Barber (2002) mostrou que
mais da metade - 51% - de todos os novos empregos criados na União
Européia, entre 1994 e 1998, "eram trabalho de meio período e trabalhos
temporários". Nesse artigo, Barber também mostrou como países com
estruturas econômicas específicas, como Áustria, Irlanda, Luxemburgo,
Holanda e até Portugal, conquistaram "admiráveis recordes" na tarefa de
criar empregos usando as "táticas inglesas". O autor, no entanto, alertou que
as grandes economias européias, notadamente França, Alemanha e Itália, estão
enfrentando "impressionante resistência" para adotar essa solução e persistem
com taxas de desemprego ao redor de 10% da força de trabalho ativa.

É uma visão muito simplificada da realidade - e provavelmente errada -
concluir que a dura situação social gerada pelo emprego de meio período ou
temporário, com subutilização de mão-de-obra muito qualificada para
desempenho de funções quase mecânicas, gere um descontentamento tão
forte capaz de fazer o pêndulo deixar a solução de mercado e volt-ar para a
proteção do Estado.

A resistência às mudanças exibidas pela sociedade alemã, francesa e italiana
não quer dizer que a lógica de Estado voltou a encantar as mentes. Há notória
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perda de competitividade na indústria desses países. Samuelson (2002)
mostrou como relações trabalhistas inflexíveis inibem reduções de prejuízos
e quanto "vitórias sindicais de curto prazo só aceleram o processo de
transferências da produção em caráter permanente para outros centros, mais
flexíveis com as relações de trabalho". O establishment político desses três
países - tanto o progressista como o conservador - está convencido de que é
preciso mudar, mas as mudanças não ocorrem. E, o mais grave é, como alertou
Barber (2001), os dirigentes dessas três grandes economias européias terem
sucessivamente "sucumbido à tentação" de reduzir a velocidade das reformas
econômicas ao menor sinal de que a atividade econômica tenha recuperado
sua eficiência porque se prometeu ceder algum espaço à lógica do mercado.

Por outro lado, se é difícil aderir, de fato, à lógica do mercado, é
igualmente difícil empurrar o pêndulo de volta à lógica do Estado, apesar
de todos os problemas com o "mercado". Giddens (2001) mostrou que a
derrota dos conservadores de John Major em 1997 não significou a derrota
da visão de mercado. As propostas eleitorais de Tony Blair deixavam
rigorosamente explícito que a lógica de mercado não seria abandonada. O
que havia no final da era conservadora era um esgotamento natural com os
excessos praticados pelos conservadores, especialmente, no que diz respeito
ao abandono de certas funções de proteção social, típicas do Estado, em
especial, no contexto europeu.

Na verdade, apesar de todas as restrições, apesar de todo o impacto
provocado pelo caso Enron, é preciso reconhecer que o pêndulo balançou,
mas ainda não se moveu do espirito de mercado para a lógica de proteção
do Estado. A principal razão dessa estabilidade - alguns, talvez, preferissem
falar em inércia - é, sem dúvida, o desempenho real da economia de mercado
nos Estados Unidos, um efeito-demonstração demolidor. Um estudo de
O'Mahonye Boer (2002) mostrou que entre 1999 e 2000 o Produto Interno
Bruto por trabalhador da economia de mercado dos Estados Unidos era
37% maior do que o de cada trabalhador do Reino Unido, 24% maior que o
da Alemanha e 17% maior que o da França.

Essa diferença de potencial de acumulação per capita entre os EUA e
os maiores países da União Européia foi construída pelo sensível gap nas
horas de trabalho por trabalhador a cada ano entre os dois lados do Atlântico
Norte e pela baixa produtividade por hora trabalhada do trabalhador
europeu. A comparação entre os fatores totais de produtividade, que
envolvem capital físico e humano, indicam que aquela diferença na
capacidade de inovação identificada no estudo de Hutton tem, de fato,
grande peso. Em outras palavras, no mundo real de competição de mercado,
a proteção do Estado pode não ter o poder de eficiência suficiente para
gerar "inovação". Apesar da Enron e do 11 de setembro, o pêndulo balançou
mas não se moveu, ainda, porque as pessoas não falam mas percebem, e
muito bem, essa realidade.
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Luiz Alberto Machado *

Poucos temas geraram tanta polêmica nesta transiçao do século XX
para o século XXI como o da globalização. Este aspecto, por sinal, foi
recentemente mencionado por Norman Gall, diretor do Instituto Fernand
Braudel de Economia Mundial, na abertura de uma conferência internacional
que o referido Instituto promoveu em conjunto com a FAAP. Intitulada
"Globalização e Neoliberalismo", a conferência - que reuniu nomes de
grande expressão tanto do Brasil como do exterior - teve por objetivo
"propiciar um aprofun damento sistemático e pertinente sobre esses dois temas
tão controversos".

Norman Gall iniciou a conferência com a provocadora frase acerca do
nebuloso debate político sobre globalização e neoliberalismo: "Estes termos)
apesar de freqüentemente mal definidos) têm sido entendidos como palavrões
que sugerem uma pretendida conspiração mundial em favor dos interesses do
capital internacional) destruindo empregos) riqueza e direitos adquiridos em
diversos países) inclusive o Brasil. ))

Na seqüência, alertou para o fato de que "lideres das mais diferentes
formações e classes e outros tantos importantes formadores de opinião na
sociedade têm feito da globalização e do neoliberalismo a resposta para todos os
males. Por outro lado) como no mundo das ciências sociais a chamada (~uerra
das idéias" tem defensores de ambos os lados) não faltam vozes que apresentam
a globalização como algo inexorável e que não permite escolha) e aceitam como
verdade insofismável que o sistema de preços tem o efeito alo cativo mais eficiente)
independente da realidade social e histórica de cada lugar ou de cada pais."

Em se tratando de tema tão polêmico, só mesmo alguém do gabarito
de Rubens Ricupero para abordá-lo de forma tão precisa e abrangente num

* Luiz Alberto Machado é Diretor da Faculdade de Economia da FAAP
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espaço relativamente tão curto. Afinal, não é fácil apresentar em pouco mais
de cem páginas os prós e os contras da inserção do Brasil na economia
globalizada, examinando com acuidade as oportunidades e os desafios que a
empreitada oferece, dependendo de como for negociado esse processo de inserção.

O livro esclarece em seu capítulo inicial o porquê da palavra "dilema"
contida em seu título, ao apresentar as três questões que serão respondidas
nos capítulos seguintes, quais sejam:

1. Será verdade que a inserção radical e plena na economia global
promove o verdadeiro desenvolvimento?

2. É correto afirmar que só existe um receituário com pouca margem
de variação para atingir a inserção desejável?

3. É possível globalizar-se sem sacrificar a identidade?
Postas essas questões, Ricupero segue analisando a delicada questão da

inserção do Brasil na economia globalizada, valendo-se para tal de seu vasto
conhecimento na área das relações internacionais e de um amplo leque de
referências teóricas, que inclui nomes de grande expressão como os de José
Guilherme Merquior, Celso Furtado e Ignácio Rangel, entre os brasileiros,
e Norberto Bobbio, Richard Rosecrance e Angus Maddison, entre os
estrangeiros, só para citar alguns. Recorre ainda a farta documentação de
entidades como a OMC, a Cepal, a Unctad (da qual é o atual secretário
geral), o BNDES e outras.

Entre os vários pontos a destacar do livro, gostaria de me ater a dois
em particular: o primeiro diz respeito à forma magistral como o embaixador
Ricupero vai demolindo, um a um, no penúltimo capítulo, os diversos mitos
que envolvem a questão da globalização; o segundo, à forma realista pela
qual avalia as chances do Brasil de se inserir de forma positiva na economia
globalizada, não se limitando a apontar os problemas e as dificuldades, mas
fazendo questão de apontar as condições indispensáveis para viabilizar
inserção dessa natureza.

Por essas razões - e muitas outras que não seria possível enumerar numa
simples resenha - é com especial ênfase que recomendo a leitura deste livro
do embaixador Rubens Ricupero, alguém que atingiu um grau de maturidade
que o coloca muito acima das frases feitas e dos extremismos tão comuns na
análise de temas polêmicos e controvertidos como é o da globalização.
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Como o próprio autor destaca, o livro, que na sua origem é a sua
dissertação de mestrado apresentada a Unisinos, é o resultado de uma
pesquisa bibliográfica, que através da utilização do método indutivo procura
conceituar soberania, definir o fenômeno da globalização, seus efeitos sobre
a economia dos dias de hoje, e mostrar algumas conseqüências que este
processo impõe à soberania dos Estados Nacionais.

O autor coloca em xeque a questão da soberania em vista da perda,
cada vez mais crescente, da importância das fronteiras, tomando por base o
rápido avanço tecnológico das telecomunicações, que tem estreitado as
distâncias e mantêm intcrconectado o mundo vinte e quatro horas por dia,
transformando as economias nacionais, seja qual for, em uma província da
economia global.

A obra é dividida em três capítulos. Inicia com a evolução histórica e
doutrinária da soberania, partindo do seu próprio conceito, passando para
a análise do fenômeno da globalização ou mundialização como preferem os
franceses. esta parte da obra o autor analisa os principais aspectos que
envolvem o tema globalização, tais como os aspectos econômicos, as relações
de trabalho, os aspectos políticos e os aspectos culturais. E assim, com base
nos dois primeiros capítulos, o autor termina por estudar as conseqüências
da globalização sobre os Estados Nacionais, com os inevitáveis reflexos sobre
a soberania dos países.

Neste último capítulo o autor analisa temas como a diminuição da
importância da política; a questão da globalização mídia e opinião pública;
a influência dos organismos internacionais; a guerra fiscal, livre-mercado e
Estado-Mínimo; globalização e soberania; dentre outros.

"Há inquietação e questionamento sobre a condução do processo de
globalização da economia e suas conseqüências, especialmente sobre a
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soberania dos Estados nacionais. O poder da globalização é de tal magnitude
que obriga a redefinir conceitos fundamentais sobre os quais se apoiava o
edifício político-democrático construído no final do século XVIII, como
Estado-Nação, soberania e cidadania" escreve o autor na abertura de suas
considerações finais, e, já no final, enfatiza que o Estado, diante de todo
este cenário, deve ser forte em sua concepção democrática e social, com o
papel dos três poderes bem definidos no que diz respeito à sua competência,
autonomia e independência, e com um Judiciário eficaz voltado às demandas
e soluções dele esperadas.
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Almeida, Paulo Roberto de. Formação da Diplomacia Econômica
no Brasil: As relações Econômicas Internacionais no Império. São

Paulo-Brasília: SENAC-FUNAG, 2001, 680 p.

Túlio S. H Ferreira *

Globalização, patentes, OMC e aviões brasileiros são alguns dos temas com
crescente aparição nos meios de comunicação. Este fato já seria suficiente para
que o leitor voltasse sua curiosidade para estes assuntos. Ainda, se considerarmos
que a compreensão destes tópicos é essencial para um melhor posicionamento
do Brasil em um contexto de crescente internacionalização das sociedades, será
fácil concluir que todo esforço na criação de uma opinião pública melhor
informada deva ser bem recebido. A publicação de Formação da Diplomacia
Econômica no Brasil- As relações Econômicas Internacionais no Império de Paulo
Roberto de Almeida é uma dessas tentativas.

Edição conjunta da Editora SENAC e FUNAG (Fundação Alexandre de
Gusmão), este livro é o primeiro de uma projetada trilogia que pretende avançar
o estudo do tema até o presente. Apesar disso, verifica-se que este primeiro volume,
editado e posto a venda em 2001, é um livro que se auto sustenta tanto em
conteúdo como pela suas quase 680 páginas.

Apesar de sua leitura demandar algum conhecimento da história imperial
brasileira, o aparecimento desta obra ajuda a reforçar a importância de alguns dos
temas de política externa e interna que ainda estão à espera de solução pela sociedade
brasileira. Ao buscar sistematizar o conhecimento sobre as relações econômicas
internacionais do período que vai da transferência da corte portuguesa até o final
do império, o autor harmoniza seu discurso ao de Caio Prado Iunior considerando
que os problemas atuais da nação já estavam definidos há 150 anos. A nós, leitores
constrangidos, cabe concluir que nossa sociedade vem adiando a solução e mesmo
o enfrentamento de muitos dos problemas apresentados pelo autor.

Paulo Roberto de Almeida escreve com a vontade de suprir a lacuna deixada
pelos manuais disponíveis de história diplomática e de relações internacionais do
Brasil que, pela sua ótica, deixam "de lado, ou abordam perfunctoriamente, os

* Túlio S H Ferreira é Graduado em História (UFMG) e Comunicação (PUCjMG), cursa pós-graduação
em Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Evmail: tulioferreira@hotmail.com
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fatores econômicos e materiais que poderiam explicar alguns aspectos da
estrutura, das modalidades e das motivações da política externa durante o
império." Ressalva, no entanto, a qualidade dos estudos acadêmicos
especializados referentes ao tema, corroborando o pensamento de Sombra
Saraiva que considera a Argentina e o Brasil como os países da América do
Sul que possuem abordagens sistemáticas e de qualidade da história das relações
internacionais. Assim, apesar de Almeida não ser uma acadêmico stricto senso,
a produção deste "espectador engajado" (para emprestarmos conceito de
Raymond Aron) contribui para o enriquecimento desta tradição de pesquisa.

Expliquemos este "engajamento" do autor. Paulo Roberto de Almeida
possui já consistente produção na área da relações internacionais, com
destaque para reflexões sobre o Mercosul e o desenvolvimento do
multilateralismo econômico contemporâneo. Paulista, graduado em Ciências
Sociais e doutor pela Universidade de Bruxelas, Almeida ingressa na carreira
diplomática em 1977 e hoje ocupa o cargo de Ministro-conselheiro da
Embaixada do Brasil em Washington. Daí sua dupla faceta: pensador e
executor da política externa nacional.

Tributário que é da Escola francesa, Almeida buscará em sua interpretação
histórica não a linha evolutiva dos acontecimentos, mas antes os nexos dos
fatos, as permanências e rupturas dos processos e a busca pelas "causas
profundas" dos acontecimentos. Assim é que ele persegue os fundamentos
da diplomacia econômica no e, nem sempre, do Brasil. Não esperem, leitores,
o desfile de datas em uma linha cronológica evolutiva, pois o esforço do
ensaio é a busca de uma síntese explicativa destes fundamentos que informam
nossas relações econômicas internacionais percebidos em suas permanências
e descontinuidades. Justifica-se tal abordagem pois "é difícil, senão impossível
compreender as posições assumidas pelo Brasil, nos dias de hoje, em diferentes
foros regionais e multilaterais, sem um retorno aos início do século XIX,
quando estavam sendo forjados os fundamentos de sua moderna diplomacia
econômica" (Lafer).

Almeida, entretanto, antes de buscar respostas, preocupa-se em bem
perguntar. Diz Kant que a razão deve pesquisar a natureza "não como um
aluno, que presta atenção a tudo o que seu mestre decide contar-lhe, mas
como um juiz, que obriga a testemunha a responder-lhe todas as perguntas
que ele mesmo ache apropriadas a seu fim". Podemos disser que Paulo Roberto
de Almeida foi um bom aluno e fez perguntas essenciais para a compreensão
da atuação do corpo burocrático brasileiro responsável pela incipiente política
externa brasileira imperial.

Suas conclusões, ainda que necessariamente impressionistas, poderiam
resvalar no corporativismo ao denotarem posições como estas: "O estado
brasileiro imperial, em especial sua diplomacia, conseguiu ser mais avançado
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do que a sociedade que ele era suposto representar" ou " ... uma simples
comparação internacional, ainda que perfunctória, revelará certamente o
caráter distintivo, isto é, para melhor, da diplomacia econômica do Brasil no
século XIX".

Mas, talvez tendo em vista a lição de E. H Carr, Almeida entende que o
"pensamento maduro combina objetivo com observação e análise". Por isso
ele busca sustentar seus argumentos com ampla pesquisa documental primária
(relatórios anuais da antiga Repartição dos Negócios Estrangeiros) ao mesmo
tempo em que dialoga com vasta bibliografia secundária e apresenta anexos
com cronologias, tabelas estatísticas e quadros analíticos que ajudam na
compreensão e enriquecem o texto. Cabe ao leitor dialogar com este material
e criar sua impressão do papel de nossa diplomacia.

Enfim, sendo o desejo o pai do pensamento, esta obra é o resultado da
necessidade prática do diplomata em analisar sua atuação no presente. Sua
trama alcança o passado e leva o autor à conclusão de que os momentos de
continuidade da Política Externa suplantam os de ruptura. Sintetiza o
pesquisador diplomata: "No caso da agenda modernizadora do Brasil, a carroça
colonial convive com o moderno carro importado e o país tem de, na palavra
de um de seus diplomatas, resolver ao mesmo tempo um problema de dengue
e outro de informática". Quase profético.
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o Mercosul além da crise
COSTA VAZ, Alcides. Cooperação) integração e processo negociador.

A construção do Mercosul. Brasilia:IBRI/Funag, 2002, 306 p.

Janina Onuki *

A Cúpula de Madri que se realizou em maio de 2002, tentou dar
continuidade às negociações entre a União Européia e o Mercosul, que tiveram
início ainda na década de 90. Certamente foi mais uma oportunidade para reforçar
o diálogo político entre os dois blocos, diante da incerteza que ainda paira sobre
outras negociações em que os países do Mercosul estão envolvidos, como por
exemplo as negociações da Alca.

Entretanto, o avanço das negociações com a Europa esbarra num obstáculo
- o próprio Mercosul. A instabilidade do bloco, derivada do agravamento da
crise argentina no último semestre, impede que os países membros garantam
uma posição conjunta nas negociações. Ficamos à espera dos desdobramentos da
crise argentina cuja solução ainda parece estar longe, aliada neste ano, à expectativa
da nova agenda de política externa brasileira, após as eleições presidenciais.

Nesse contexto, as análises tendem a ser, desde catastróficas - falando da
"morte" do processo de integração -, até as mais otimistas - identificando a
possibilidade de uma revitalização a partir do aprofundamento da relação com a
Europa. Mas parece dificil identificar um sinal positivo para o Mercosul, e a
possibilidade de se obter beneficios da integração neste momento.

Para compreender a crise, e avaliar as expectativas de sobrevivência do bloco,
é preciso conhecer como se deu o processo de integração do Mercosul, do seu
início em 1991 até 1994, quando o bloco ganha dimensão jurídica e se cria a
união aduaneira. Naquele período, podemos observar como a convergência de
interesses entre os países do bloco levou à obtenção de resultados positivos a
partir do spill over do processo integracionista.

Alcides Costa Vaz, professor de Relações Internacionais da UnB e
coordenador do Núcleo de Estudos do Mercosul da mesma Universidade, nos
traz uma excelente contribuição com o seu livro Cooperação) integração eprocesso
negociador. A construção do Mercosul, que acaba de ser publicado, como resultado
do seu trabalho de pesquisa de doutorado, defendido no Departamento de
Sociologia da Universidade de São Paulo.

* Janina Onuki é professora de Relações Internacionais da FAAP e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em
Relações Internacionais da USP.
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Foi justamente no período que o trabalho aborda, denominado de
"transição" (1991-1994) que o Mercosul, cresceu e obrigou os países a
reorientarem suas agendas de política externa e a discutir as agendas
domésticas de política comercial e de investimentos. Com foco no processo
negociador do Mercosul, Vaz consegue aliar a base teórica das formulações
sobre integração regional e processo negociador internacional às informações
da pesquisa empírica que servem para fortalecer a perspectiva positiva em
relação à consolidação do bloco.

Com isso traz uma contribuição valiosa ao explicar os avanços alcançados
pelos países membros na negociação do bloco e os interesses domésticos
predominantes naquele momento, mostrando que, embora houvesse um
alto grau de assimetria política e econômica, foi possível superá-Ia pela
vontade política e pela necessidade de manter uma postura firme diante do
cenário internacional pós-Guerra Fria, marcado pela instabilidade e
imprevisibilidade.

O primeiro capítulo do livro explica os principais conceitos teóricos,
fundamentais para a compreensão do desenvolvimento do processo,
mostrando a convergência entre os conceitos de cooperação e integração e
analisa as formas de negociação, destacando como as decisões internas de
cada país podem influenciar na condução de uma negociação internacional.

Nos dois capítulos seguintes, o autor trata de explicar as mudanças das
políticas externas, aliadas aos interesses dos dois principais integrantes do
bloco - Brasil e Argentina - e explica a importância da incorporação do
Paraguai e Uruguai na garantia de um equilíbrio de poder regional, além
do impulso à multilateralização do processo integracionista. No capítulo 4,
Vaz mostra os diversos problemas de coordenação e colaboração, derivados
do nível de prioridade que cada país atribuía ao processo.

No capítulo 5, o autor faz uma retrospectiva histórica do processo,
importante para compreender em que etapas se deram os avanços e quais os
principais obstáculos que foram surgindo ao longo do tempo e analisa (no
capítulo 6) como foi a negociação da união aduaneira que permitiu ao
Mercosul alcançar o estágio máximo a que chegou o processo de integração
e fez surgir perspectivas positivas. Por outro lado, essas referências históricas
são importantes para a compreensão das origens da crise.

No capítulo 7, o autor complementa o estudo, observando o papel dos
governos como atores centrais do processo negociador, e os atores que vêm
a se tornar cada vez mais atuantes nos anos 90, não apenas dando impulso à
integração, mas também como influenciadores das políticas domésticas: as
burocracias governamentais e o setor empresarial.

Lendo este trabalho, podemos observar que o êxito comercial e a
perspectiva de avanços do Mercosul criados na fase inicial foram atropelados
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por problemas operacionais e estruturais dos membros. Problemas estes que
nos ajudam a compreender as dificuldades do estágio atual.

Nesse sentido, Alcides Costa Vaz mostra que as perspectivas de
superação da crise do bloco e uma análise mais pertinente sobre o futuro
das negociações (inclusive em ambientes multilaterais) dependem da
discussão de uma metodologia de integração, capaz de impulsionar o
processo diante das crises domésticas; e da retomada da percepção de que o
processo integracionista deve ser fundamentado em um jogo de soma-
positiva.

Este livro que chega em boa hora, faz parte da Coleção Relações
Internacionais organizada pelo Instituto Brasileiro de Relações
Internacionais, com apoio da Fundação Alexandre de Gusmão (Funag). A
coleção, composta por dez títulos, alguns deles com previsão de lançamento
ainda para este ano, é uma contribuição importante para a área de Relações
Internacionais no Brasil.
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bibliográficas listadas alfabeticamente no final do texto, seguindo a norma NBR-6023 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, tal como mostram os exemplos anexos:

5. Remessa de (
Os originais de '(
Revista de Econr
Fundação Arrnaâ
Faculdade de Eo
Rua Alagoas, 90
01242-902 São
e-mail: eco.reri@

• Livro
DAGHLIAN, J. Lógica e álgebra de Boole. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 167p., Il., 21 em.
Bibliografia: p.166-167. ISBN 85-224-1256-1.

6. Assinaturas
Informação pode

• Parte de Coletânea
ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVl, G.;
SCHMIDT, J. (Org.). Histôria dos jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das
Letras, 1996. p.7-16 .

• Artigo de Revista
GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, Rio de Janeiro,
v. 3, n? 2, p. 15-21, set. 1997.

• Artigo de Jornal
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999.
Folha Turismo, Caderno 8, p. 13 .

• Artigo Publicado em Meio Eletrônico
KELLY, R. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. APS News Online, Los
Angeles, Nov. 1996. Disponível em: <http://www.aps.org/apsnews/l196/I1965.html> . Acesso
em: 25 novo1998 .

• Trabalho de Congresso Publicado em Meio Eletrônico
SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total
Na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UFPc, 4., 1996, Recife.
Anais eletrônicos ... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: <http://www. propesq. ufpe.brjanaisj
anaisjeducjce04 ..htm» . Acesso em: 21 jan. 1997.
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as duas áreas, em
ralmcnte, publica
spanhol, e que a
u não, conforme
vir de especialistas

Os artigos deverão estar acompanhados de resumos em português ou espanhol e inglês, de 100
a 150 palavras, não incluídas na contagem do tamanho do artigo, bem como a menção de 3 a 5
palavras-chave, nas mesmas línguas do resumo. A correspondência de remessa deve incluir o
nome do autor, sua qualificação profissional e instituição ou instituições a que está ligado, Pede-
se também seu endereço para contato, inclusive "e-mail" e telefones.

3, Avaliação dos Originais
Os artigos serão submetidos a pareceristas, cujos nomes não serão informados aos autores,

4. Resenhas
A revista publica resenhas de livros, que deverão ser submetidas no mesmo formato dos artigos,
mas com tamanho limitado a 1/4 dos parâmetros mencionados no item 2,

ou por "e-rnail",
o mesmo formato
e 15 a 20 páginas
30,000 a 40,000

's e as referências
a NBR-6023 da
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Fundação Armando Alvares Penteado-FAAP
Faculdade de Economia
Rua Alagoas, 903,
01242-902 São Paulo-SP
e-rnail: eco.reriõfaap.br

6. Assinaturas
Informação poderão ser obtidas por meio do e-mail acima,

67p., 11., 21 em.

o: Companhia das

-0, Rio de Janeiro,

10,28 jun. 1999.

NelVS Online, Los
65.htmb . Acesso

idade total
,4., 1996, Recife.
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