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Os impasses da política
econômica brasileira nos anos 90

/ /

Brico Henrique Garcia de Brito e Aquilas Mendes *

Resumo: Os anos 90, como os 80, foram denominados por parte
da literatura econômica como mais um período de "década perdida".
Ainda que essa última década disponha de características da política
econômica distinta em relação aos anos 80, há quem afirme que os
motivos desse comportamento possam ser explicados por
conseqüências inevitáveis da irresponsabilidade governamental de
períodos anteriores e de decisões tomadas no âmbito da definição
da política econômica interna nesses últimos dez anos. A supremacia
crescente do "mercado", do financeiro e do privado sobre o público
também contribuiu para esse quadro, conforme o demonstram as
várias indagações que se encontram neste artigo. Ele analisa o sentido
da política econômica nos anos 90, com destaque à inserção brasileira
no processo das reformas "neoliberais", bem como o processo de
privatização ao longo desses anos, confrontando-o com os fins que
exerceu na agenda do setor público nesse período. Por fim, trata da
dinâmica das contas públicas nos diversos períodos da década e avalia
seu impacto na adoção de uma nova diretriz de política fiscal.

Palavras-chave: ajuste fiscal, dívida pública, déficit público,
privatização.

Introdução

O Plano Real e a estabilização das taxas de inflação foram, sem dúvida, os
principais eventos na seara econômica no decorrer da década de 90. Importante
salientar, no entanto, que o plano e seus desdobramentos posteriores foram
concebidos a partir dos mesmos ideais "neoliberais" que pautaram os programas
de estabilização de nossos vizinhos latinos, qual sejam: aumento acelerado das
importações de bens, serviços e capitais; âncora cambial e juros elevados
(Mercadante, 1998). Ou seja, o próprio sucesso do plano levou a economia
nacional a uma série de desequilíbrios macroeconômicos (Fiori, 1998).

Para que se possa entender a dinâmica e a lógica por trás desse processo,
faz-se necessário considerar as iniciativas e reformas promovidas pelo Estado a
fim de reduzir a interferência estatal nos "mercados" e promover a
competitividade na economia, que ocorrem com mais vigor a partir de 1990.

* Érico Henrique Garcia de Brito é Economista, formado pela FAAP em 2003. Áquilas Mendes é Professor
de Economia da FAAP,vice-presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde e técnico do Cepam.
Este artigo refere-se ao capítulo 3 da Monografia apresentada à Faculdade de Economia da FAAP,orientada
por Áquilas Mendes, sob o título Política Fiscal e a Dinâmica das Contas Públicas: os impasses da economia
brasileira nos anos 80 e 90, como requisito parcial para obtenção da graduação em Ciências Econômicas em
2003, e selecionada para publicação parcial.
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A implementação de uma série de medidas que contribuíram para o contínuo
esfacelamento do setor público, por outro lado, provocou a "ressurreição" dos
credores internacionais que, ao contrário da década anterior, assistiam a uma
crise de excesso de liquidez (Filgueiras, 2000). A "boa-vontade" de financiar a
economia brasileira dava-se, principalmente, por meio de capitais de curto prazo
a juros elevados, de investimentos diretos ou, em alguns anos mais
especificamente, pelos recursos destinados ao processo de privatização'.

Os novos e abundantes recursos facilitaram o "fim" da inflação crônica e
são, em grande parte, a causa da quebra do dogma de que a estabilização deveria
estar, obrigatoriamente, acompanhada de uma política de maior austeridade
fiscal (que de fato só seria adotada com a crise cambial de 1999), como veremos
no decorrer deste artigo, dogma este que Franco coloca de maneira categórica:

Tratava-se, na visão de Giambiagi, de uma violação dos fundamentos fiscais
de qualquer programa de estabilização, e provava ser errada a assunção dos
pensamentos econômicos à época, dado o sucesso estrondoso do Plano Real
frente aos seus antecessores, embora inegável a importância do ajuste no médio
e longo prazo (Giambiagi, 1997).

Esquecem-se esses autores de que a estabilização, de fato, poderia ser
mantida por um prazo reduzido sem a aprovação das reformas e ajustes
necessários. O preço da estabilização era pago pelas receitas de privatização e
pelos capitais especulativos, às custas de, passada a euforia produtiva dos primeiros
anos de estabilização, desemprego e recessão. Por outra ótica, tinha-se que o
financiamento do componente externo (leia-se: conseqüentes desequilibrios em
conta corrente) atuava como protelador principal das inevitáveis medidas amargas
que viriam a ser implementadas após 1999.

Nesse contexto, este artigo analisa o fio condutor da política econômica
nos anos 90, com destaque para a inserção brasileira no processo das reformas
"neoliberais", conduzida de maneira equivocada a partir do início da década.
Em segundo lugar, é abordado o processo de privatização, com ênfase na última
fase do PND (Programa Nacional de Desestatização), de maneira a confrontá-
10 com os fins que este exerceu na agenda do setor público no período em
questão. Em terceiro lugar, o artigo analisa a dinâmica das contas públicas nos
diversos períodos da década, culminando na crise de 1999 e seu impacto na
adoção de uma nova diretriz de política fiscal.

Como pano de fundo, ilustrar-se-á que o país permanece ao sabor das
freqüentes turbulências que conduzem o capital internacional, o que é fruto de
um modelo de desenvolvimento extremamente voltado para fora e cronicamente

"Claramente, se não houver ajuste fiscal simultâneo à estabilização, ela
fracassará deforma rápida e retumbante."? (Franco, 1995, p. 232)

6 Revista de Economia & Relações Internacionais, vo1.2(4), jall.2004

Aos interessados em se aprofundar no financiamento das contas externas na década de 90, ver Carneiro,
2002, capítulo 8.

2 Acreditamos que esse autor esteja considerando o ajuste precário de 1993 como um "ajuste fiscal" da ordem
que se fazia necessária, o que é natural por parte de quem esteve presente na implantação do plano de
estabilização, e que historicamente considera direta a relação entre déficit e inflação.



dependente. Os humores externos continuam a ditar as regras da sustentabilidade
do problema financeiro crônico do setor público brasileiro, salvo todas as
peculiaridades que diferenciam os anos 90 dos demais períodos da história
econômica recente.

O "Neoliberalismo" chega ao Brasil

Ao fim dos anos 80, com o insucesso de sucessivos planos de estabilização,
o país estava mergulhado na estagnação econômica e beirava a hiperinflação.
Nesse contexto, os ideais liberais em curso no mundo encontraram espaço para
se desenvolver no país e inaugurar, com o governo Collor, a "era liberal" no
Brasil. O intervencionismo estatal, a exemplo do que já ocorria nos países centrais
e em algumas economias latinas, era constantemente "satanizado" e cedia lugar,
de forma acelerada, a propostas de desregulamentação total da economia, abertura
comercial completa, Estado mínimo, privatizações etc.

A discussão acerca da reformulação da participação do Estado remetia às
questões referentes ao próprio papel deste no desenvolvimento nacional, papel
que deveria ser deixado em segundo plano, em prol de uma postura que deveria
limitar-se apenas à de regulador, conforme defende Malan:

CCÉuma nostalgia dos anos 50 a idéia de que é o Estado que vai promover o
desenvolvimento) através do gasto público) mandando a conta para a sociedade
através do imposto inflacionário) do endividamento que recai sobregerações futuras,
ou de impostos que caiam sobregerações presentes. É nesse sentido que eu acho que o
nome do fogo aqui é o aumento da poupança privada e a redução da despoupança
pública) como tenho chamado a atenção há algum tempo" (Malan, 1999).

Franco é mais enfático quanto ao papel que o setor público deveria
desempenhar nos anos 90:

CC... o setor público não terá muita capacidade de originar investimentos como
teve nos anos anteriores a 1983. A responsabilidade pelo crescimento nos anos a seguir
deverá recair predominantemente sobre o setor privado" (Franco, 1999, p. 62).

No entanto, essa visão não era compartilhada por diversos autores que
discordavam da política de abandono dos investimentos estatais em prol da
iniciativa privada, questionando a eficiência presumida do setor privado sobre o
setor público, e apontando os riscos iminentes de dependência econômica dos
investimentos privados. O argumento de Sayad ilustra essa visão:

CCSemgasto público) o nível de atividade e de emprego passa a depender do estado
de ânimo e das opiniõesdos empresários sobreogoverno. Assim) se ogoverno não atender
suas reivindicações e ouvir suas opiniões, os investimentos se reduzem) o desemprego
aumenta e há fugas de capitais (sehouver mobilidade de capital). Semgasto público) a
opinião do capital resgata sua importância e efetividade" (Sayad, 1999, P.130-131).

Os impasses da política econômica "') Érico Henrique Garcia de Brito e Áquilas Mendes, p. 5·18 7



Logo, o Estado passaria a simples subordinado dos interesses corporativos
e aos interesses do sistema financeiro internacional. O monopólio estatal seria
substituído pelos oligopólios privados, estes com o objetivo principal de recuperar
o valor pago nas privatizações! e, em muitos casos, adotando políticas próprias
que confrontavam os objetivos que o setor público tradicionalmente representa.

Dificil seria, sob uma outra ótica, discordar da visão de Malan e Franco. De
fato, o Estado brasileiro não seria capaz de comportar uma política
desenvolvimentista nos moldes das décadas de 60 e 70. O modelo de substituição
de importações, que fora o grande propulsor do desenvolvimento nesse período,
estava esgotado, o que abria uma lacuna ideológica em toda a América Latina
para a proliferação dos ideais de caráter "neoliberal", que não passavam de um
aprofundamento da centralização e concentração do capital sob um novo
paradigma, uma nova roupagem. A internacionalização do capital colocava em
lados opostos países ricos e pobres, tornando-se claro que os Estados mais fracos
deveriam submeter-se às novas exigências do sistema financeiro internacional.

Fazia-se necessário, portanto, rediscutir o estratégico papel do Estado no
desenvolvimento nacional. Havia, de fato, a necessidade de sua redefinição. No
entanto, as reformas com esse intuito (abertura, privatização) não podem ser
vistas como um objetivo em si, um rumo inevitável pelo qual não se possa discutir
um novo modelo de intervenção estatal, mais adequado ao novo cenário
econômico e que permita recuperar, inclusive, os investimentos públicos.

Por fim, apesar do fraco desempenho econômico nacional no intervalo
1980-2000, algumas diferenças podem ser apontadas. Em primeiro lugar, as
elevadas taxas de inflação e políticas macroeconômicas caóticas dos 80, enquanto
que a década seguinte estigmatizou-se pelo bem sucedido plano de estabilização.
Em segundo, a "década perdida" dos anos 80 apresentou forte interferência
estatal, enquanto os 90 ficaram conhecidos como "a década perdida com reformas
orientadas para o mercado". Por último, o tom de desesperança ao fim da década
de 80 contrastava com as perspectivas otimistas acerca de uma trajetória de
crescimento sustentável num ambiente de estabilização ao fim dos anos 904

(Pinheiro et ai, 2001).
Dentre as diversas reformas palatáveis ao mercado tratadas no escopo deste

artigo, o processo de privatizações tem extrema relevância (em determinados
anos, papel crucial) na discussão dos impactos sobre o déficit e a dívida, razão
pela qual lhe é dedicada uma seção particular.

A "febre" repentina das privatizações

À medida que o próprio papel do Estado era rediscutido no fim dos anos
80, com uma redefinição dos limites de espaço público e privado em favor deste
último, uma malha de transformações passaria a refletir o receituário "neoliberal"

8 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.2( 4)) jan.2004

3 Faz-se muito claro perceber que, a exemplo da defasagem que havia ocorrido com as tarifas das empresas
públicas em anos anteriores, o investidor privado não se arriscaria a correr risco semelhante, o que constituía
um prognóstico negativo quanto à evolução futura das tarifas.

4 O crescimento do PIE registrado em 2000 foi de 4,36% e diversos analistas projetavam variações positivas
para os anos seguintes, o que não se confirmou em virtude, principalmente, no âmbito interno, pela crise
energética e, no externo, pela crise argentina e norte-americana.



posto em prática. Políticas de caráter ortodoxo com o objetivo de controlar a
inflação e o déficit público eram acompanhadas por uma drástica mudança na
estratégia de desenvolvimento econômico: as empresas estatais passaram a ser
vendidas, barreiras tarifárias abolidas e empresas multinacionais cortejadas, numa
tendência que veio a se acelerar no decorrer da década de 90 (Velasco [r., 1997
e 1997a).

No caso específico do processo de privatizações, é fato que a primeira fase
(1982-89) foi marcada pela tentativa de saneamento do BNDES, muito longe
da expressividade que essa receita "neoliberal" viria a ter em toda a América
Latina no decênio seguinte. "A motivação básica foi eliminar de sua carteira
(BNDESjBNDESPAR) empresas assumidas involuntariamente e que consumiam
parcela significativa de seus desembolsos. Ao final, foram alienadas 38 empresas
no período, todas de pequeno ou médio porte, totalizando uma receita de apenas
US$ 736,3 milhões" (Passanezi Filho, 1997, p. 387).

As privatizações ocorridas durante o período pré-90, portanto, situavam-
se na esfera da redefinição do papel do Estado em algumas áreas em favor do
setor privado, embora pouco representativas frente ao Programa Nacional de
Desestatização (PND) que foi levado a cabo durante os anos seguintes.

Apenas a partir do governo Collor é que o programa de privatizações toma
corpo. Entre 1990 e 1993 foram vendidas várias empresas, principalmente dos
setores de siderurgia, petroquímica e fertilizantes, uma vez que restrições
constitucionais impediam, até então, a privatização dos setores correspondentes
aos serviços de monopólio natural do Estado, tais como o petrolífero, o de
telecomunicações, energia elétrica etc.

Outro fator de grande importância no Brasil foi a criação das moedas de
privatização, qual seja, um amplo leque de papéis da dívida interna aceitos como
pagamento, ao passo que países vizinhos como Argentina e Chile aceitavam
preponderantemente moeda e títulos da dívida externa como meios de
pagamento" (Passanezi Filho, 1997; Velasco Jr., 1997).

Uma característica relevante na utilização das moedas de privatização no
PND foi, com exceção de alguns papéis da dívida pública externa, a aceitação
dos títulos da dívida de médio e longo prazo de estatais e do governo federal, de
forma geral, pelo seu valor de face na compra das empresas, o que salientava os
objetivos fiscais do Plano de Desestatização (Pinheiro & Landau, 1995).

As moedas de privatização tiveram participação essencial nos resultados em
confronto com a reduzida utilização de moeda corrente durante a primeira fase
do PND (81% contra 19%). Na fase seguinte (1995-2002), entretanto, o uso de
moeda corrente correspondeu a 95% dos resultados totais.

5 As moedas de privatização tiveram origem em 1990 com a criação dos Certificados de Privatização (CPS).
Posteriormente, houve a inclusão de títulos da dívida interna, como debêntures da Siderbrás, as Obrigações
do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND) e Títulos da Dívida Agrária (TDA). Em seguida, foram
incluídos títulos referentes à securitização de créditos podres de diversas origens, tais como as Letras
Hipotecárias da Caixa Econômica Federal, entre outros. Os critérios de seleção dessas moedas nunca foram
transparentes; no entanto, seu papel foi relevante. Em setembro de 1991, seu estoque correspondia a US$
5,3 bilhões. Em julho de 1993, já havia sofrido acréscimo de 70%, alcançando US$ 9,0 bilhões (Passanezi
Filho, 1997). Com a redução das incertezas e da fama de mau pagador do governo, bem como o avanço das
alienações, o uso de moeda corrente. tornou-se predominante a partir de 1995 (Giambiagi & Além, 1999).

Os impasses da política econômica ..0, Érico Henriquc Garcia de Brito e Áquilas Mendes, p. 5-18 9



-==
Em suma, o caráter de obter ganhos fiscais nessa segunda fase das privatizações

(1990-94) torna-se explícito, embora atingindo resultado inferior ao almejado. Os
ganhos para o Tesouro Nacional vinham principalmente da superavaliação dos preços
'mínimos das empresas e da política de deságios dos títulos aceitos", principalmente
por meio de ganhos no processo de aceitação das moedas de privatização, redução do
saldo devedor, redução das taxas de juros ou mesmo um alívio nos prazos de
vencimento. Ou seja, desde então o setor público dispunha de seu patrimônio para
sanear custos, com reduzida ou nenhwna preocupação com os resultados para o
consumidor. Os elevados prêmios cobrados sobre o patrimônio líquido das empresas
já se mostravam como um incentivo para que as mesmas tentassem recompor o ágio
pago nas privatizações, mesmo naquelas onde a venda ocorreu pelo preço mínimo.

Ademais, a privatização é tradicionalmente vista como um elemento no processo
de ajuste fiscal, ou mesmo, em alguns casos (não o brasileiro), para financiar gastos
correntes". Essa visão fiscalista acerca do processo de alienação das empresas estatais
nos países latinos está presente em Pinheiro & Landau:

(P, na América Latina) defato) onde a privatização tem sido mais freqüentemente
acoplada a esquemas de trocasde açõespor dívida. Em parte issoseexplicapela importância
da dívida externa na crise que a região viveu na década passada" (Pinheiro & Landau,
1995, p. 3).

A associação entre privatização e ajuste se dá, na visão desses autores, por meio
de duas formas:

(Primeiro) porque) em geral) é dificil reduzir ou eliminar o déficit das empresas
estatais sem transferi-Ias para osetorprivado. Segundo) porque as receitas da privatização
podem financiar o déficit público sem a necessidade de recurso à emissão de dívida ou
moeda" (Ibid, p. 3).

É justamente nesse contexto que o processo de privatização ganha destaque
como um dos sustentáculos da política econômica no período de estabilização,
atingindo seu "auge" no primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso".

Serviços altamente regulados como o de energia elétrica e
telecomunicações, de competência exclusiva da União segundo a Constituição
de 19889, passam a ser cedidos (sob regime de concessão) para exploração do
setor privado, o que acabou com o monopólio público sobre esses serviços,
gerando impactos sobre o estoque de dívida pública e sobre o potencial de
ganhos de eficiência sistêrnica e em nível microeconómico'",

Era comum a prática de deságio no mercado secundário, uma vez que, de maneira geral, as moedas eram
aceitas pelo seu valor de face (Passanezi Filho, 1997; Velasco [r., 1997).
Curiosa é a opinião de Simonsen sobre o uso da receita da venda para este último fim: "Privatizar uma

empresa estatal efinanciar gasto corrente é como vender um apartamento e usar o dinheiro para ir passear na
Europa" (Simonsen apud Giambiagi & Além, 1999, p. 307).
A receita das privatizações foi superior a US$ 73 bilhões entre 1995-98.

9 O principal marco desse processo foi a aprovação, em fevereiro de 1995, da Lei de Concessões, que estabelece
regras gerais para que o governo conceda a terceiros o direito de exploração de serviços públicos.

10 Para uma discussão mais aprofundada acerca do debate entre privatização e eficiência, ver Passanezi Filho,
1997 e VelascoJr. 1997, 1997a.

10 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.2( 4), jan.2004



No entanto, somente a partir de 1996 a privatização começa a desempenhar
seu papel macroeconômico de maior importância. Com as adversidades
provocadas pelas crises asiática (1997) e russa (1998), as receitas oriundas da
alienação das empresas estatais serviram como um "colchão" para que a
estabilidade fosse mantida por meio do equacionamento dos déficits em conta
corrente e da dívida pública, em trajetória ascendente desde 1994.

Ou seja, durante esse período de retração dos mercados, a receita da
privatização vem desempenhar duplo papel de extrema importância. Em primeiro
lugar, o montante de investimentos estrangeiros (IED) que foi canalizado na
compra dos ativos estatais reduzia significativamente as necessidades de contratar
empréstimos externos para o financiamento do déficit corrente. Para Giambiagi
e Além, a intenção do governo era "que o país passasse pela etapa crítica do
fechamento parcial do mercado de capitais, após a contração de liquidez
internacional iniciada em 1997" (Giambiagi & Além, 1999, p. 331).

Em segundo lugar, os recursos da privatização permitiam ao governo evitar
que a dívida pública se tornasse insustentável, uma vez que o aumento desta em
proporção do PIB mostrava-se objeto de preocupação desde 1994. O objetivo
principal "era evitar que o desequilíbrio fiscal pressionasse muito a dívida pública,
enquanto se aprovavam as medidas de ajuste requeridas para a redução das NFSP.
Se a estratégia se revelasse correta, a dívida pública teria seu processo de
crescimento contido inicialmente através da privatização e, na seqüência, através
do esforço fiscal" (Ibid).

De forma conclusiva, novamente o setor público brasileiro encontrou um
"jeitinho" para escapar de um novo estrangulamento externo que se iniciava
com a crise asiática de 1997. O problema consistia, a exemplo do que ocorria
com a receita de senhoriagem durante o período de alta inflação, em até quando
o Estado conseguiria manter nos trilhos essa estratégia econômica. Discutiam-
se então as possíveis conseqüências do esgotamento das receitas de privatização,
o que ocorreu ao fim de 1998, provocando a necessidade (tantas vezes adiada)
de urgentes ajustes nas contas fiscais e externas. Pastore ilustra essa preocupação,
presente no debate econômico à época:

((A receita real do governo derivada da emissão de base monetária - a
senhoriagem - foi uma fonte de financiamento dos déficits públicos suficientemente
importante para impedir o crescimento explosivo da dívida pública) nos anos de
inflações elevadas ... [Atualmente aJ receita de privatizações trunca o crescimento
da dívida pública por dois anos) mas não impede que o seu crescimento seja não
sustentável quando as privatizações se encerrarem" (Pastore apud Giambiagi &
Além, 1999, p. 149).

De fato, tal qual uma profecia auto-realizável, o mercado internacional
fechou-se novamente em fins de 1997 e o processo de privatização perdeu
totalmente o fôlego apresentado no biênio 1997-98. A partir de então, os
inúmeros desequilíbrios econômicos, principalmente o fiscal, passaram a ser
responsabilizados pelo esgotamento dos ganhos trazidos pelo Plano Real, em
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particular após a queda da âncora cambial com a forte desvalorização de 1999.
Portanto, de uma política de elevação e descontrole de gastos no mandato
1995-98, parte-se para o outro extremo ao fixar metas de déficit a partir de
1999, o que é o objeto da última seção.

Do ajuste precário às metas de déficit: os três períodos fiscais da década de 90

o período 1990-94

Resumidamente, o diagnóstico macroeconômico dos primeiros anos da
década apresentava:

-Aceleração de uma taxa de inflação extremamente elevada;
= Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP), no conceito

operacional, modestas, pois a inflação facilitava o ajuste das contas públicas,
conforme explicaremos em seguida;

-Taxa de câmbio extremamente desvalorizada, reflexo ainda da contração
do mercado de crédito externo ao país na década de 80;

-Situação de tranqüilidade nas contas externas (Pinheiro et ai, 1999).
Na implementação das reformas estatais, particularmente voltadas para o

controle da inflação, o combate ao déficit público ganhou destaque importante
na agenda do governo. As medidas adotadas nos Planos Collor I e II, com
destaque para o congelamento dos títulos públicos pelo governo, inclusive,
permitiram reduzir consideravelmente a dívida pública e as despesas com juros!' ,
de forma que, comparativamente, o superávit primário passa para 2,8% do PIB
entre o período de 1990-94, em contraste com a relação de 0,7% entre 1985-
89. De maneira semelhante, os juros reais líquidos em relação ao produto
caem de 5,8% para 2,8% comparando-se os mesmos períodos!",

O ajuste fiscal proposto, conforme sustenta Filgueiras, " ... tinha como
objetivo fundamental a obtenção de um superávit operacional de 2% do PIB,
através de um esforço fiscal que corresponderia a 10% do PIB. Ele consistiu
em medidas tributárias (indexação e redução dos prazos de recolhimento dos
impostos, ampliação da tributação, aumento das alíquotas, suspensão dos
incentivos regionais - exceto da Zona Franca de Manaus - e cobrança do IOF
em operações de bolsa, caderneta de poupança e títulos em geral); de uma
Reforma Patrimonial (venda de ativos da União e privatização das empresas
estatais) e de uma reforma administrativa (reorganização do Estado e corte de
gastos da máquina governamental" (Filgueiras, 2000, p. 87).

Mesmo com o fim abrupto do governo Collor, em 1992, as políticas de
ajuste (redução das alíquotas, privatização e combate ao déficit público) foram
mantidas pelo seu sucessor, Itamar Franco, em cuja gestão foi lançado o Plano
Real, o mais bem sucedido plano de estabilização da história brasileira.

11 A redução na despesa de juros ocorreu por duas razões principais: a queda da dívida pública até 1994 e a nova
metodologia adotada para apuração das NFSP a partir de 1989 (Giambiagi & Além, 1999).

12 As NFSP (e seus componentes), no caso brasileiro, são tratadas em % do PIE devido, principalmente, à
pouca consistência dos dados apurados até meados da década de 80 e às diversasreformas monetárias ocorridas
num intervalo relativamente curto (Giambiagi, 1997).
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Da mesma forma que se abordou o impacto que o déficit fiscal exerce sobre
a inflação, faz-se necessário tratar, também, a situação inversa. Ou seja, a.inflação
sobre o tamanho do déficit. O "efeito- Tanzi", no caso brasileiro, não assumiu as
proporções observadas em outros países com elevadas taxas de inflação. Isso se
deveu, principalmente, a um sofisticado sistema de indexação tributária que
reduzia o intervalo do recolhimento dos tributos e indexava os valores a serem
cobrados dos contribuintes (por meio de valores referenciais).

Outro fator ainda mais importante foi o papel da inflação na redução dos
valores reais dos gastos do governo, o que gerava uma noção "artificial" de
controle de déficit. A este foi atribuído o nome de "efeito- Tanzi da despesa",
ou "efeito-Tanzi ao contrário" ou ainda de "efeito-Bacha"!", Este nada mais era
do que um controle de gastos exercido através de uma inflação ascendente: " ...
a inflação era um 'véu', que ocultava a incompatibilidade entre as demandas
sociais e a capacidade do governo de satisfazer a elas, já que quase todas as
demandas eram atendidas, nominalmente" (Giambiagi & Além, 1999, p. 118).
Desse modo, as discussões sobre um (ou qualquer) plano de estabilização
deveriam estar relacionadas a um ajuste fiscal de caráter estrutural e definitivo, o
que não ocorreu até o presente e, dado o compromisso político do governo à
época, "estava longe de ser inevitável" (Ibid).

O ajuste precário, uma vez que não atacava as raízes do problema, deu-se,
então, a partir de três fatores. Em primeiro lugar, o "efeito-Bacha"; em segundo,
alguns ajustes de gastos que incluíam redução em beneficios da previdência
social e eliminação de transferências às empresas estatais; por último, o aumento
da receita provocado pela recuperação econômica a partir de 1993.

A combinação desses fatores permitiu diminuir, inclusive, as NFSP
operacionais entre 1990-94, com destaque para os dois anos que apresentaram
superávit operacional (90 e 94) e forte elevação da receita em proporção do
produto, atingindo 27,9% do PIE em 1994.

A dívida pública líquida, por sua vez, após atingir o pico de 55,8% do PIE
em 1984, passou a apresentar tendência declinante, chegando ao patamar de
29% do PIE em 1994, uma proporção muito semelhante ao quadro apresentado
no início da década. Ademais, é interessante salientar que a redução da dívida
líquida apresentou significativa relação com a variação nos índices de inflação, o
que guarda estreita relação com o mecanismo de financiamento através do
imposto inflacionário.

o Período 1995-98

Os planos de estabilização de sucesso nos 80 e 90 tinham, em maior ou
menor grau, um componente de ajuste fiscal e, como não poderia ser diferente,
o tema tornou-se o centro das discussões acerca das pré-condições para a adoção
de um plano de combate à inflação no Brasil. Nesse debate, distinguem-se duas
correntes. A primeira entendia o ajuste ocorrido entre 1990 e 1993 como
precário, embora suficiente para estabelecer uma "ponte para a estabilidade",

13 o nome "efeito-Bacha", a exemplo de "efeito-Tanzi", foi atribuído ao autor que teorizou primeiramente o
assunto (Giambiagi & Além, 1999).

Os impasses da política econômica ... , Érico Henrique Garcia de Brim e Áquilas Mendes, p. 5-18 13



até que as reformas estruturais pudessem ser implementadas. Contrariamente, a
outra linha de economistas não enxergava melhora relevante nas contas públicas
no período referido, como não acreditava na eficácia de um ajuste temporário":

A primeira corrente, que representava a posição oficial, conseguiu então
aprovar o Fundo Social de Emergência (FSE), no início de 1994. O FSE diminuía
as transferências vinculadas do governo por um período de dois anos, muito
embora fosse na época considerada por estes como uma medida de caráter
permanente. A Medida Provisória que criou a Unidade Real de Valor (URV),
inclusive, promulgou que, com a criação do FSE, estaria garantido o equilíbrio
entre as receitas e despesas (Giambiagi & Além, 1999).

Com a queda da inflação, em contraste com período imediatamente anterior,
o desempenho macroeconômico no primeiro mandato de Fernando Henrique
foi o inverso do observado nos primeiros anos da década, e pode ser sucintamente
resumido por meio das seguintes características:

- Inflação baixa (para os padrões brasileiros) e declinante;
-Elevado desequilíbrio nas contas públicas (sucessiva pIOra nos

resultados primários);
-Taxa de câmbio significativamente sobrevalorizada;
- Deterioração dos resultados em transações correntes (Pinheiro et ai, 1999).
Essa inconsistência macroeconômica gerou um crescimento da relação

dívida/PIB, atenuada pela receita das privatizações, que, como visto, sustentava
déficits elevados nas contas públicas e em conta corrente. O fim do imposto
inflacionário como mecanismo de financiamento gerou um acréscimo significativo
nos gastos nas três esferas de governo que, anteriormente à estabilização, produzia
receita superior a 2,0% do PIE, o que caiu para menos de 0,5% no pós-Real
(Banco Central, 1999).

A expansão dos gastos, por parte do governo central, derivava,
principalmente, dos aumentos das transferências a estados e municípios, beneficios
pagos pelo INSS e pela conta de outras despesas de custeio e capital, a OCC1S.
Como mecanismos de contenção fiscal, por outro lado, dispunha-se do imposto
provisório sobre movimentações financeiras (IPMF), posteriormente CPMF;
do FSE, renovado para fundo de estabilização fiscal (FEF) a partir de 199616;a
receita das privatizações e concessões e o aumento no imposto de renda sobre
aplicações financeiras a vigorar a partir de 1998. No entanto, todos esses fatores
mostraram-se de natureza temporária e insuficientes para equilibrar receitas e
despesas, o que levou a preocupações legítimas quanto à sustentabilidade do
déficit e da dívida pública. Houve, de forma clara, deterioração geral nas contas
públicas na segunda metade da década, enfatizando-se a expressiva piora no
quadro da dívida interna (principal fator da elevação da dívida total), bem como
as diferentes componentes e esferas de governo.

14 A respeito das precondições fiscaispara adoção do Plano Real, ver Franco, 1995.
15 Essa conta corresponde às despesas do governo, exceto pessoal, beneficios previdenciários, transferências e

juros da divida pública. essa rubrica é expresso claramente o conflito entre o econômico e o político, ou
seja, era amplamente afetado pelo poder discricionário do Estado.

16 Atualmente DRU (Desvinculação das Receitas da União).
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Logo, com a implantação do Plano Real e o fim da inflação, os déficits públicos
crescentes passaram a ser o principal responsável pela elevação do déficit em transações
correntes (ocorrência de déficits gêmeos) e pela impossibilidade de flexibilizar a política
cambial. Dado que nos meios decisórios temia-se que a depreciação necessária da
moeda (expressivamente sobrevalorizada no critério da PPC) pudesse trazer de volta
a inflação, a idéia predominante no meio oficial era que a estabilidade fazia-se necessária
e suficiente para o crescimento e distribuição de renda (estabilização como meio e
fim)". Portanto, políticas especificamente voltadas para o crescimento e para a
distribuição ficaram fora de plano durante o período (Sayad, 1999).

o período pós-99: as metas de déficit fiscal e perspectivas críticas

A desvalorização forçada da moeda brasileira, no início de 1999, provocou uma
alteração no regime cambial adotado, passando para o regime de taxas flutuantes e,
mais importante, obrigou o Estado a adotar medidas de ajuste há tanto adiadas em
virtude dos elevados ônus político e social e que tinham sua necessidade clara desde a
crise de 1997. No entanto, em contraste com as desvalorizações nos países asiáticos, a
crise não atingiu proporções dramáticas: "o PIE teve um crescimento ligeiramente
positivo; e não houve nada minimamente parecido com uma crise financeira'?"
(Averburg & Giambiagi, 2000, p. 7).

Como mostrado, a política econômica do período 1994-99 (conhecida como
primeira fase do Real), embasada em uma política fiscal expansionista, numa política
monetária restritiva e cambial equivocada, provocou uma série de desequilibrios
macroeconômicos, e tinha caráter insustentável num horizonte de poucos anos.
Ademais, por motivos políticos, somente após a reeleição presidencial as tardias medidas
de ajuste foram adotadas. Portanto, de um cenário de superávits fiscais entre 1990 e
1994 e de uma trajetória de rápida deterioração a partir de 1995, o setor público
passou a ter a necessidade de gerar superávits primários superiores a 3% do PIE para
tentar reduzir gradualmente a relação da dívida líquida em proporção deste".

A política econômica, a partir de então, passa a ser caracterizada pelos seguintes
objetivos:

• Metas de déficit resultado primário, ou seja, comprometimento com uma maior
austeridade fiscal;

•Aprovação de reformas;
•Adoção de um sistema de metas de inflação;
• Câmbio flutuante (Ibiá).
Buscava-se, com sucessivos e crescentes superávits primários, assegurar a

sustentabilidade da dívida pública, muito embora o sucesso nessa direção dependesse
de reformas atravancadas no Congresso Nacional. Merece destaque, no entanto, a
17 A estabilização, combinada com os números positivos de algumas variáveis-chave como crescimento,

desemprego etc, nos primeiros anos do Real, parecia encher esses autores de razão. No entanto, a "festa"
acabaria com a deflagração das crises já amplamente citadas.

18 Aos interessados nos motivos pelos quais o autor afirma que o caso brasileiro diferia significativamente do
caso asiático, ver seção 2 do mesmo estudo.

19 A relação divida líquida/PIE, no entanto, ultrapassaria momentaneamente o patamar de 60% no ano de
2002, mesmo com um ajuste superior a 3,5%.
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aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, um importante e
necessário alicerce para que as diferentes unidades de governo pudessem buscar
um ajuste estrutural e definitivo.

Contrariando a tradição brasileira de não cumprir as metas assumidas das
NFSP assumidas com o Fundo Monetário, a partir de 1999 essa condição
muda com a alteração do "termômetro" fiscal, que passa a ser o resultado
primário, considerando-se que as fortes oscilações das taxas de juros (freqüentes
num contexto de crise de capitais) tornavam o acordo vulnerável. Com essa
mudança, permitiu-se a evolução significativa dos resultados primários do setor
público, chegando a superar a relação de 4% no acumulado em 12 meses. É
importante salientar o aumento do compromisso público com o superávit
primário, mesmo que este se mostrasse insuficiente para fazer frente às despesas
de juros.

No entanto, entendemos que tal situação poder-se-ia reverter com um
maior crescimento e menores taxas de juros. De forma contrária, cobra-se um
custo por demais elevado da sociedade ao tentar adequar os resultados primários
às necessidades de financiamento do setor público.

Notas fmais

Este artigo tratou de apontar os percalços de uma política que navegou
ao sabor das diretrizes políticas e econômico-financeiras internacionais. Uma
sucessão de políticas econômicas inconsistentes com os desejos constantemente
anunciados pelo governo em promover a prosperidade econômica,
principalmente a partir de empreendimentos privados. Essa estratégia de
responsabilizar o setor privado pelo investimento produtivo mostrava-se
contraditória com a condução da política econômica em toda a década de 90.
As altas taxas de juros praticadas no período direcionaram a poupança privada
para o financiamento público. Essa distorção implicou em escassez de crédito
para o setor produtivo, bem como na mudança no próprio direcionamento
das atividades deste, por exemplo, com empresas aplicando no mercado
financeiro em vez de investir nas suas atividades, por conta de retornos
financeiros altamente atraentes-".

Não é propósito discordar, ou mesmo abrir uma discussão a respeito, do
fato de o Estado brasileiro encontrar-se quebrado e de necessitar de urgentes
reformas em todos os seus setores (fiscal, tributário, previdenciário etc) ou
mesmo concordar com a supremacia presumida do setor privado sobre o
público, visto que este não se apresenta capaz de realizar os investimentos
necessários a exemplo do que ocorreu em décadas passadas. No entanto, em
nenhum período da história pátria observou-se tamanho "entreguismo" e
dependência. Abriu -se a economia de maneira indiscriminada e privatizaram-
se os principais ativos do Estado. Pode-se argumentar que algumas estradas
melhoraram, vários serviços públicos foram ampliados etc, mas cabem aqui
diversas indagações: todos os brasileiros podem pagar ou mesmo dispor dos
mesmos? Para quem irá a conta quando os contra-efeitos tornarem-se evidentes
e de dificil controle, como aparentemente caminham?

20 Acerca deste efeito, denominado "crowdinq-out", ver Franco, 1999, p. 77-80.
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Como observa Tavares: "Além dos desempregados e dos sem-terra, o que
fará a maioria da população que vive de serviços onde se acotovelam desde a
elite dos trabalhadores da infra-estrutura decadente, dos setores financeiros falidos
e de alta tecnologia sucateada, até a maioria esmagadora dos trabalhadores braçais,
das classes médias, dos funcionários públicos desmoralizados e dos miseráveis
deste país? Devem devorar-se uns aos outros, com a bênção do mercado flexível
e desregulado enquanto não chega o Admirável Mundo ovo?" (Tavares, 1996).

Ademais, o sucesso inequívoco da estabilização tornou -se meio e fim, a
despeito de qualquer outro mal econômico ou social que pudesse justificar o
seu elevadíssimo custo. A "conta" do fim da inflação, passada a euforia dos
primeiros anos do Plano, recaiu sobre os salários, sobre o crescimento, sobre o
desemprego e outros males que uma moeda mais estável não foi capaz de resolver.
Por esses e outros fatores, a década de 90 parece ter estacionado, ou mesmo,
conforme alguns critérios, "andado para trás"?'. Por isso mesmo, permanece o
desafio de refletir intensamente sobre o que nela se passou, indispensável para
que a economia brasileira encontre melhores caminhos.
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l
Os empresários e as negociações
externas: nota sobre a posição da
Coalizão Empresarial Brasileira

Roberto Teixeira da Costa *

Resumo: É apresentado o posicionamento de uma iniciativa da
Confederação Nacional das Indústrias (CNI), a Coalizão Empresarial
Brasileira, organizada em 1996 para buscar posições comuns de
empresários com respeito à inserção internacional do País. Defende-
se uma participação ativa do empresariado nas negociações de acordos
comerciais internacionais. Em particular, são apresentadas as posições
da Coalizão Empresarial Brasileira quanto às negociações no âmbito
da Alca, da OMC e da União Européia. O texto faz também um
balanço do que se passou em 2003 nessas três esferas de negociações.

Palavras-chave: Participação empresarial em negociações e acordos
internacionais, Coalizão Empresarial Brasileira, Alca, OMC, União
Européia.

A Coalizão Empresarial Brasileira, iniciativa da Confederação Nacional
das Indústrias (CNI), foi organizada em 1996 para buscar posições comuns
de empresários brasileiros com respeito à inserção internacional do País. Desde
então, a Coalizão vem desempenhando um importante papel nas complexas
negociações em que o Brasil está envolvido.

A coalizão foi uma resposta do setor industrial brasileiro para melhor
organizar-se diante dos desafios das negociações de diferentes acordos
comerciais internacionais em que o Brasil estaria envolvido, particularmente
em relação à Alca, OMC e União Européia.

Buscar posições consensuais de diferentes setores relativamente ao que
se discute nos plenários internacionais não é uma tarefa simples. São
múltiplos os interesses em jogo, e o que a Coalizão se propôs a fazer é
encontrar uma posição equilibrada que possa representar a opinião mais
próxima do consenso dos diferentes setores envolvidos. Muito embora seja
reconhecida a necessidade de uma maior participação do Brasil no cenário
internacional, cada setor obviamente procura defender seus interesses e
lutar para que sua atividade seja minimamente afetada nos acordos
internacionais de liberalização comercial e de serviços.

Roberto Teixeira da Costa é economista, empresário, foi o primeiro Presidente da Comissão de Valores
Mobiliários(CVM), e é membro do Conselho de Administração de várias empresas. Participa da Coalizão
EmpresarialBrasileira integrando o seu Conselho de Orientação Estratégica.
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Essas considerações são necessárias para entender o contexto das diversas
reuniões ocorridas em Brasilia no último trimestre de 2003, quando a Coalizão
Empresarial encontrou -se com os diferentes ministros envolvidos nas negociações
externas para apresentar suas considerações sobre as três importantes discussões
internacionais em que o Brasil está envolvido, a saber:

-a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Cancun;
-as negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca); e
-as negociações do Mercosul com a União Européia.
Destaco duas reuniões: a primeira, assistida pelo ministro do

Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, e com uma participação mais aberta,
onde também estiveram presentes representantes do Itamaraty, dos Ministérios
da Fazenda e da Agricultura e muitos assessores e empresários do setor privado;
e outra, mais fechada, do chamado Núcleo Estratégico da Coalizão, com o
ministro das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim.

Nas duas ocasiões foi discutido o documento da CNI intitulado
Posicionamento da CEB sobre as estratégias brasileiras nas negociações comerciais,
anexo a esta nota. Resumindo as discussões ocorridas, particularmente a segunda
reunião, que foi mais participativa e com troca de opiniões, diria que as posições
de empresários e do Governo estavam bem próximas de um denominador
comum.

É importante que essa afinidade exista porque, afinal de contas, o mandato
negociador que o Governo recebe para esses foros deve representar a opinião da
sociedade brasileira, e particularmente dos setores mais diretamente envolvidos.
São negociações transcendentais, pois irão determinar o rumo da economia
brasileira e sua participação em acordos internacionais. Devemos evitar
precipitações e atitudes isolacionistas que nos excluam de uma maior e necessária
participação no comércio mundial. Prudência e ousadia, dificil de conciliar, têm
de ser combinadas.

Sabemos que, no fim, a busca do consenso é uma missão quase impossível
e, no seu mandato de negociador, não será possível o Governo atender a todos.
Assim, ele, por meio de seus negociadores, terá de exercer o papel de árbitro.

Não há dúvidas de que evoluímos muito nos debates ligados à inserção
internacional do Brasil. Esse tipo de diálogo é fundamental, muito embora ainda
estejamos longe de uma solução plenamente satisfatória. De qualquer forma, na
Reunião de Cancun houve pela primeira vez espaço para uma delegação brasileira
marcar sua presença e não mais ser apenas informada por terceiros sobre o que
está acontecendo nas negociações.

Tenho registrado, nesses e em outros encontros da mesma natureza, o
reconhecimento de uma atuação agressiva das autoridades brasileiras nos
diferentes embates que se travam, quer em Genebra, Bruxelas ou Washington,
nos quais vêm afirmando claramente nossas posições e lutando
intransigentemente pelos nossos interesses.

No entanto, por mais eficaz que seja essa atuação, o setor privado deverá
marcar sua posição no exterior com maior agressividade. É preciso lembrar
também que quem estiver do nosso ou do outro lado negociando tem de prestar
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conta aos seus Congressos Nacionais e aos formadores de opinião dentro de
cada país. Portanto, ao mesmo tempo em que aceleramos e aprofundamos o
diálogo com nossas autoridades, como empresários não devemos deixar de marcar
também uma posição no exterior, registrando claramente nossas posições, o
que somos e o que estamos buscando na condição de afetados pelas decisões
finais do processo de negociação. Nessa atuação, não devemos limitar-nos a
uma atuação interna, mas também registrar nossa presença junto aos legisladores
e formadores de opinião, onde nossos interesses estarão em jogo.

Revendo estas observações ao concluir este artigo no fim de 2003, apresento
também um balanço do que se passou nas três referidas esferas de negociações
internacionais em que o Brasil está envolvido.

L Infelizmente as negociações em Cancun não levaram a nenhum avanço
que permitisse vislumbrar que a Rodada de Doha pudesse ter desdobramentos
que atendessem especificamente às necessidades do Brasil e dos países em
desenvolvimento. Como nota positiva, houve a formação do Grupo dos 20,
posteriormente rebatizado como GX, em que Brasil, China, Índia e África do
Sul, entre outros, tiveram posição marcante na defesa de seus interesses em
contraposição aos dos países desenvolvidos. No limiar de 2004, não foram
percebidos progressos substanciais de uma agenda positiva da OMC que
atendesse às nossas demandas, fortemente centradas na questão dos subsídios
agrícolas.

2. No que toca à Alca, depois da reunião dos Ministros de Comércio Exterior
em Miami, em novembro, foi reconhecida a dificuldade de levar adiante um
projeto mais ambicioso dentro do que havia sido acordado em 1994. Diante da
posição rígida dos Estados Unidos em não querer discutir a questão dos subsídios
agrícolas e da maneira com que aplicam a legislação de proteção comercial,
decidiu-se que a Alca terá um espaço bem mais limitado, deixando-se de lado
temas complexos com propriedade intelectual, compras governamentais e
investimentos para o âmbito da OMC.

3. No que se refere ao acordo entre a União Européia e o Mercosul,
muito embora nas últimas reuniões tenha havido algum sinal de
flexibilização, certamente a questão agrícola continua sendo um grande
impedimento para as negociações.

Assim, entramos em 2004 com os temas comerciais em segundo plano, e a
segurança interna ficando com a primazia na agenda dos países centrais.

ANEXO

Posicionamento da CEB sobre as estratégias brasileiras nas negociações
comerciars
(Agosto de 2003)

Introdução

Desde que foi criada em 1997, a CEB vem procurando contribuir para a
definição da agenda de negociação do Brasil, reunindo setores empresariais
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diversos, promovendo o debate interno, levando ao Governo brasileiro as
recomendações dos empresários, e defendendo em foros empresariais
internacionais posições que reforcem a defesa dos interesses brasileiros. No atual
cenário, em que os rumos das principais negociações em que o Brasil está
envolvido estão sendo redefinidos, é imperioso estreitar os atendimentos entre
os formuladores das estratégias nacionais e o setor empresarial.

Os últimos meses têm se caracterizado pela intensificação das atividades
ligadas às negociações comerciais em que o Brasil e o Mercosul se encontram
envolvidos. Em todas as frentes, o quadro negociador ganha em complexidade,
na medida em que os processos entram em etapas mais avançadas, exigindo dos
participantes definições e decisões muitas vezes dificeis.

Os cronogramas das diversas negociações deixam prever que esta situação
somente se acentuará nos próximos meses: na OMC (Organização Mundial do
Comércio), a Reunião Ministerial de Cancun, em setembro, definirá as
possibilidades de sucesso e o grau de ambição da Rodada de Doha. Na Alca (Área
de Livre Comércio das Américas), mantido o prazo de 2005 para a conclusão das
negociações, a discussão deve se centrar na troca de concessões de acesso ao mercado
e na definição do alcance do acordo em áreas de negociação consideradas sensíveis
pelos principais "players" na negociação (Brasil e EUA). Nas negociações Mercosul-
União Européia, as possibilidades de sucesso do acordo bi-regional se tornarão
muito mais nítidas na medida em que se aprofundam as negociações de acesso em
bens, o que depende, em grande medida, de que a recém-anunciada reforma da
política agrícola comum se traduza em maior flexibilidade dos europeus nas
negociações de liberalização do comércio agrícola.

No plano doméstico, o Governo brasileiro, ao mesmo tempo em que
fortaleceu seu compromisso com a conclusão das negociações da Alca em 2005,
explicitou uma nova posição em relação à agenda deste processo negociador:
trata-se da opção por um acordo concentrado em temas de acesso e contemplando
regras menos ambiciosas do que as desejadas por outros países em temas
considerados sensíveis, como investimentos, compras governamentais, serviços
e direitos de propriedade intelectual. Nesta proposta, o aprofundamento de
regras nestas áreas deveria ser remetido às negociações multilaterais.

Diante deste quadro marcado por mudanças significativas e pela emergência
de novos desafios, a CEB considera oportuno explicitar seu posicionamento em
relação às negociações em curso.

Na visão da CEB, dois são os critérios que devem guiar o exame das
estratégias de negociação do Brasil nos três processos de negociação:

• Não excluir o país - e seu setor produtivo - das negociações; e
·Preservar os interesses do setor produtivo nas negociações concretas

sobre cronogramas, conteúdo da agenda, na definição de "trade-offs" entre
diferentes temas da agenda etc.

Além disso, a CEB defende a preservação e a ampliação da coesão interna
do Mercosul, a partir de um processo de formação de posições sub-regionais
que contemplem de forma adequada os interesses do setor produtivo
brasileiro.
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Consideradas as questões atualmente em jogo nos diferentes processos
de negociação e os desafios que estes colocarão para o país nos próximos
meses, os critérios acima enunciados se traduzem nos seguintes
posicionamentos:

Na OMC:

1. O Brasil tem todo o interesse em uma rodada multilateral ampla e
bem-sucedida, sendo condição "sine qua non" deste sucesso a obtenção de
resultados efetivos na área da agricultura, onde o país apresenta fortes e
diversificadas vantagens comparativas. Sem reduzir sua ambição estratégica
na eliminação das políticas dos países desenvolvidos que distorcem o comércio
agrícola, o país deve pautar sua atuação no curto prazo por uma postura
pragmática que se traduza (i) na participação nos esforços para desbloquear
a agenda agrícola na OMC; e (ii) na busca de obter melhorias significativas
das condições de acesso a mercados que hoje enfrentam seus principais
produtos de exportação de origem agropecuária.

2. Nas negociações de acesso para bens industriais, a CEB concorda,
sob as condições abaixo explicitadas, com algumas das idéias expressas no
documento do Presidente do Grupo Negociador de Acesso a Mercados.

O elemento central da proposta apresentada é a fórmula para a redução
de tarifas, que tem como aspectos interessantes a ponderação da tarifa base
pela tarifa base-média e a introdução de um parâmetro A cujo valor está
ainda por ser definido. Esses fatores dão flexibilidade para acomodar impactos
menores sobre os compromissos tarifários dos países em desenvolvimento,
ao mesmo tempo que permitem vislumbrar uma redução importante de picos
tarifários em países com tarifa média reduzida. No entanto, para que essa
fórmula atenda aos interesses do setor industrial brasileiro é necessário
adequá-Ia ao compromisso de "less than full reciprocity" em acesso a mercados
definido no mandato de Doha, fixando o parâmetro B da fórmula em valor
não inferior a 3 para os países em desenvolvimento e igual a I para os
desenvolvidos, preservando-se ademais a possibilidade de um prazo mais
longo para a implementação das reduções.

A definição da tarifa consolidada na OMC como base para a liberalização
tarifária é outro aspecto importante do documento, como também o
compromisso com a maior consolidação de linhas tarifárias pelos países em
desenvolvimento, uma vez que o Brasil já consolidou todo o seu universo
tarifário. Além disso, interessa ao setor empresarial brasileiro que as tarifas
não- "ad valorem" sejam transformadas em equivalentes "ad valorem" e que
estejam sujeitas ao processo de desgravação que venha a ser acordado.

No entanto, a CEB não concorda com a proposta, também constante do
documento, de eliminação de tarifas para alguns setores industriais, entendendo
que a adoção desta metodologia de liberalização não atende aos interesses
brasileirose representa um passo na direção da "setorialização" das negociações
de acesso a mercados na OMe.
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Na área de regras comerciais, tendo em vista as dificuldades de se obter
avanços significativos nos foros regionais e bilaterais em alguns temas de interesse
do País, como a revisão das normas "antidumping" , a CEB considera fundamental
o estabelecimento de regras mais claras e transparentes e uma uniformidade de
interpretação e aplicação dos dispositivos do Acordo, como vem sendo defendido
pelos "Priends of Antidumping".

3. Cancun deverá adotar decisões relevantes relacionadas às modalidades
de inclusão na agenda multilateral de novos temas, como investimentos, política
de concorrência, transparência em compras governamentais e facilitação de
negócios. Estes temas já fazem parte das agendas das negociações preferenciais
em que o Brasil está envolvido.

A CEB entende que estes temas deveriam fazer parte integral da agenda de
negociações multilaterais e que, no caso de investimentos, as orientações básicas
do mandato de Doha devem ser rigorosamente seguidas; negociações centradas
em investimentos diretos, uso de metodologia de listas positivas para negociação
de pré-estabelecimento etc.

NaALCA:

1. Com o prazo definido (compromisso com 2005) e baixa probabilidade
de que a fórmula 4+ 1 das ofertas diferenciadas por blocos apresentadas pelos
EUA, a questão estratégica central das negociações hemisféricas concentra-se
na composição da agenda.

O Governo brasileiro vem defendendo o "enxugamento" da agenda, que
evitaria regras e disciplinas ambiciosas em temas considerados sensíveis para o
Brasil. Do ponto de vista da CEB, esta estratégia pode levar o país a aceitar
prematuramente a idéia de que os ganhos de acesso a mercados para suas
exportações, decorrentes do acordo, serão limitados. A ausência de avanços no
disciplinamento da utilização de medidas "antidumping" e de direitos
compensatórios com fins protecionistas, por exemplo, pode inviabilizar as
exportações de setores competitivos no Brasil.

Além disso, a concentração da agenda em acesso a mercados tende a aumentar
a pressão por resultados fortes e rápidos nesta área, ao reduzir substancialmente
as possibilidades de "trade-offs" entre diferentes áreas de negociação. O argumento
de que este seria o custo a pagar pela preservação de margens de liberdade de que
o país dispõe para fazer política industrial perde força, no plano interno, se não se
explicitam quais os elementos e objetivos desta política.

Diante deste quadro, a CEB defende (i) a manutenção das regras do jogo
acordadas em acesso de bens (prazos e ritmos de desgravação, cestas, respeito a
sensibilidades etc); e (ii) a exploração, pelo Governo brasileiro, de alternativas
que permitam preservar seus interesses essenciais em busca de um acordo, sem
aumentar pressões por liberalização mais rápida na área de acesso de bens,
preservando as possibilidades de "trade-offs" entre áreas de negociação.

As resistências da maioria dos parceiros que estão negociando a Alca em
aceitar um enxugamento da agenda negociadora somam-se à necessidade de que
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o Brasil obtenha um acordo equilibrado para indicar que é conveniente para o
país considerar hoje alternativas de negociação que atendam a estes condicionantes.

Estas alternativas devem combinar a redução do grau de ambição do acordo
em áreas mais afeitas ao âmbito multilateral e sensíveis para o Brasil com a
manutenção na esfera das negociações da Alca de uma agenda temática abrangente.

Para atingir esses objetivos devem ser consideradas as seguintes estratégias:
Reservas em relação a dispositivos do Acordo: Procurar estabelecer

reservas em relação a compromissos que sejam negociados nos temas mais
sensíveis ao Brasil. Nesse caso, o Brasil proporia critérios para o estabelecimento
de reservas que, sem retirar a efetividade da matéria acordada, permitam aos
países evitar compromissos com determinados dispositivos que causam
dificuldades em algumas das áreas de negociação.

Remoção de itens mais sensíveis ou dos "elementos sistêmicos" de
algumas áreas de negociação para o âmbito multilateral ou, como
alternativa, definir uma "built-in agenda" para a Alca pós-2005:
Procurar definir em alguns temas os aspectos mais difíceis de serem
negociados no âmbito regional ou os componentes sistêmicos dos temas
(aspectos cuja regulação só faz sentido em plano multilateral), como novos
compromissos em propriedade intelectual e direitos de pré-estabelecimento
em investimentos, por exemplo. Esses aspectos deveriam ser remetidos para
a OMC, ou mesmo ser incluídos em uma agenda para a negociação na
Alca, após firmado o acordo inicial.

2. No curto prazo, a indefinição em relação a questões de métodos e
modalidades de acesso aos mercados dificultará cada vez mais os trabalhos
de elaboração da oferta revisada brasileira e de apresentação, pela CEB, de
pedidos de melhoria de oferta a outros países. Para lidar com estas questões,
a CEB propõe que:

·os pedidos de melhoria de ofertas de bens sejam elaborados a partir do
pressuposto, confirmado explicitamente pelo governo, de que o conceito de
NMF regional para o período de transição foi abandonado. Nesse caso, a
eventual recuperação do conceito não pode implicar em regionalização
automática das melhores concessões oferecidas a um determinado país;

·sejam superadas as indefinições relativas a métodos e modalidades em
serviços, investimentos e compras governamentais, adotando-se, nas duas
primeiras áreas, o enfoque de listas positivas para a negociação de acesso e, em
compras governamentais, a combinação de listas positivas (para serviços e obras)
e negativas (para bens) acordada no grupo de negociação;

.seja definido pelo CNC - Confederação Nacional do Comércio - um
prazo para iniciar a apresentação de ofertas revisadas compatível com as
necessidades de harmonização dos interesses domésticos e intra-Mercosul;

·sejam definidos, pelos Governos dos países do Mercosul, critérios para
a harmonização de posições intra-bloco, evitando que as negociações externas
sejam instrumentalizadas para contornar diferenças entre os paises em relação
à TEC (Tarifa Externa Comum); e
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.0 Brasil não deixe de apresentar pedidos de melhoria de ofertas para
países do hemisfério com os quais está em negociação, atualmente.

Nas negociações Mercosul- União Européia:

1. As negociações com a União Européia têm merecido menor atenção da
opinião pública e, em geral, são percebidas como menos problemáticas do que as
negociações da Alca. É verdade que em alguns temas sensíveis para o Brasil, como
serviços e investimentos, as metodologias de negociação adotadas pelos europeus
são mais compatíveis com os interesses brasileiros, quando comparadas a propostas
em discussão no âmbito da Alca. Todavia, do ponto de vista da CEB, as negociações
com a UE na área de bens são tão ou mais complexas do que as negociações da
Alca e devem exigir avaliação criteriosa por parte do Brasil para que se possam
alcançar resultados equilibrados em termos de acesso a mercados.

2. Depois do ciclo de apresentação de ofertas melhoradas, em março, novos
pedidos estão sendo apresentados. A nova demanda da União Européia, além de
ambiciosa, inclui diversas novas condicionalidades, horizontais e setoriais, que
supostamente deveriam ser contempladas pelo Mercosul em sua revisão de oferta.

Entre as condicionalidades, destaca-se o uso como tarifa-base da TEC (Tarifa
Externa Comum)-1995 com as reduções posteriores, a demanda para que o
Mercosul utilize o cronograma de desgravação adotado pela UE, a adesão do
Mercosul a acordos setoriais da OMC etc.

A CEB entende que tais condicionalidades devem ser rejeitadas pelo
Mercosul e que as duas Partes deveriam buscar obter consenso em pontos
pendentes de métodos e modalidades de acesso de bens para evitar que as
negociações nesta área caminhem para um impasse.

3. Além disso, a CEB reafirma sua adesão (i) ao princípio da reciprocidade
assimétrica nas negociações bi-regionais de acesso; e (ii) às posições já
encaminhadas formalmente ao Governo em relação às regras aplicáveis ao
comércio de bens, especialmente a possibilidade de manutenção das regras de
"drawback" ao final do período de transição do acordo, o tratamento não-
discriminado dos produtos produzidos nas zonas francas, e a incorporação da
cláusula de indústria nascente.

Em outras negociações do Mercosul:

1. O Brasil deve ser agressivo nas negociações bilaterais em formato 4+1. A
CEB entende que para ganhar competitividade nos mercados internacionais em
um cenário marcado pela proliferação de acordos de preferências regionais e
bilaterais, o Brasil precisa ser ágil na celebração desse tipo de acordo.

2. Tendo em vista o compromisso de concluir as negociações hemisféricas
até 2005, é preciso avançar rapidamente com os acordos sub-regionais em
negociação pelo Mercosul com os países latino-americanos. Além da importância
de concluir esses acordos antes que a Alca esteja em vigor, é imprescindível que
o grau de ambição a ser alcançado em termos de condições de acesso a mercados
seja mais profundo do que os esquemas de liberalização que estão sendo
negociados no âmbito hemisférico.
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3. Atenção prioritária deve ser dada à negociação com os países andinos,
seja no formato entre os blocos Mercosul-CAN (Comunidade Andina de
Nações), seja em entendimentos com cada um dos países em separado. A
celebração de acordo de livre comércio com a CAN tem sido apontada como
prioritária por diversos setores empresariais brasileiros.

Nos processos de construção de posicionamento do Brasil e do Mercosu1:

1. Na atual fase das negociações da Alca e com a UE, é desejável que esse
processo permita uma ampla discussão e busca de construção de consenso entre
interesses inter e intra-setoriais, algumas vezes diferentes. Para tanto, é necessário
que compromissos com prazos para a apresentação de listas permitam que esse
exercício seja realizado.

2. Os esforços para a definição de critérios para a harmonização de posições
intra-Mercosul para todas as negociações de acesso a mercados necessitam ser
aprofundados. Dadas as assimetrias de estrutura produtiva entre os países
membros do bloco e, conseqüentemente, os diferentes interesses em relação à
estrutura de proteção, as diferenças de posições em relação a ofertas e pedidos
de liberalização têm sido expressivas. Os atuais mecanismos de harmonização
de posições pela via do somatório de listas acabam por gerar distorções
importantes e não são compatíveis com a preservação dos interesses da indústria
brasileira nas etapas finais da negociação.

A agenda doméstica de políticas e as negociações comerciais:

1. Maximizar as oportunidades e mitigar riscos associados às negociações
comerciais depende não somente da estratégia negociadora dos países, mas
também da capacidade destes para preparar-se para os desafios da integração.
Os prazos de transição previstos nas negociações da Alca e com a União Européia
devem ser utilizados para que o Brasil supere várias de suas atuais deficiências
competitivas, traduzindo em aumento das exportações e em atração de
investimentos a sua participação nestes acordos.

2. A reforma tributária e outras iniciativas voltadas para reduzir o Custo
Brasil devem desempenhar papel central neste processo, da mesma forma que
políticas industriais voltadas para a inovação e a capacitação podem contribuir
decisivamente para permitir ao país retirar dos resultados dos processos em curso
todos os seus beneficios potenciais.

Os empresários e as negociações externas: _._. Robcrto Tcixeira da Costa. p. 19-27. 27



Os limites das reformas
tributárias no Brasil

Renaldo Antonio Gonçalves'

Resumo: Este texto discute a capacidade de o Estado brasileiro
fazer reformas tributárias. Os principais pontos abordados estão
centrados nas especificidades do nosso federalismo fiscal e da
relação entre o Poder Executivo com o sistema de representação
parlamentar (a representatividade da população no Congresso).
A evolução histórica da carga tributária é outro parâmetro
utilizado para avaliar as reformas ocorridas ao longo da nossa
história republicana. Os elementos contidos nas discussões sobre
a capacidade reformista do Estado servirão também para analisar
a viabilidade das propostas tributárias feitas pelo atual governo.
O objetivo desta avaliação não é prever o formato final da
reforma, mas apontar os limites das mudanças.

Palavras-chave: Reforma tributária no Brasil, impostos diretos,
impostos indiretos, limites técnico-políticos de tributos.

1. Introdução

A ascensão do Partido dos Trabalhadores (PT) ao poder nas eleições
presidenciais de 2002 trouxe, além de um novo estilo de governar, uma proposta
diferente de reformar a Constituição no tocante às questões tributárias. A
novidade não está apenas na forma de apresentar a reforma tributária (Proposta
de Emenda à Constituição n.? 41-B) encaminhada ao Congresso, mobilizando
todos os governadores em apoio às mudanças, mas também no conteúdo. Em
vez de propor a fusão de impostos e racionalizar procedimentos fiscais como a
fracassada tentativa anterior, a atual proposta da União tem como marca forte
modificar o ICMSl, o principal imposto da esfera estadual.

O objetivo deste artigo é refletir sobre os limites de reformas com este
perfil e contribuir para o entendimento das resistências aos processos de mudança
em um ambiente político de liberdades democráticas.

Assim, na segunda parte deste estudo, apontaremos elementos estruturais
que matizam as mudanças e influenciam os limites das evoluções constitucionais
nas questões tributárias. A seção seguinte tratará das relações entre a evolução
do sistema tributário e as reformas dentro de uma perspectiva ampla, não
necessariamente histórica, mas pontuando os principais traços desta relação.

Renaldo Antonio Gonçalves é Professor da FEA· PUC/SP e doutorando pelo programa de Ciências Sociais
da PUC/SP. Este texto baseia-se na pesquisa realizada pelo autor no programa de doutorado em Ciências
Sociais da PU C- /SP, para sua tese intitulada Relações [ederalistas e a oferta de bens públicos no Brasil.

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
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A quarta parte do documento apresenta e comenta, de maneira sumária, os
principais eixos da proposta de reforma tributária proposta pelo atual governo.
Na parte seguinte, exploramos os limites técnicos e políticos dessa proposta,
finalizando na sexta parte do trabalho com algumas anotações e conclusões.

Os argumentos expostos têm como preocupação central contribuir e
ampliar o debate sobre a reforma tributária, dentro da perspectiva de dar
visibilidade aos constrangimentos que impedem as mudanças institucionais.

2. O contexto das reformas

As modernas democracias ocidentais se caracterizam por um aumento
contínuo da representatividade dos anseios da população nas ações do
Estado. Esta aderência está geralmente assentada na evolução das instituições
públicas que cumprem um espectro amplo de objetivos, que vão desde o
atendimento adequado à demanda por bens públicos (segurança, justiça,
saúde, educação etc.) até objetivos menos tangíveis, como desenvolvimento
econômico, bem-estar social, garantias constitucionais às minorias e outros.

O desenvolvimento contínuo das instituições públicas tem como uma
das suas molas propulsoras o processo eleitoral. As urnas revelam as
preferências dos eleitores por meio dos novos temas vitoriosos, que se
transformam na agenda política dos governantes para materializá-Ias em
conquistas sociais. No entanto, não existe nenhum instrumento político
que assegure a transformação dos legítimos temas vitoriosos em efetivas
conquistas sociais. Há, entre a consagração nas urnas e a consolidação das
promessas eleitorais, um extenuante e tortuoso caminho cujo vetor de
resultado das reformas é, a priori, indeterminado.

No caso brasileiro, outro aspecto da questão (uma maior aderência
entre a agenda de mudanças e as conquistas sociais pleiteadas pela
população) está ligado ao número significativo de reformas que estão
acumuladas na nossa agenda parlamentar. A tributária é apenas uma delas.
Portanto, a força das transformações pretendidas por um governo, neste
tema e nos outros, depende do fôlego e da capacidade do Poder Executivo
em articular uma conduta vitoriosa no Congresso.

Nesse contexto, propostas com a amplitude de uma reforma tributária
assemelham-se ao jogo de "pega-varetas", pois quando um governante mexe em
um tributo, explicitando seus objetivos e os benefícios das mudanças, emergem
osconflitosque estavam acomodados, rompem-se os pactos que apoiavam o antigo
perfil tributário, com desdobramentos políticos imprevisíveis e resultados que,
facilmente,distanciam-se muito do que foi proposto inicialmente.

As novas correlações de forças na sociedade, as pressões e os movimentos
queaparecem em relação ao novo tributo não surgem como um apoio incondicional
ou uma rejeição explicita às reformas propostas. Só se declaram integralmente a
favordas mudanças as bases que são fiéis às políticas do atual presidente.

Na nova quadra política em que entramos a novidade é que nem o Partido
dos Trabalhadores, a base natural de sustentação do atual governo, apóia
plenamente as reformas. Uma parte da bancada petista rejeita abertamente alguns
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temas das propostas governamentais, outra parcialmente, e somente alguns
parlamentares do partido defendem abertamente as mudanças. O
comportamento do PT em revelar as suas preferências, no entanto, não é a
regra geral dos partidos. A maior parte dos parlamentares de outras bandeiras
assume um perfil mais discreto em relação às reformas. Nesse ambiente, e para
fora do círculo restrito de apoio, os que calculam perdas com as propostas, ao se
articularem para fazer oposição, nem sempre tornam visíveis seus objetivos, não
demonstram claramente suas forças ou intenções, mas, com certeza, buscarão
exercer fortemente sua influência da maneira mais discreta possível, para garantir
os resultados favoráveis às suas posições.

Os segmentos que ganham com as reformas, em função dos possíveis
beneficios que acumularão, sabem que sua exposição será ampliada e ficarão
vulneráveis. Em função dessa evidência, tornam-se fracos aliados ou defensores
tímidos das mudanças propostas pelo novo governo.

Assim, além da lógica comportamental dos parlamentares envolvidos no
processo de decisão, há também distorções estruturais dentro do Poder Legislativo
que amplificam a distância entre a agenda vitoriosa e a consolidação das conquistas.

Dentre as distorções estruturais existentes no Legislativo brasileiro'',
citaremos quatro que julgamos principais: a) sub-representação parlamentar
das unidades da federação mais populosas e super-representação dos Estados
com menor densidade populacional; b) um sistema político ultra-
presidencialista, mas cujo poder é compartilhado, no Congresso, com a
força política dos governadores estaduais; c) o divórcio entre a carreira
política individual e a carreira partidária de muitos parlamentares; d) um
número excessivo de partidos permitindo a um político eleger-se por uma
legenda e trocá-Ia nos momentos de conveniência.

As duas primeiras distorções ("a" e "b") agem no sentido de aumentar
a distância entre a origem do voto (a região onde o eleitor escolheu o
congressista) e os resultados gerados pelo parlamentar no Congresso. Os
eixos principais destes vetores são o valor regional das legendas junto à
população e o controle que os governadores exercem sobre os partidos
que atuam no seu Estado e respectivas bancadas no Congresso. Assim,
nesse módulo de pressão, a fidelidade partidária e eleitoral do parlamentar
depende muito da capacidade de coordenação política dos governadores.

As duas últimas ("c" e "d") agem no sentido de reduzir a distância entre o
parlamentar e seu eleitorado. Estão ligadas aos graus de liberdade dentro da
legenda escolhida e à estatura individual que o político tem dentro do cenário
regional e nacional. A fidelidade ao partido, neste caso, está centrada nas várias
combinações entre ascensão pessoal do político dentro da legenda (mais poder)
com a capacidade de ter vida política própria (base eleitoral fiel), fator que
aumenta sua independência em relação à legenda escolhida.
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Esse módulo de pressão relaciona a fidelidade partidária do político com
sua capacidade de produzir votos, isto é, as escolhas políticas de um parlamentar
estão estabelecidas entre os seguintes limites: aderir às propostas do partido (o
que freqüentem ente inclui ser fiel aos governos estaduais), apoiar propostas de
terceiros (mudar de partido) ou rebelar-se gerando suas próprias propostas (ter
vida política própria). Assim, a carreira política de um parlamentar, em última
instância, estará ligada à qualidade destas escolhas. Quanto mais acerto fizer,
maior será o seu capital político.

É, portanto, nesse ambiente fortemente determinado pelos vetores
"fidelidade à liderança dos governadores" e "preservação dos interesses
individuais em relação ao seu eleitorado" que cada parlamentar reage às propostas
de mudanças institucionais. Tais distorções agem no sentido de reduzir a
representatividade do voto do eleitor, apagam as diferenças ideológicas partidárias
e amplificam a distância entre a agenda vencedora de uma eleição e os resultados
reformistas obtidos no Congresso.

Assim, no processo de uma reforma institucional que examina questões
tão abrangentes como as tributárias, tanto para os perdedores como para os
ganhadores, a lógica que prevalece no nosso ambiente parlamentar nem sempre
é a busca de uma melhor estrutura tributária para a sociedade. O principal eixo
de ação dos parlamentares é o de preservar os beneficios que geram dividendos
políticos individuais e/ou garantir a agenda política dos governos estaduais aos
quais estão associados.

É, talvez, por estes motivos que as duas grandes reformas tributárias que
ocorreram no Brasil foram feitas sob as ditaduras de Vargas e a militar. As outras
foram apenas uma evolução lenta e gradual do perfil de impostos herdado do
período anterior. Com a Constituição de 1988, entretanto, a carga tributária
sofre um novo impulso, em parte movida pela necessidade de novos recursos
para atender a novos gastos estabelecidos pelo texto constitucional, como a
expansão dos beneficios previdenciários".

Como podemos observar na tabela abaixo, a reforma tributária de 1945
deixou uma carga fiscal para a sociedade de aproximadamente 16% do PIB e a
reforma promovida pelos militares, em 1964, aumentou-a cerca de 10 pontos
em relação à reforma anterior.

Tabela 1
Período em Décadas Carga Tributária Média em %do PIE

1947/1964 15,9%

1965/1980 24,2%

1981/1990 25,2%

1991/1998 27,9%

1999/2002 33,6%

Fontes: Varsano e BNDES

3 VerVARSANO,Ricardo. A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do século: Anotações e reflexões
para futuras reformas. Rio de Janeiro: texto para discussão no 405, IPEA, 1996.
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Em particular, o longo período de gestão tributária dos militares (1964 a
1988), apoiado nas Cartas Constitucionais editadas em regime de exceção, manteve
uma arrecadação global praticamente estável- em torno de 25,1 %do PIB brasileiro.
No período que vai de 1989 até 2002, sob influência da nova Constituição, a
carga média sobe para 29,3% do PIB. A escalada fica mais acentuada no triênio
1999/2000, quando passa para o patamar de 33,6% do PIB, novamente
impulsionada por gastos ampliados, como no caso do pagamento de juros sobre
uma dívida crescente, ao lado da necessidade de um efetivo ajuste fiscal.

3. Evolução do sistema tributário e as reformas.

A reforma tributária da Primeira República foi pífia. A proposta dos
republicanos foi manter a estrutura tributária do império, cedendo aos Estados
o imposto "sobre a exportação de mercadorias de sua própria produção", que é
na verdade o avô do atual ICMS. Mas na época isto significava, para os entes
federados, a conquista de uma grande autonomia tributária. No período Vargas,
a Constituição de 1937 modificou vários itens do sistema tributário anterior,
mas o principal gesto político foi o de retirar a competência privativa dos Estados
em legislar sobre tributos, que antes eram de sua exclusiva esfera de poder.

A reforma tributária levada a cabo pelos militares, após 1964, dentre o
grande número de mudanças, destacou-se também pela limitação de
competências impostas aos Estados, neste caso para legislar sobre o ICM (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias, posteriormente ICMS, ao incluir Serviços no
seu título). As restrições tinham como objetivo final evitar que o ICM fosse
usado pelos governadores como instrumento político. A partir dessa limitação
foram também estabelecidas vinculações de gastos com programas específicos,
como os de educação e saúde, ou seja, dentro de uma visão técnica aumentou-
se a coordenação central dos gastos, mas na dimensão política os Estados
tornaram-se mais subordinados aos objetivos da União".

Uma outra importante figura tributária, o Imposto de Renda sobre as Pessoa
Física, surgiu na Primeira República, em 19245, como uma nova fonte de
recursos para a União, mas só foi efetivamente implantado, de fato, na reforma
de 1967. A distância de 45 anos entre a criação e a implantação efetiva de um
tributo progressivo sobre a renda revela a dificuldade e a delicadeza de tratar
esse tema no Brasil. O País foi um dos primeiros do mundo a adotar esse tipo de
imposto, que é classificado em finanças publicas como direto, pois tributa a
renda do cidadão. Mas, provavelmente, fomos um dos últimos a torná-lo efetivo,
implantando-o com muitas distorções. O critério atualmente usado para arrecadar
o imposto de renda no Brasil é de tributar o trabalho assalariado com carteira
assinada, a renda proveniente de aluguéis e o trabalho de profissionais liberais
com renda acima de R$ 1.058,00 mensais. As outras classes de renda, que
poderiam contribuir mais (renda sobre os ganhos de capital), pagam
proporcionalmente pouco ou sonegam.

4 LONGO, Carlos A. A disputa pela receita tributária no Brasil. São Paulo: IPE/USP, 1984.
Lei No 4.783, de 31 de dezembro de 1923.
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Outra característica desse tributo no Brasil é desconsiderar, ou não fiscalizar
ativamente e severamente os portadores de riqueza aparente, cuja origem do
patrimônio ostentado muitas vezes é ilícita. A ação do fisco, nestes casos, em
geral é passiva e restringe-se a verificar a coerência dos dados declarados; não há
um trabalho pró-ativo para enquadramento tributário, confisco, ou mesmo
eventualmente o encaminhamento deste tipo de sonegador para o Código Penal.

Nos Estados Unidos, o imposto de renda de pessoa fisica é cobrado pela
União e pela maioria dos governos estaduais; as alíquotas praticadas pelo governo
federal variam de 15% até 39,9% da renda tributável. As deduções permitidas
para apurar a renda tributável são realistas, por exemplo os juros pagos sobre
alguns tipos de obrigações, hipotecas e juros sobre investimentos, entre outros
beneficios possíveis. Na esfera dos subgovernos, este imposto é cobrado por 25
Estados. As alíquotas menores variam de 1% a 6%, e muitos governos estaduais
usam a renda tributável federal como referência para cobrança do Imposto de
Renda local. A cobrança do imposto de renda de pessoa fisica nos EUA é feita
para cidadãos norte-americanos e residentes com base nos seguintes rendimentos:
salários brutos recebidos, rendimentos do capital, do aluguel e de pensão judicial".

Na Alemanha, os residentes por mais de seis meses em território nacional
(o conceito de origem da cidadania e residência são irrelevantes para o fisco
alemão) são tributados como pessoa fisica por meio dos seguintes critérios: os
com recursos provenientes de atividades agrícolas, comerciais, de serviços
autônomos, do trabalho, de investimento e de aluguel. Algumas deduções
relacionadas com as despesas relativas à atividade econômica do contribuinte
são permitidas, assim como despesas pessoais. A isenção de imposto de renda da
pessoa fisica é de até $12.095 da renda líquida tributável, e as alíquotas são
progressivas variando de 25,9% até 53%7.

Comparado-se os critérios aplicados em outros países federalistas, como
Estados Unidos ou Alemanha, percebemos que no Brasil este tributo poderia
ser classificado de regressivo, pois é fortemente centrado em poucas classes de
renda, geralmente aquelas em que o fisco tem mais controles administrativos.

A proposta de reforma tributária do atual governo mexe com estes dois
tipos de impostos, os indiretos (ICMS, CPMF - Contribuição Provisória sobre
Movimentações Financeiras - e as contribuições sociais") e os diretos, neste caso
sobre patrimônio. Para avançar na discussão apontaremos, sumariamente, os
elementos mais importantes da reforma proposta e alguns de seus
desdobramentos.

4. As propostas tributárias do governo Lula e seus desdobramentos

Em resumo, as propostas de mudanças nos impostos indiretos são:
·Criar cinco faixas de ICMS, unificando as dezenas de alíquotas existentes,

desonerando os gêneros alimentícios e artigos de primeira necessidade da cesta
básicados trabalhadores, compensando-se a redução pelo aumento dos tributos

6 VerSTOTSKY, Janet G. e SUNLEY, Emil M. FMI.EUA. In TERMINASIAN, Tereza (org.), Fiscal Federalism
in Theory and Pratice. International Monetary Fund, 1997.

7 VerSpahn, Paul Bernd, e Wolfgang Fotirger. Germany. In Tereza Ter Minasian (organizador), Fiscal Federalism
in Theory and Pratice- IMF - International Monetary Fund, 1997.

8 Para efeito analítico trataremos as contribuições sociais como tributos indiretos.



em artigos de outras categorias (supérfluos; nocivos à saúde etc.). Ganham os
trabalhadores e os governos não perdem. A "regra de ouro" declarada pelo
governo federal é não aumentar a carga tributária da sociedade, mas tornou-se
claro pela discussão da reforma que a unificação de alíquotas levaria a isso, já
que nenhuma unidade da Federação aceitaria reduzir as suas e a tendência seria
estabelecer faixas pelas alíquotas maiores.

- Uniformidade do ICMS em todos os Estados da Federação. O
imposto se torna mais eficiente, de mais fácil fiscalização. Ganha a economia,
os governos e perdem os sonegadores.

- Fim da guerra fiscal, com os Estados, a partir de uma determinada data,
ficando impedidos de conceder incentivos para atrair empreendimentos para
suas regiões. Ganha a economia, pois a alocação de investimentos se tornaria
mais eficiente. Perdem os governadores seu poder de decidir sobre o assunto. O
governo federal teria de assumir a política de desenvolvimento regional.

-1) Transformar a CPMF de provisória para permanente, 2) alinhar as
contribuições sociais, em particular tirando a cobrança em cascata da Cofins
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), com a discussão
sobre o assunto novamente levando à conclusão de que a "regra de ouro"
seria quebrada. Ganha o governo central e perdem os que se utilizam do
setor bancário. O setor produtivo perde duas vezes: com o alinhamento
das contribuições e com a perenidade da CPMF. 3) Alterar a maneira de
cobrar taxas (luz e lixo - Art. 149jA).

-Manutenção das Desvinculações das Receitas da União (DRU), que
garantem ao governo a desvinculação de órgão, fundos, etc. com a liberação de
20% das receitas de impostos e contribuições.

As mudanças propostas nos impostos diretos:
- Praticar tributos progressivos (sobre o patrimônio) pela mudança de

alíquotas e transferindo-os para a esfera estadual partilhada com os Municípios.
Ganham os Estados e Municípios, pela ampliação das suas bases de receitas,
promove-se a justiça social, perdem os proprietários de bens urbanos e rurais.
As mudanças atingem os impostos diretos: ITR (Imposto Territorial Rural),
IHD (Imposto sobre Heranças e Doações); IGF (Imposto sobre Grandes
Fortunas) e ITBI (Imposto sobre Transferências de Bens Intervivos).

Para apresentar as mudanças no perfil tributário à sociedade, o governo
federal articulou-se com todos os governadores, lideranças civis, uma ampla
base parlamentar na Câmara e no Senado, lançando assim a reforma.
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5. Os limites técnico-políticos da reforma

Vista de uma perspectiva técnica, a classificação entre os artigos de luxo e
os populares por categorias de produtos apresentará dificuldades para formular
regras isonômicas. Por exemplo, como será possível criar um tributo seletivo
entre produtos de mesmo gênero? Como separar um sapato de luxo de um
sapato popular para efeito de tributação? Caso descubra-seuma regra, elaprovavelmente
será complicada ou arbitrária, abrindo inclusive margem para sonegação.



9 Entendemos como soma zero o rearranjo do 1CMS, alterando-se as alíquotas e agrupando-se em cinco classes
de tributos sem alterar a carga tributária do contribuinte.

10 MUSGRAVE, Richard A. A progressive taxation, equity and tax designo 111:SLEMROD, Ioel (org.). Tax
",/d li/come Inequality. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

11 Os custos de localização espacial são conhecidos como "custos locacionais" no jargão do empresariado.

Outro impacto impossível de se prever é o fechamento de todo um leque
de alíquotas do ICMS, praticadas de maneira diferenciada em cada um dos 27
Estados, em apenas cinco faixas. Teoricamente, esse reagrupamento poderia ter
um efeito na carga tributária do tipo soma zero9• Contudo, como já foi assinalado,
a tendência será a unificação por alíquotas maiores, elevando assim a carga.

Uma mudança no sistema tributário deve sempre levar em consideração a
capacidade individual de pagar imposto, caso contrário o ônus exigido da
sociedade por tributos inadequados pode distorcer ainda mais as diferenças
sociais e regionais de renda, emprego e comprometer a prosperidade
econômica. A possibilidade de operar um sistema de receitas públicas mais
eqüitativas deveria estar centrada em parâmetros econômicos 10. No Brasil,
contudo, a tradição é aplicarmos uma carga tributária à sociedade
fundamentada sempre na seguinte regra prática: para o governo (União)
Estados e Municipios), qualquer imposto é bom) desde que seja eficaz em termos
de arrecadação. A ótica está sempre centrada nas necessidades financeiras
do Estado, não na capacidade de geração de impostos da sociedade civil.

Na perspectiva política, as empresas que se deslocam para as regiões com
beneficios fiscais operam sempre com o conceito de custos de localização espaciall",
isto é, ao investir procuram definir a melhor estrutura física (máquinas e
equipamentos modernos) com a melhor localização espacial (logística de
proximidade de consumidores, fornecedores e mão de obra), ter a melhor
inserção junto à burocracia governamental (pagar menos impostos) e acesso
mais fácil aos mercados de serviços e de capitais.

Se ocorresse uma uniformização do perfil tributário do país (ICMS igual
para todos os Estados), com o fim da guerra fiscal, a influência dos governos
estaduais sobre as alíquotas do imposto seria nula. Com isso, os critérios de
decisãopara investir e produzir se direcionariam segundo os demais fatores de
localizaçãoespacial dos investimentos. Neste caso, prevalecendo o conceito de
uniformização do ICMS, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
permaneceriam apenas as empresas cujas vantagens competitivas fossem
absolutamente incomparáveis em relação às regiões industrializadas do país.

Uma das características do atual modelo tributário federativo é que ele
proporciona ganhos efetivos (políticos e econômicos) para os governadores de
Estados. A uniformização do ICMS e o fim da guerra fiscal retirariam dos
governadores esta vantagem política, deslocando-a para o governo central.

Devemos lembrar que o ICMS é um dos tributos mais produtivos do Brasil
em termos de arrecadação. Sua arrecadação total em 2001 foi de
aproximadamente R$ 51,5 bilhões, o equivalente a quase 1/4 das receitas
tributárias globais ou 7,5% do PIE brasileiro. São recursos desta importância
que estão sendo tratados na atual reforma tributária.
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Nesse jogo, o governo federal oferece, como compensação aos Estados,
um dos seus piores impostos, o ITR (Imposto Territorial Rural), cujo volume
arrecadado em 2001 foi de R$ 228 milhões, cifra que representa apenas 0,10%
da arrecadação federal. Adiciona a esta oferta a flexibilidade de reajuste de
alíquotas de outros impostos diretos de competência dos estados, como o ITBI
(Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos), em troca de apoio à reforma.

6. Anotações e Conclusões

Para dar visibilidade aos possíveis formatos finais da reforma tributária,
vamos agrupar as questões tratadas acima em quatro grandes tópicos. O
agrupamento permitirá verificar se há aderência entre a agenda do governo
federal, no tema reforma tributária, e os possíveis resultados filtrados pelo
Congresso e governadores. Os quatro tópicos são:

•As distorções estruturais existentes no Poder Legislativo do Brasil e seu
relacionamento com o Poder Executivo apóiam-se em dois tipos de forças
políticas que nem sempre são convergentes: a) as coordenadas pelos governadores
e b) as determinadas pela lógica de sobrevivência política dos parlamentares.

·A evolução dos tributos no Brasil esteve sempre centrada nos seguintes
fatores: a) não há reforma tributária em momentos de prática democrática,
mas uma evolução segura que amplia a carga tributária da sociedade
acompanhando a aprovação de novos gastos; b) as mudanças são operadas
em função das necessidades financeiras do Estado, não na capacidade
contributiva da sociedade; c) o nível técnico das propostas quase sempre é
muito baixo, embora tenham ocorrido aprimoramentos na administração
dos impostos, em particular dos federais.

• Para os governadores há um risco potencial de a reforma romper o atual
equilíbrio tributário da federação pelos seguintes motivos: a) ao tornar uniforme
as alíquotas do ICMS e prever o fim da guerra fiscal, os Estados perderão o
controle sobre o processo de industrialização regional e eventualmente perderão
algumas indústrias por motivos de localização espacial dos investimentos; b)
caso a arrecadação dos tributos das exportações seja feita nos Estados de origem
- outra hipótese cogitada mas de dificil viabilização política -, haverá uma redução
de receita e de controles administrativos que serão transferidos dos seus Estados.
Os dois itens apontam para redução de autonomia dos Estados.

• Para o governo federal, a reforma tributária talvez seja a oportunidade
de construir uma nova ordem fiscal e, a partir disso, fundar um novo ciclo
de prosperidade. Ela tem como essência retirar dos estados a autonomia
do ICMS como ferramenta de fomento e transferir para si esta função. Na
prática, isto significa ampliar a capacidade de coordenação política e de
controle financeiro sobre as ações dos entes federados.

Quanto aos possíveis resultados, vemos os seguintes, valendo lembrar que
este texto está sendo concluído em outubro de 2003, sem conhecimento do
resultado final da passagem da proposta do governo pelo Congresso:
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Reforma com predominância da força política dosgovernadores

A União poderá transferir expressivos recursos financeiros para os fundos
destinados ao desenvolvimento regional dos Estados e para a compensação das
exportações, fazendo a partir desta troca uma reforma tributária parcial. Neste
caso, os Estados ganham recursos financeiros no curto prazo, mas não transferem
para a esfera federal as decisões tributárias regionais. A mudança será no sentido
de harmonizar parte das alíquotas dos produtos de mesmo gênero na esfera
estadual, sem uniforrnizá-los.

Dentro desta perspectiva, a União não ampliará significativamente sua
capacidade de coordenação política sobre os Estados da Federação, mas apenas
de seus gastos com transferências, postergando seu projeto de centralização
tributária para outro momento.

A viabilidade deste formato incompleto de reforma dependerá do volume
de recursos financeiros disponibilizados pela União aos Estados. Em função
disso, deverá ser definida a maior concentração possível de interesses a favor
destas mudanças, caso contrário ela será bloqueada, inviabilizada como ocorreu
nas últimas vezes, ou terá apenas mudanças tópicas como resultado final.

Seriam mantidas a alíquota atual da CPMF e a liberação dos recursos
previstos pela DRU, o que é benéfico para o Governo Federal, dentro da
perspectiva de um processo político sem confronto frontal dos Estados com ele,
mas também sem avanços significativos nas questões polemicas da reforma
tributária.

Reforma com predominância da tendência histórica

A proposta governamental apresenta um baixo conteúdo técnico, mas fortes
componentes políticos - o Governo Federal não estabeleceu como seriam as
novas alíquotas do ICMS, nem os critérios técnicos para classificação e
agrupamento dos produtos em cinco classes. Os conceitos de flexibilidade para
tributar progressivamente o patrimônio também não foram estabelecidos, entre
outros aspectos.

Assim, o rumo da reforma com esse grau de abertura política é uma boa
vitrine para a promoção de carreiras políticas. O resultado poderá ser parcialmente
favorável aos governadores, com intensa participação de políticos independentes,
mas, em relação ao Governo Federal, não totalmente desfavorável.

O formato final será apenas um aumento da carga tributária atual e das
distorções administrativas existentes, agravando-se as dificuldades de produzir e
consumir. As questões nodais como a unificação do ICMS seriam adiadas para o
futuro. Da mesma forma, seriam mantidas a CPMF e a DRU.

Reforma com predominância da articulação política dogoverno federal

A unificação do ICMS é por si só uma centralização tributária; a partir
disso, como ficariam as políticas de desenvolvimento regional? Havendo uma
base única de ICMS para todo o País, o Governo Federal concentraria essa
competência? Um maior controle econômico e político do Governo Federal
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sobre o desenvolvimento regional não apenas reduz a autonomia dos governos
estaduais, mas no limite pode subordinar politicamente os Estados. Neste
sentido, a predominância da articulação política do Governo Federal para
implantar seu projeto poderá eventualmente ocorrer, se conseguir neutralizar
e pacificar as correntes discordantes dentro de seu partido, atrair a maior
parcela de governadores para sua área de influência - mesmo operando uma
reforma que é tecnicamente contrária aos Estados mais fracos - e conseguir
estabelecer algum controle sobre os parlamentares que utilizam reformas
desta amplitude, como vitrine para suas carreiras.

Mesmo com a difícil costura política desta agenda, a questão que se
coloca para o formato final da reforma é quanto o Governo Federal estará
disposto a gastar com as transferências para fundos estaduais em troca de
uma maior coordenação sobre o ICMS.

Há também outra questão de fundo. Durante os períodos democráticos da
nossa República, nenhum presidente conseguiu o grau de centralização
semelhante ao proposto pelo PT.

Em relação aos tributos diretos, como o ITBI, se a experiência histórica de
implantação e evolução do Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas se repetir,
não haverá muitas modificações no formato final desses impostos nem sobre a
maneira de aplicá-Ios aos contribuintes.

Novamente, também neste caso seriam mantidas a CPMF e a DRU.

Muito barulho por quase nada

Como outra alternativa, é possível supor que a estratégia do governo seria
propor uma reforma ampla. Diante de dificuldades, entretanto, no fim recuaria
para manter a arrecadação da CPMF e a DRU, ao lado de obter mais recursos
com liberdade para gastá-Ios, sem compartilhá-los com Estados e Municípios.
Nessa linha, podemos citar a elevação da Cofins a pretexto de mudar a forma de
arrecadar, como exemplo de uma iniciativa paralela que aponta para essa direção.
Pelo seu apoio, os Estados seriam recompensados por meio de alguma ampliação
dos recursos a eles destinados, mas sem prejuízo dos destinados ao Governo
Federal. Ou seja, algum aumento de impostos seria inevitável.

Conclusões

Os conflitos entre os Estados, a União e os congressistas dominarão a
reforma e serão impeditivos na busca de uma maior racionalidade tributária.
Para efeito de balanço, é importante apontar que a capacidade reformista do
Estado brasileiro sempre foi pequena e conservadora.

A baixa representatividade e presença da sociedade civil no Congresso Nacional
tem constrangido algumas mudanças que impedem a evolução das instituições,
amplia as distâncias entre a agenda vitoriosa nas eleições e as efetivas conquistas
sociais, e dificulta a implantação de uma reforma tributária mais democrática.

Talvez, se o eixo central da proposta fosse buscar uma coordenação partilhada
das ações entre a União e os entes federados, a logística de uma reforma tributária
dessa envergadura exigiria algo mais sofisticado do que a proposta enviada.
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Uma avaliação preliminar aponta para as seguintes preocupações: 1)
aumento efetivo da carga tributária das empresas e consumidores, com uma
reforma ampla ou restrita; 2) maior complexidade no recolhimento dos impostos;
e 3) continuidade das desigualdades sociais e regionais, sem maior impacto da
reforma sobre as camadas mais pobres da população.
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Assessing optimality of export
portfolios for five Brazilian

• •econonuc regrons

Raul Gouvea,Jana Hranaiova and Sul Kassicieb'

Summary: This paper uses a portfolio approach to examine efficiency
of export portfolios in five Brazilian regions. The Markowitz efficient
frontier model is used to assess the mean-variance properties of
regional export portfolios and the efficiency improvements attainable
by rebalancing the proportions of exports in primary, semi-
manufactured and manufactured products. The Single lndex Model
is then used to evaluate the instability of regional exports as a result
of global fluctuations. Results indicate that regions with a higher
proportion of export earnings coming from manufactured and
knowledge-intensive products are less sensitive to global disturbances
but offer worse risk-return tradeoffs than the regions relying mainly
on primary export products. The current export portfolios are in
general efficient, that is they are positioned dose to the regional
efficient sets.

1. Introduction

Eeonomie development of individual regions in Brazil has long been a
foeus of poliey makers in the eountry. The eeonomie literature argues that
diversifying export portfolios and shifting towards exporting more manufaetured
and knowledge-based produets will improve the economie well being of the
regions. This paper presents a portfolio approaeh that evaluates the sueeess of
Brazilian export development policies. Risk-return tradeoffs available to poliey
makers are evaluated for five eeonomie regions and the optimality of existing
portfolio struetures is assessed. Sensitivity of regional export earnings to global
fluetuations is then examined.

The paper is organized as follows: Seetion 2 discusses implieations of export
promotion strategies for economic development. Seetions 3 and 4 talk about
export efforts in Brazil and the evolution and strueture of Brazilian regional
export portfolios. Seetion 5 presents the methodology used in evaluating
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performance and instability of regional export portfolios. Section 6 presents
the results and section 7 concludes.

2. Export performance

Export promotion and diversification have been a constant concern of
emerging economies' policy-makers for the past four decades. Traditional
economic wisdom accepted the approach that concentration of a country's
exports on a few primary commodities contributes largely to the instability
of that country's export earnings (Brainard and Cooper, 1968; Hirschman,
1945; MacBean and Nguyen, 1987; Love, 1989; Montenegro and Soto,
1996). This traditional view states that the more highly concentrated a
country's export structure, the lower the probability that movements in
earnings from some of its exports will be offset by countermovements or
stability in others (Labys and Lord, 1990; Love, 1983).

Export earnings instability has traditionally had a negative impact on region's
growth and development through introducing uncertainty about economy's
import capacity, income, employment opportunities, and inflation rate
(Athukorala and Huynh, 1987; Dutt and Ghosh, 1996). Acknowledgment
that these negative economic impacts have severe short-term and long-term
growth and development implications has provided the rationale for
implementation of export diversification and promotion strategies. These
strategies often translate into an increased share of manufactured and knowledge-
intensive products in a country's export structure. This is based on the
expectation that export earnings from manufactured and knowledge-intensive
products are more stable than export earnings from primary commodities. This
is so because, as the argument goes, the correlation between earnings from
manufactured and knowledge-intensive products and primary commodities is
likelyto be less positive (or negative) than the correlation between earnings of
primary commodities (Gersovitz and Paxson, 1990; Alwang and Siegel, 1994).
However, the benefits in terms of lowering the risk for a given expected return
occur only as long as the move towards manufactured products provides
diversification of the export portfolio and the correlation with the incumbent
primary products is less than one (Gouvea, and Vasconcellos, 1991; 1993;
Gutierrez and Ferrantino, 1997; Wood and Berge, 1997).

The export product categories of a given region are treated as a portfolio
of earning assets. An increase in export earnings is desirable, while increasing
thevarianceof those earnings is undesirable. The corollary is that as new products
are added to an export portfolio, each product's contribution to portfolio risk
should be measured by the covariance of its earnings pattern with the existing
portfolio, rather than the earnings' returns covariance with individual
commodities. In principle, regions should be able to choose how to position
their export portfolio on the efficient frontier. Given this, regions familiar with
their resources, endowments, markets, and ability to attract foreign direct
investment can choose a different composition of their export portfolios.
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3. The Brazilian experience

In 2001, Brazil is still struggling to increase its exports. Brazilian exports
currently account for less than 1% of global exports. During the 1990s, the
country suffered from a lack of attention to strategic policies towards export
promotion (Kleber, 2000). The result has been a slow growth for the
exporting sector throughout the 1990s and early 2000s. In 2000, smaller
Latin American economies, such as Mexico, showed a larger share of global
exports, around 2.4%, than Brazil (SecexjDecex, 2001).

This lack of attention to exports, however, is a recent trend. Between
1960s and 1980s, export promotion was one ofBrazil's main policy-makers'
goals. The main objective behind this export promotion drive was to increase
trade surpluses and reduce regional imbalances (Baer, 2001; Ipea, 1997;
Galvao 1984). This objective was to be obtained through an increase in
exports of non-traditional primary, semi-manufactured, and manufacturedj
knowledge-intensive products. The export promotionj diversification drive
also had in mind narrowing the income gaps between these three economic
regions. Brazil, like the majority of emerging economies, suffers from acute
regional income disparities. The roots of these were established in the long
process of development and growth of the Brazilian economy (Guimaraes
Neto, 1997; Souza, 1997). Especially the Northeast region was lagging
behind the national income level during the period under analysis.

Regional economic development through regional export promotions
became a major agenda during the same period, 1960s-1980s. Explicitly
and implicitly Brazilian policy-makers played an important role in deciding
the spatial allocation of economic activity (Redwood III, 1978, 1979).
The idea was to promote the industrialization of regions that were lagging
behind the national levels, and promote the exportation of these regional
manufactured and knowledge-intensive products.

Contrary to regional economic objectives designed in the 1960s, the
Brazilian government's industrial development polices have over the years
strongly encouraged the concentration of secondary sector activities in
the Southeast and South regions, further reinforcing those regions'
comparative advantage (Redwood III and Iatoba, 1984). By the late 1990s,
the most competitive regions in Brazil are still the Southeast and South
regions. The Mid-West region is also rapidly becoming Brazil's third most
competi tive region in the country.

Export promotion programs have also had a significant impact on the
regional allocation of economic activity (Gouvea, 1992). As mentioned
by Clements (1988) commenting on the Brazilian experience, an export
promotion strategy that emphasizes products that are produced in the South
and Southeast region is highly regressive and further enhances the regions'
relative share of national regional exports. Moreover, the battery of export
incentives guided towards exports of manufactured and knowledge-intensive
products set up to boost regional exports also promoted additional pressure
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on regional disparities. For instance, Braga (1981), Tyler (1984), and
Clemente (1988) pointed out that the aliocation of fiscal export incentives
added another dimension to the issue of regional disparities in exports
further contributing to the lack of regional convergence of the Brazilian
export promotion policy.

Table 1 illustrates the growth of Brazilian and regional exports over the
period 1980-2000. The Northeast region for instance showed the lowest
growth rates, an increase of 60% in export earnings over the 1980-2000 period,
increasing from US$ 2.31 billion to US$ 3.72 billion. The South observed a
152% increase over the same period, jumping from US$ 4.94 billion in 1980
to US$ 12.46 in 2000. The Southeast region observed a 146% increase, with
exports increasing from US$ 12.16 billion in 1980 to US$ 30.00 billion in
2000. ln the same period, the North and Midwest regions exhibited the
highest growth rates, 335% and 1,858% respectively. These rates mirro r the
recent insertion of these two regions in the Brazilian economy, and the
increasing dynamism of these regional emerging business frontiers.

Table 1: Evolution of Regional Export Earnings 1980-2000, by
product category

(US$ 1,000 FOB)

1980 2000

Regions Primary Semi-manuf. Manuf Primary Semi-manuf Manuf

North 268 121 202 1,115 1,082 1,114

Northeast 1,256 495 550 737 1,461 1,753

Southeast 4,012 1,172 6,804 5,027 4,464 20,949

South 2,921 538 1,420 3,901 1,256 7,583

Midwest 26 19 16 1,479 227 123

Total 8,487 2,348 9,027 12,561 8,499 32,950

Figure 1 shows relative shares of the five economic regions in Brazil's
total exports for the period 1980-2000. The Southeast and the South
regions were Brazil's leading exporters, accounting for dose to two thirds
of the country's total exports for the entire period. Figure 2 shows the
breakdown of regional exports by main category of products: primary, semi-
manufactured and manufactured products. The South and Southeast
regions, accounted for the largest share of manufactured products in their
exports structures. The North and Midwest regions exhibited the highest
dependency on exports ofprimary products. As a general trend, ali Brazilian
regionssaw an increase in the share of manufactured and semi-manufactured
products in their export structures, and a reduction in the share of primary
products, with the exception of Midwest.
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In sum, the Southeast and South regions were export leaders during
the period under analysis, accounting for approximately 79.7% for the year
2000. The concentration of most of the Brazilian manufacturing industry
and non-traditional agricultural products in these two economic regions
largely explains the dominant role of these two economic regions.
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Figure 2:

a)

Shares of primary, semi-manufactured, and manufactured
products in exports from the North region
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b)

Shares of primary, semi-manufactured, and manufactured products in
exports from the Northeast region
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c)

Shares of primary, semi-manufactured, and manufactured
products in exports from the Southeast region

80%

70%
f--- :-. A- .',.~",r

60%

50% -+-Primary

40%
__ Sem

30%
... Á

ManufT \..
20%

...•.
T -10%

0%
--...-

o N ;jI; <D O() o N '<t <D O() oco O() O() O() O> O> m m O> o
m O> O> O> ~ ~ O> m m m o

N

d)

Shares of primary, semi-manufactured, and manufactured
products in exports from the South region
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e)

Shares of primary, semi-manufactured, and manufactured
products in exports from the Midwest region
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4. Export portfolios

Export portfolios for five Brazilian economic regions are analyzed:
North, Northeast, Southeast, South, and Midwest. Figure 2 illustrates the
contribution of different regions to total Brazilian exports during the period
of 1980-2000. The proportions remained relatively stable, with the
Southeast region contributing the highest percentage of total exports, 60%,
and Midwest region the lowest percentage, below 5%. At the same time,
exports from the Southeast region were diversified into manufactured
products, while those from Midwest were concentrated mostly in primary
products (Figures 2a -2e). The importance of manufactured products in
the exports from the Northern region declined from 30% to 10% in the
late 80's only to come back in the late 90's. Currently, the North region
export portfolio is comprised of approximately equal proportions of all
three product categories.

At the same time, the regions with higher proportions of manufactured
products are expected to be less susceptible to fluctuations due to global
export earnings variability. Thus, we would expect the Southeast region
portfolio to be the most efficient in the mean -variance sense and with the
lowest beta. The Midwestern export portfolio should then lie on the
opposite side of the spectrum.

Three product categories are considered in the export portfolio of
each of the five economic regions of Brazil: primary, semi-manufactured
and manufactured. This approach avoids the complication associated with
considering individual export products. Namely, some products were
discontinued as export products during the last twenty years, while others
were newly added, resulting in incomplete time-series for these products
for the period under analysis. Considering only three general product
categories enables us to encompass 100 percent of the regional export
portfolios for all twenty consecutive years.
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Table 2: Summary Statistics for Regional Export Portfolios

Primary Products
Semi-manufactured Manufactured Total

Products Products

North

Average Return 8.28% 16.58% 11.32% 10.23",(,

Std dev
15.03% 41.78% 23.20% 17.57%

cv 2.81 2.52 2.05 1.72

Northeast

Average -0.979% 7383% 8.382% 3.824%

Std dev 1805% 20.30% 24.35% 1468%

CV -18.43 2.75 2.91 3.84

Southeast

Average 2.68% 9.46% 6.71% 5.43%

Std dev 17.62% 24.72% 14.76% 11.92%

CV 6.57 2.61 2.20 2.20

South

Average 2.81% 11.84% 9.88% 5.92%

Std dev 17.11% 45.37% 16.32% 14.71%

CV 6.08 3.83 1.65 2.48

Midwest

Average 32.20% 19.08% 14.17% 24.62%

Std dev 57.88% 41.99% 27.99% 44.47%

CV 1.80 2.20 1.98 1 81

Table 2 summarizes the average risk-return tradeoffs for export
earnings' returns for the five regions during years 1980-2000. Coefficients
ofvariation indicate that on average the North region performed the best,
followed by Midwest. The export portfolio of the Northeast exhibited the
largest average risk per unit of return. ln terms of individual product
categories, manufactured products represented relatively stable risk-return
tradeoffs across the regions, with the coefficient of variation ranging from
1.65 for Midwest to 2.91 for N ortheast. Primary product category
performed well for the Northern and Midwest regions but poorly for the
other three regions. The Northeastern region averaged a dismal - 1%
return while maintaining a volatility of 18%.
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5. Methodology

This paper uses the Markowitz model to examine the best portfolios of
export product categories and the Single Index Model (SIM) to estimate the
sensitivity of these export categories to world markets. The Markowitz mean-
standard deviation model (1952, 1959) enables a region to select portfolios
consisting of risky assets, in our case export product categories. This model can
be utilized to determine the percentages of a portfolio that should be allocated
to each product category. The SIM allows us to estimate how sensitive export
portfolios are to global trade oscillations.

Basic microeconomic knowledge tells us that demand and supply forces
will combine to cause changes in prices andy'or quantities. Murray (1978) states
that variations in both price and volume constitute sources of export earnings
instability. However, factors affecting the supply of and demand for any particular
product are outside the scope of this study. This paper considers export earnings,
not prices or volumes.

Mathematical expectations, variances, and covariances of export commodity
returns are computed for each region's export portfolio. They are used as initial
parameters for simulations that generate country's efficient frontier in the
Markowitz mean-variance space. Two efficient portfolios are then selected to
represent rwo extreme risk-return choices for export portfolio diversification.
Attainable improvement in terms of lower risk is evaluated for the actual export
portfolio in year 2000. That is, the standard deviation of an efficient portfolio
with the same return as the actual portfolio is compared with the actual standard
deviation. Return is measured as a rate of change in the annual dollar earnings.

The major drawback of the Markowitz portfolio variance measure is that
the number of covariances to estimate becomes extremely large with an increasing
number of portfolio items. This problem is not of major concern to us, since we
consider only three product categories. Thus, only a 3x3 variance-covariance
matrix has to be estimated.

The efficient frontier is a benchmark measure of success for an export
diversification programo Portfolios located on the frontier dominate the portfolios
located below them in a mean-variance sense. The efficient frontier can be divided
into two equal parts, the top and the bottorn, where the dividing point is the
Minimum Variance Portfolio (MVP). The general MVP presents the lowest
feasible level of standard deviation. The selected optimal portfolios are all on
the upper part of the frontier, the efficient set. Thus, they represent choices that
for a given levei of risk, as measured by standard deviation of export earnings
returns, observe the highest available rates of return.

The Single Index Model (SIM) is used to estimate the sensitivity of export
portfolio earnings to global export fluctuations. The following ordinary least
square regression is estimated for export portfolio returns of each economic
reglOn:

Ij,t = a + f3j' IM,l,
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where r. is the rate of return in year t for export portfolio of eountry j, and r
j.t m

represents the market return, here measured as a rate of return of the world
export earnings. Beta value shows the degree to whieh an export portfolio is
affeeted by the oseillations of the world trade markets.

SIM makes an important assumption about the proeess of generating returns
on exporting goods. It assumes that returns on exporting produets are corre!ated
with one another beeause they refleet the global pull of the global exporting
market. The mode! makes strong assumptions about the covarianee between the
residuals. Thus, the SIM's estimated varianee is just a proxy for the true varianee.

6. Results

The Markowitz Mode! was used to map different points of the efficient set;
i.e., proportions of different export produet eategories were ehanged to obtain
portfolios that minimize risk for a given average return. Effieient sets with and
without short constraints were considered. Effieient Set I allows for negative
weights on produet eategories and Efficient Set II does noto That is, Effieient Set
I allows for ehanging an export eategory into an import eategory, if that is the
mean-varianee optimal deeision. Only the results for the Effieient Set II are reported
here, as the results were similar for both effieient sets. Also, we believe that turning
an export eategory into an import one is a re!atively unrealistie assumption from
a policy-making point of view.

Insofar as there is an infinite number of points on the effieient set, eaeh one
of them being an optimal export portfolio alloeation, we diseuss only a limited
number of eombinations. We report two extreme portfolios for eaeh region, the
minimum varianee portfolio (MVP) and the portfolio with the highest attainable
return (BAR). These two portfolios represent two extreme poliey ehoiees with
respect to the risk -return tradeoff of the export portfolio. Poliey makers ean se!eet
a portfolio with more or less risk depending on their policy ehoiees and obtain the
highest possible returns for a given levei of risk. In addition, the optimal portfolio
with the same return as the aetual export portfolio in year 2000 is presented. This
enables us to evaluate how inefficient the aetual portfolio is and what improvement
in terms of lower risk ean be aehieved at the eurrent export earnings' returns.

Table 3 summarizes the average returns, standard deviations and coeffieients
of variation for the three optimal portfolios for eaeh region.

Table 3: Results For Oprima! Portfolios 1980-2000

Northt Northeas

Portfolios Return Std dev CV Return Std dev CV

MVP 9.19% 12.48% 1.36 3.42% 14.97% 4.37

Actual
12.02% 18.21% 1.51 6.23% 16.27% 2.61

optimized

HAR 16.58% 41.78% 2.52 8.38% 24.35% 2.91
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Southeast South

Portfolios Return Std dev CV Return Std dev CV

MVP 5.39% 10.75% 1.99 6.68% 14.45% 2.16

Actual 6.44% 11.77% 1.83 7.86% 14.71% 1.87
optimized

HAR 9.46% 24.72% 2.61 11.84% 45.37% 3.83

Midwest Total Brazil

Portfolios Return Std dev CV Return Std dev CV

MVP 15.74% 23.62% 1.50 2.82% 9.71% 3.44

Actual
29.36% 49.49% 1.69 6.60% 12.94% 1.96

optimized

HAR 32.20% 57.88% 1.80 8.85% 23.07% 2.61

Coefficients ofvariation, which measure risk per unit of return, indicate
that the two regions with the lowest proportion of manufactured products
provide the most favorable risk-return tradeoffs. The minimum variance
portfolios (MVP) for the North and Midwest regions yield the lowest risk
per unit of return, with coefficients of variation at 1.36 and 1.51,
respectively. CV's increase with increasing risk and variance but still retain
a better risk-return tradeoff relative to the other regions. Thus, the regions
with a high proportion of manufactured and knowledge intensive products
lag in performance of their efficient portfolio choices, with the Northeast
region performing the worst. The MVP portfolio in the Northeast region
yields a coefficient ofvariation of 4.37, while the portfolios further along
the efficient frontier yield the standard deviation of export earning returns
of more than double the average return.

These results support the findings of Alwang and Siegel (1994) that go
against the claim of improved export performance when the proportion of
manufactured and knowledge-intensive products is increased. Switching to
manufactured exports and knowledge-intensive products is not a panacea that
guarantees the success of an export diversification programo Export earnings
from manufactured products are likely to have a low correlation with a portfolio
based on a few primary commodities in the initial stages only. As more and
more manufactured products are added to an existing portfolio, the covariance
of any new product with the existing portfolio is likely to increase.
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Comparison of the effieient portfolios with the same return as the aetual
portfolio in year 2000 and the aetual portfolios shows that the North and South
regions had the most ineffieient portfolios in year 2000 (Tables 2 and 3). They
could aehieve the largest impravement in effieieney by rebalaneing their eurrent
export portfolios and thus placing them on the effieient set. The coeffieients of
variations ean be deereased by 8.4% and 6.5% for North and South, respeetively.
The Midwest export portfolio appears to be the most efficient, with the coefficient
ofvariation for the aetual portfolio on1y 0.5% fram that ofthe optimal portfolio
with the same return.

Table 4 reports the SIM Betas for individual produet eategories and the shares
of exports alloeated to the produet eategories for Brazilian MVP and HAR. Semi-
manufaetured eategory contributed the most to the instability of Brazilian export
earnings, whi1e primary produets proved the most resilient to global export earnings'
fluctuations. Thus, if the goal of Brazilian policy makers is to minimize risk, most
exports should aetually be alloeated to primary produets, then manufaetured produets
and the least to semi-manufaetured produets, 72%, 26% and 2%, respeetive1y. To
increase return, at the eost of higher risk, majority of exports should be alloeated to
manufaetured produets, 61%. Exports of semi-manufaetured produets should also
increase and those of primary praduets should deerease.

Table 4: Estimated Model Parameters: Brazilian Total Exports

Product Beta MVP HAR
Categories

Return 9 3.3 7.14

SIM Std Dev 2 8.6 12.00

True Std Dev 2 10.0 13.94

Shares

Primary 0.50 71.33 14.71

Semi - 1.74 2.21 23.84Manufactured

Manufactured 0.62 26.46 61.45

Table 5 lists the SIM Betas for individual regions, as well as the shares of
exportsfor these regions for the effieient MVP and RAR. The results indieate
thatregionswith higher shares of manufaetured and knowledge-intensive praducts
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in their export portfolios are less sensitive to global fluctuations than those more
dependent on natural resource-based goods (NRBGs). The South and Southeast
regions show the lowest Beta levels, 0.64 and 0.65, respectively. On the other
hand, the high Betas of the regions more heavily dependent on NRBGs such as
North and Midwest indicate that NRBG-dependent regions are more affected by
the global market. With Beta of 1.07, the systematic risk of the Northeast region
export portfolio is very dose to that of the global export portfolio.

Table 5: Estimated ModeJ Parameters: Total Exports by Region

Region Beta MVP HAR

Return 5 5.7 11.52

SIM Std Dev O 8.9 14.07

True Std Dev 5 11.7 16.30

Shares

Midwest 1.45 0.88 21.22

North 1.47 8.00 40.80

Northeast 1.07 21.52 0.00

Southeast 0.65 42.97 19.92

South 0.64 26.56 18.06

Results for optimal shares of exports frorn individual regions indicate that
if the policy objective for Brazil is to minimize risk, majority of Brazilian exports
should come fram the Southeast, South, and Northeast regions. The country
can imprave its export earnings' returns, at the cost of higher volatility, by
boosting exports from North and Midwest, mainly at the expense ofNortheast.

These results suggest that primary products were more conducive to
export earnings instability. However, examination ofthe Betas for individual
export product categories (Table 6) reveals that semi-manufactured
products contributed the most to the regional export earnings instability.
Primary products in the Northeast and North region, in fact provide the
lowest Betas overall, at 0.36 and 0.25, respectively. But since they
represented a low percentage of export earnings in the two regions, their
stabilizing effect was relatively weak. The decline in the importance of
primary products as export items in the Northeast region and the
simultaneous increase in the semi-manufactured product category served
to mimic the variability of the global portfolio, resulting in the overall
Beta close to one.
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Table 6: SIM Beta by Product Category and by Region

Primary Products 5emi ManufacturedManufactured

South 0.78 1.94 0.45

Southeast 0.74 1.37 0.42

Northeast 0.36 1.21 0.60

North 0.25 1.23 0.77

Midwest 1.45 1.43 0.73

Brazil total 0.50 1.74 0.62

7. Conclusions

This paper uses a portfolio approach to evaluate export portfolios of five
economic regions in Brazil. The Markowitz model is used to assess the risk-
return choices available to policy makers in the individual choices and to evaluate
efficiencies of existing export portfolios. Single Index Model is used to evaluate
the sensitivity of regional exports to global fluctuations.

Contrary to the conventional wisdom, regions with the highest proportion
of manufactured and knowledge-intensive products perform the worst in the
mean-variance sense. The North and the Midwest regions in general offer the
best risk-return tradeoffs, allowing policy makers to reposition their export
porrfolios along the efficient set without compromising return. The regions
with the highest proportion of export earnings coming from manufactured
products, like South and Northeast perform the worst. However, the main source
of instability in these regions was the semi-manufactured product category.

Also, it may be optimal to increase the share of manufactured products in
the Brazilian export portfolio, depending on the policy objectives. If risk
minimization is the main goal of policy makers, the highest share of Brazilian
export portfolios should be allocated to primary products. If Brazil is willing to
take more risk, and thus achieve higher return, the share of manufactured
products should be increased.

These results suggest possible guidelines for policy makers. It is possible to
improvemean-variance performance of export portfolios by rebalancing the shares
of export product categories in the Brazilian export portfolio as well as changing
the proportions of exports coming from different economic regions. The
manufactured products should be emphasized only if Brazil is willing to take
more risk to achieve higher returns. If the goal is to minimize stand-alone risk of
export portfolios, primary products should be prevalent in the regional exporto

If, on the other hand, the goal is to minirnize the sensitivity of regional
exports to global fluctuations, the proportion of the primary andy'or
manufactured products should be increased at the expense of the semi-
manufactured products.
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Desenvolvimento econômico e
desigualdade distributiva:

revisitando elaborações teóricas e
/ .emplrlcas recentes

Gilberto Tadeu Lima *

Resumo: Inúmeros estudos teóricos e/ou empíricos têm continuado
a analisar as conexões - uni- e/ou bi-direcionais - entre formas
variadas de desigualdade distributiva e crescimento econômico,
procurando assim detectar, isolar e descrever a operação de vários
mecanismos subjacentes a essas conexões. O presente artigo,
entretanto, resgata somente componentes principais da literatura
teórico-empírica mais recente sobre os impactos do crescimento
econômico nos níveis de desigualdade de renda, em particular aquela
que gira em torno da hipótese de Kuznets. De maneira geral, observa-
se que a hipótese de Kuznets tem recebido reduzida comprovação
empírica, embora vários modelos teórico-formais tenham sido bem-
sucedidos em sua derivação analítica.

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico, desigualdade
distributiva, curva de Kuznets.

1. Introdução

Inúmeros trabalhos teóricos e/ou empíricos têm continuado a analisar
formal e/ou discursivamente as conexões - uni- e/ou bi-direcionais - entre
formas variadas de desigualdade distributiva e crescimento econômico,
procurando assim detectar, isolar e descrever a operação de vários mecanismos
subjacentes a essas conexões. Ainda que venha sendo razoavelmente bem-
sucedida nessa tarefa de catalogação e análise dos vários mecanismos
potencialmente operantes na relação entre desigualdade distributiva e
crescimento econômico, a literatura sobre o tema tem derivado propostas
genéricas de políticas públicas - quando possíveis e recomendáveis - marcadas
por uma elevada sensibilidade às especificações teórico-formais dos modelos
em que se baseiam. De fato, mudanças significativas de direção e/ou
intensidade nessas propostas de política pública normalmente resultam de
pequenas alterações nas hipóteses subjacentes aos modelos dos quais derivam.

Gilberto Tadeu Lima é Professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade da Universidade de São Paulo.
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Isso não necessariamente significa, entretanto, uma demonstração de debilidade
da análise teórico-formal, eventualmente significando mesmo o contrário. Num certo
sentido e medida, pode-se mesmo argumentar que esse mapeamento (vertical e
horizontalmente) compreensivo dos vários mecanismos envolvidos, bem como das
condições precisas sob as quais são desencadeados e deles se seguem certas implicações,
melhor capacita o analista empírico para o entendimento dos principais fatos estilizados
e regularidades causais relativas ao processo de desenvolvimento; particularmente
quando dois ou mais desses mecanismos atuam conjuntamente, situação que a
complexidade dos processos de desenvolvimento parece sugerir como a mais comum.
No caso do especialista em políticas públicas, a essa maior capacidade de explicação
dos diversos aspectos do desenvolvimento econômico soma-se uma maior capacidade
de formulação e gestão dessas políticas.

Procurando racionalizar as variadas trajetórias de desenvolvimento nacionais,
particularmente no tocante ao papel nelas desempenhado pela interação entre
desigualdade distributiva e crescimento econômico, a literatura sobre o tema tem
focalizado mecanismos acionados por fatores antropológico-culturais, sociais, políticos,
geográficos, demográficos, jurídicos e econômicos, os quais normalmente acabam
por interagir entre si, total ou parcialmente, ao longo do processo de desenvolvimento.

Duas suposições sobre a relação entre igualdade e crescimento têm sido
recorrentemente veiculadas na imensa literatura teórica e empírica sobre
desenvolvimento econômico. A primeira é a chamada hipótese de Kuznets, de acordo
com a qual a evolução da desigualdade de renda ao longo do crescimento da renda per
capita poderia ser descrita pela figura de um U invertido, inicialmente aumentando e
posteriormente diminuindo. A implicação imediata para países de renda per capita
baixa(alta) é bastante pessimista (otimista): políticas de estímulo ao crescimento teriam
efeitos negativos (positivos) sobre a desigualdade de renda. A segunda implicação é
que a desigualdade tenderia a persistir a despeito da ocorrência do crescimento
econômico e/ou da adoção de políticas ativas, suposição com uma implicação
distributiva imediata igualmente pessimista para os países menos desenvolvidos.

Entretanto, parece mesmo prevalecer uma relação de determinação simultânea
entre crescimento e desigualdade, o que dificulta sobremaneira a escolha de políticas
públicas que possam contribuir positivamente tanto para o crescimento como para a
igualdade. De fato, um volume considerável de evidência empírica tem mostrado que
adesigualdade desestimula o crescimento, assim como o crescimento reduzido aumenta
a desigualdade. Assim, países com uma elevada desigualdade podem permanecer
prisioneiros de uma armadilha de desigualdade, com o que políticas ativas de
redistribuição seriam indispensáveis para permitir o rompimento desse círculo vicioso.

No que segue, porém, são resgatados somente (aqueles que parecem ser) os
principaiscomponentes da literatura teórico-empírica mais recente sobre os impactos
do crescimento econômico nos níveis de desigualdade de renda, em particular aquela
que gira em torno da hipótese de Kuznets, passando-se então imediatamente à
observação conclusiva'.

I Em termos das implicações da desigualdade distributiva no ritmo de acumulação de capital (fisico e
humano) e de crescimento (do produto e da renda per capital, por seu turno, a literatura teórica e/ou
empírica é igualmente vasta, detectando, isolando e descrevendo a operação de variados demográficos.
Algumas resenhas desta literatura p'odem ser encontradas em Aghion, Caroli & Garcia- Pefialosa (1999),
Lima (2001) e Garcia-Peüalosa (2003).
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2. Desenvolvimento econômico e distribuição de renda

Em termos das implicações do desenvolvimento econômico para a trajetória dos
níveis de desigualdade de renda, a literatura das últimas três décadas tem girado em
torno da chamada hipótese de Kuznets (1955), tendo ela sido submetida a vários testes
empíricos. De acordo com essa hipótese, a trajetória do nível de desigualdade de renda
correspondente ao processo de desenvolvimento pode ser aproximada pela figura de
um U invertido: no decorrer do crescimento da renda per capita do país, o nível de
desigualdade de renda sobe durante algum tempo e posteriormente começa a declinar.

Entretanto, a hipótese de Kuznets tem recebido reduzida comprovação
empírica, ainda que vários modelos teórico-formais tenham sido bem-sucedidos
em sua derivação analítica. Deve-se admitir, porém, que isso não necessariamente
significa que a hipótese de Kuznets seja equivocada, podendo ela ser válida para
explicar a experiência de determinados países durante certos intervalos de tempo.

Para o período compreendido entre 1970 e 1988, por exemplo, os dados
contidos na base de dados cuidadosamente compilada por Deininger & Squire
(1996) mostram que, entre os principais países da OCDE, apenas a experiência
coreana comprova razoavelmente a hipótese de Kuznets. Para os Estados Unidos e
o Reino Unido, por sua vez, o coeficiente de Gini cresceu quase que
mono tonicamente no período 1969-1991, variando de 34,06 para 37,94, no
primeiro caso, e de 25,10 para 32,40, no segundo. Nessa mesma amostra, outros
casos de razoável aumento na desigualdade de renda podem ser detectados no
mesmo período (Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, sendo de cerca de 23% no
segundo caso). Entre outros, Jenkins (1995) e Atkinson (1997) analisam o caso do
Reino Unido, enquanto Levy & Murnane (1992) analisam o caso norte-americano.

De maneira geral, Deininger & Squire (1996) concluem pela inexistência
de um vínculo sistemático entre crescimento econômico e variações na
desigualdade de renda, rejeitando a hipótese de Kuznets. Na mesma linha,
Deininger & Squire (1998) voltam a demonstrar que os dados longitudinais
disponíveis oferecem reduzido suporte para essa hipótese.

Para substanciar sua hipótese, Kuznets (1955) delineou um modelo
baseado em movimentos migratórios do setor agrícola, caracterizado por
baixa desigualdade e baixa renda média, para o setor industrial, caracterizado
por alta desigualdade e elevada renda média. Portanto, as fases iniciais do
desenvolvimento econômico, marcadas por fluxos migratórios do meio
rural-agrícola para o urbano-industrial, seriam caracterizadas por uma
elevação simultânea na renda e no nível de desigualdade. Nas fases mais
adiantadas do desenvolvimento, esses mesmos fluxos ainda causariam
aumentos na renda, agora porém com uma diminuição na desigualdade.

Posteriormente, Kuznets (1963), empregando dados cross-country e
de séries temporais, encontrou suporte para uma relação sob a forma de U
invertido entre a renda per capita e a desigualdade de renda. O modelo
originalmente delineado por Kuznets foi posteriormente formalizado,
especificidades à parte, por Robinson (1976), Knight (1976), Fields (1979),
Anand & Kanbur (199 3b), entre outros, como detalharemos a seguir.
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Em seu detalhado estudo, Anand & Kanbur (1993a) questionam a (então)
influente estimação cross-section da relação desigualdade-desenvolvimento
realizada por Ahluwalia (1974, 1976) e Ahluwalia et alo (1979), cuja conclusão
básica é a de que existe forte suporte para a proposição de que a desigualdade
relativa aumenta substancialmente nos estágios iniciais do desenvolvimento, com
uma reversão dessa tendência em estágios posteriores. Anand & Kanbur (1993a)
investigam a robustez dessas estimativas e variações nas formas funcionais e
concluem que diferentes formas funcionais - entre as quais os dados não
permitiriam discriminar - geram formatos bastante distintos da relação
desigualdade-desenvolvimento.

Anand & Kanbur (1993a) também examinam a base de dados para
distribuições de renda empregada em Ahluwalia (1976), englobando cerca de
60 países desenvolvidos e em desenvolvimento, e demonstram que aquelas
distribuições não são comparáveis quanto ao conceito de renda (consumo ou
renda propriamente dita), unidade populacional (indivíduo ou domicílio) e
cobertura das pesquisas (nacional ou regional). Partindo dela, compilam uma
base de dados mais reduzida, mas que crêem ser minimamente consistente, e
estimam novamente a relação entre desigualdade de renda e desenvolvimento
econômico, mostrando que a forma funcional preferida, no sentido de mais
adequada, revela uma reversão da hipótese tradicionalmente aceita de U invertido.

Em sua formalização do modelo delineado por Kuznets de migrações
populacionais intersetoriais no curso do desenvolvimento, Anand & Kanbur
(1993b) haviam demonstrado que o processo sugerido por Kuznets não gera
necessariamente uma relação quadrática entre renda per capita e desigualdade.
E, mesmo quando o faz, várias formas funcionais adequadas para estimação são
plausíveis. Com base nessa demonstração, Anand & Kanbur (1993a) partem do
conjunto de dados para distribuição de renda utilizado em Ahluwalia (1976) e
mostram que a relação desigualdade-desenvolvimento é sensível à forma funcional
estimada. Enquanto algumas formas suportam a hipótese de U invertido, outras
não. E quando duas formas funcionais confirmam essa hipótese, as relações
estimadas diferem consideravelmente, por exemplo, em seus pontos de reversão.
Ademais, mostram que os dados não nos permitem discriminar entre a forma
funcional utilizada em Ahluwalia (1976) e algumas das formas funcionais por
elesestimadas. Noutras palavras, ao avaliar a robustez das estimativas de Ahluwalia
(1976) a variações nas formas funcionais, concluem que diferentes formas
funcionais- entre as quais os dados não permitem discriminar -levam a formatos
bastante distintos da relação desigualdade-desenvolvimento.

Segundo Anand & Kanbur (1993a), enquanto Kuznets (1955, 1963)
baseousua elaboração sobre o tema em dados de séries temporais para Inglaterra,
Alemanha e Estados Unidos, a literatura imediatamente posterior foi dominada
pela visão cross-section. De fato, empregando dados cross-section para países
desenvolvidos e em desenvolvimento, vários estudos empíricos sustentam ter
encontrado suporte para a hipótese de Kuznets, entre eles Paukert (1973),
Ahluwalia(1974, 1976) e Chenery & Syrquin (1975).
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Como demonstrado em Deininger & Squire (1998), entretanto, a evidência
empírica da validade da hipótese de Kuznets para os países desenvolvidos é frágil,
sendo ainda mais ambígua para os países em desenvolvimento. Embora a hipótese
de Kuznets diga respeito a relações intertemporais, a ausência de dados
longitudinais adequados, especialmente para países em desenvolvimento, levou
vários autores a basear suas conclusões em dados cross-section. De fato, vários
estudos derivaram suporte empírico para essa hipótese empregando dados cross-
country, entre eles Ahluwalia (1976), Papanek & Kyn (1986) e Iha (1996).

Empregando dados de painel para um conjunto de cerca de 50 países
desenvolvidos e em desenvolvimento (do início dos anos 50 até o início dos
anos 90), Deininger & Squire (1998) não encontram evidência de uma curva
de Kuznets cross-country, embora a encontrem para alguns poucos países
individualmente (por exemplo, Brasil, México e Filipinas). Ainda segundo
Deininger & Squire (1998), outra evidência que coloca sob suspeita uma
aceitação simplista dessa hipótese é que a desigualdade de renda em vários países
industrializados cresceu nas últimas duas ou três décadas, por exemplo nos
Estados Unidos e no Reino Unido.

Por sua vez, Deininger & Squire (1996) argumentam que sua nova base de
dados permite dar melhor conta da dimensão de séries temporais dos dados. Na
sua visão, isso é importante pois é questionável realizar inferências sobre relações
longitudinais como a hipótese de Kuznets a partir de dados cross-section. Os
dados por eles compilados fornecem reduzido suporte para uma relação do tipo
U invertido entre níveis de renda e desigualdade quando essa relação é testada
para cada país individualmente, inexistindo comprovação de uma curva de
Kuznets em cerca de 90% dos países investigados (cerca de 100 países, do início
dos anos 50 até o início dos anos 90). Ademais, Deininger & Squire (1996)
mostram, utilizando sua base de dados, que' a observação de que a distribuição
de renda é mais igualitária nas áreas rurais que nas áreas urbanas é freqüentemente
violada (entre outros, no caso da China).

Com isso, Deininger & Squire (1996) concluem que existe uma reduzida
relação sistemática entre crescimento e variações na desigualdade agregada. Como
os dados por eles compilados demonstram que a hipótese de Kuznets não é, na
média, verdadeira, parece incorreto presumir que o crescimento econômico exerça
qualquer efeito pré-deterrninado e imutável sobre a evolução da distribuição de
renda. Períodos em que o crescimento esteve associado a um aumento na
desigualdade foram tão freqüentes quanto a uma redução na desigualdade, com
um padrão similar podendo ser observado nos períodos de declínio econômico.
Segundo eles, qualquer correlação simples entre crescimento da renda -
contemporânea ou defasada - e variação no coeficiente de Gini é insignificante
tanto para o conjunto da amostra como para amostras reduzidas definidas em
termos de características dos países (rico ou pobre, igual ou desigual, de crescimento
rápido ou lento), sugerindo que nenhuma relação sistemática parece existir entre
crescimento e variações na desigualdade de renda. Como também será demonstrado
em Li, Squire & Zou (1996), tanto quando a renda está subindo como quando
está caindo, as eventuais variações nó coeficiente de Gini tendem a ser pequenas.
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De fato, Li, Squire & Zou (1998) utilizam a nova base de dados de Deininger
& Squire (1996) e verificam que a desigualdade de renda é relativamente estável
dentro dos países e varia significativamente entre eles. A amostra compreende
573 observações da medida de desigualdade mais comum - coeficiente de Gini
- para 49 países desenvolvidos e em desenvolvimento no período 1947-94. A
análise de variância realizada pelos autores mostra que cerca de 90% da variância
total dos coeficientes de Gini pode ser explicada por variações entre países,
enquanto somente um pequeno percentual daquela variância é devido a variações
ao longo do tempo. Por outro lado, sua análise de regressão revela diferenças
significativas entre países, além de não detectar qualquer tendência em 32 deles.
E em 10 dos 17 casos em que os dados revelam alguma tendência, esta é
quantitativamente pequena. Os sete países onde foi observada uma tendência
estatisticamente significativa e quantitativamente importante são Austrália, Chile,
China, França, Itália, Nova Zelândia e Polônia.

Portanto, esses resultados sugerem que a desigualdade é determinada por
fatores que diferem substancialmente entre países, mas tendem a permanecer
relativamente estáveis em cada um deles. Em termos desagregados, Li, Squire
& Zou (1998) observaram que para os países de renda alta, cerca de 82% da
variância total dos coeficientes de Gini pode ser explicada por variações entre
países, enquanto somente cerca de 2% daquela variância deriva de variações ao
longo do tempo. Para os países de renda baixa e média, por sua vez, esses
percentuais são de cerca de 93% e 1,5%.

Na mesma linha, Bruno, Ravallion & Squire (1998) sustentam que os vários
estudos baseados em evidências cross-country que têm confirmado a hipótese de
Kuznets são enganosos, uma vez que omitem importantes efeitos em nível de
país. Por sua vez, estudos mais recentes utilizando dados de painel e séries
temporais para países individuais não suportam empiricamente essa hipótese.
Na sua visão, uma séria limitação desses estudos cross-country é que existem
importantes de terminantes da desigualdade em nível de país (incluindo a
desigualdade passada) que estão correlacionados com os níveis correntes de
renda, gerando estimativas enviesadas. Noutros termos, com fortes e latentes
efeitos em nível de país, nada garante que diferenças num dado momento do
tempo revelem como a desigualdade de renda evoluirá com o crescimento. Com
efeito, utilizando dados de 63 pesquisas realizadas no período 1981-92 e
cobrindo 44 países, os autores tentaram replicar várias das especificações
tradicionalmente empregadas na literatura para testar a hipótese de Kuznets. E,
paraeliminar efeitos fixos em nível de país, o fazem tanto para níveis como para
mudanças ao longo do tempo. O resultado foi que em nenhum caso ficou
evidenciadaa ocorrência de um padrão de U invertido, assim como em nenhum
casofoi possível rejeitar a hipótese nula de que os coeficientes da regressão são
conjuntamente nulos.

Além disso, Bruno, Ravallion & Squire (1998) realizam dois exercícios com
baseem dados de séries temporais que ilustram a importância de efeitos em nível
de país. No primeiro, utilizam dados de 45 países para os anos de 1947-93
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compilados em Deininger & Squire (1996). Como vimos anteriormente, esses
dados mostram claramente que a variação na desigualdade entre os países num
dado momento do tempo é substancialmente maior que a variação ao longo do
tempo para um dado país, sugerindo que a evolução temporal da desigualdade
é condicionada por fortes efeitos em nível de país. Como sugerem os dados
desse exercício, a desigualdade de renda passada não apenas é um importante
previsor da desigualdade corrente, mas, inclusive, influencia a renda corrente,
de maneira que as várias regressões cross-country tradicionalmente utilizadas para
testar a hipótese de Kuznets são enviesadas. Com efeito, quando efeitos específicos
aos países são incorporados às regressões, os dados empregados por Bruno,
Ravallion & Squire (1998) indicam que nenhum deles se conforma às previsões
da hipótese de Kuznets.

No segundo exercício, Bruno, Ravallion & Squire (1998) empregam dados
da Índia para o período de 1951 a 1992, compilados por Ravallion & Datt
(1996), os quais foram gerados em 33 pesquisas nacionais por amostragem
domiciliar representativas e comparáveis. Esses dados mostram a ocorrência de
uma queda tendencial na desigualdade até meados dos anos 60, a partir de
quando nenhuma tendência, numa ou noutra direção, pode ser observada. Em
verdade, o crescimento não elevou a desigualdade mesmo durante o período
em que foi mais elevado (anos 80).

Na percepção de Bruno, Ravallion & Squire (1998), algumas inquietações
emergem com essa constatação de que a variação na desigualdade de renda
entre os países num dado momento do tempo é substancialmente maior que a
variação na desigualdade ao longo do tempo para um dado país, indicando que
a evolução da desigualdade é condicionada por fortes efeitos em IÚVelde país:
nada pode ser feito então pela redução da desigualdade, não importa o que se
faça pelo crescimento? A desigualdade estará sempre presente, tanto em países
ricos como pobres? Afinal, não é empiricamente comprovado, para praticamente
todas as economias nacionais, que enquanto o crescimento tem variado
consideravelmente no pós-guerra, o nível de desigualdades tem variado
comparativamente bem menos?

Ainda segundo Bruno, Ravallion & Squire (1998), um exemplo bastante
ilustrativo é a experiência comparada de Índia e Taiwan. Ignorando pequenas
variações causadas provavelmente por erros de mensuração, a desigualdade na
Índia tem se mantido, desde 1964, praticamente no mesmo nível que em Taiwan,
com um coeficiente de Gini ao redor de 30. Por outro lado, enquanto no início
dos anos 60 o produto per capita em Taiwan era aproximadamente duas vezes
maior que o da Índia, no início dos anos 90 esse fator de multiplicação era de
seis. Para efeito de comparação, com base em dados do início dos anos 90, o
nível de desigualdade no Brasil era cerca de duas vezes maior que na Índia e
Taiwan, enquanto sua renda per capita era aproximadamente igual à média das
rendas per capita daqueles dois países.

No plano teórico, outros mecanismos que podem gerar a relação parabólica
sugerida por Kuznets foram investigados mais recentemente por Banerjee & Newman
(1993), Perotti (1993) e Aghion & Bolton (1997). Em todos esses modelos, o
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mecanismo econômico é baseado em imperfeições no mercado de capitais.
Banerjee & Newman (1993) demonstram que, na presença dessas imperfeições,
a interação dinâmica entre as escolhas ocupacionais dos agentes e a distribuição
de riqueza pode eventualmente gerar uma trajetória consistente com a hipótese
de Kuznets. Em Perotti (1993) e Aghion & Bolton (1997), por sua vez, nos
estágios iniciais do crescimento essas imperfeições induzem diferentes
comportamentos de investimento entre ricos e pobres, fazendo com que os
ricos fiquem mais ricos e os pobres mais pobres. Por outro lado, esses dois
modelos diferem no tocante ao mecanismo que gera a redução da desigualdade
nos estágios avançados de crescimento. No caso de Aghion & Bolton, a taxa
de juros tende a declinar à medida que a economia cresce e acumula capital,
com o que vão melhorando paulatinamente as perspectivas de obtenção de
empréstimos e realização de investimentos produtivos por parte dos pobres.
Como decorrência, a riqueza dos pobres eventualmente converge para a dos
ricos. Noutras palavras, o modelo elaborado por Aghion & Bolton gera uma
curva de Kuznets que decorre da operação do chamado efeito trickle down da
acumulação de capital. Perotti, por sua vez, enfatiza o processo político de
votação majoritária que torna endógena a política fiscal. Num determinado
momento, o votante mediano acabará por decidir por políticas de subsídio do
investimento dos pobres, estimulando assim crescimento adicional do produto
acompanhado de queda no nível de desigualdade de renda. Como esses três
modelos também formalizam mecanismos de causação reversa, ou seja, da
distribuição para o crescimento, voltaremos a eles no item seguinte.

Galor & Tsiddon (1996) também elaboram um modelo formal em que a
renda per capita e a desigualdade de renda evoluem de acordo com a hipótese
de Kuznets. O modelo não apenas concebe um interessante mecanismo gerador
da relação parabólica sugerida por Kuznets, mas, inclusive, ao contrário de
algumas elaborações prévias, prediz a evolução da economia de maneira
consistente com uma importante regularidade empírica: nos estágios iniciais
de desenvolvimento, o crescimento do produto normalmente é acompanhado
de uma ampliação do diferencial salarial entre o trabalho qualificado e o não-
qualificado, com esse diferencial diminuindo nos estágios adiantados. Mais
especificamente, o mecanismo gerador por eles concebido está baseado na
interação entre investimento em capital humano e desigualdade de renda. Nos
estágios iniciais do desenvolvimento, a desigualdade de renda é funcional para
° aumento do investimento agregado em capital humano por parte de uma
parcela da sociedade. Alcançado um determinado nível de capital humano - e,
portanto, um determinado estágio de crescimento -, os incentivos ao
investimento em capital se estendem ao restante da sociedade e a desigualdade
de renda começa a diminuir. Conseqüentemente, pode ser benéfico subsidiar
temporariamente a educação de um grupo seleto de indivíduos, uma vez que
isso, com o passar do tempo, acabará por gerar externalidades suficientes para
que a sociedade como um todo alcance uma situação de equidade e
prosperidade. Em termos empíricos, os autores mencionam que, embora a
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evidência baseada em dados cross-section não seja conclusiva, análises de séries
temporais demonstram que a hipótese de Kuznets é consistente com a
experiência de vários países desenvolvidos. Especificamente, citam os estudos
contidos em Brenner et alo(1991) para Grã -Bretanha, Suécia, Bélgica, Alemanha,
Austrália, Áustria e Estados Unidos.
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3. Observação conclusiva

Nota-se, portanto, que a hipótese de Kuznets tem recebido reduzida
comprovação empírica, muito embora vários modelos teórico-formais tenham
sido bem-sucedidos em sua derivação analítica. Como visto com certo
detalhamento ao longo da seção anterior, estudos empíricos ao longo das últimas
três décadas têm mostrado que a evidência favorável à hipótese de Kuznets é
muito pouco robusta a mudanças na especificação econométrica, na composição
da amostra e no período de observação. Deve-se admitir, por outro lado, que
isso não necessariamente significa que a hipótese de Kuznets seja equivocada,
podendo ser ela eventualmente válida para explicar a experiência de determinados
países durante certos intervalos de tempo.
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Os impasses no processo de
construção dos modernos

Estados africanos
Marina Gusmão de Mendonça *

Resumo: Os impérios coloniais da África entraram em colapso na
década de 1950 e desapareceram nos anos 60. Somente a Áfricado
Sul manteve suas fortificações na Namíbia até 1990. A partir de
então, o continente africano viu-se às voltas com a necessidade de
construir os Estados nacionais que sucederiam às antigas colônias.
Definidos em mapas traçados na ocasião da partilha, ou seja, ainda
durante a Conferência de Berlim, em 1885, esses Estados seriam
organizados com base nos fundamentos estabelecidos pelo próprio
colonizador, isto é, a língua, o sistema educacional, a estrutura
econômica e a administraçãopública. Isto significaque a dominação
colonial seria substituída por países cujos territórios, além de
delimitados artificialmente, permaneceriam marcados pelo
subdesenvolvimento. As populações das jovens nações africanas
praticamente não tiveram beneficios em termos de melhoria das
condições de vida durante as últimas quatro décadas. Ademais,
permanece imensa a dificuldade de desenvolvimento da própria
concepção de nação entre os jovens países da África, com todo o
ônus que isto acarreta para suas populações diante dos avanços do
capitalismo internacional.

Palavras-chave: África, nacionalismo, Estados nacioriais ,
descolonização.

Os impérios coloniais da África, organizados a partir da Conferência de
Berlim, em 1885, ponto culminante do processo que ficou conhecido como
"Partilha da África", duraram apenas três gerações. Desde o início da década de
1950, esses impérios entraram em colapso e desapareceram nos anos 60. Somente
a Áfricado Sul manteve suas fortificações na Namíbia até 1990.

Dessa forma, o processo de independência africano durou 33 anos, sendo
que a primeira nação a adquirir autonomia foi Gana, em 1957. Até 1968, quase
todos os países do continente estavam formalmente constituídos. Embora na
maioriados casos tenha sido aparentemente pacífica, a independência dos países
da África resultou de dura resistência, bem como da organização de grupos
nacionalistas,iniciada ainda durante os anos da partilha. Lutas sangrentas, todavia,
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ocorreram em algumas nações, como é o caso da Argélia, cujo processo de
libertação da França provocaria uma guerra só terminada em 1962. Quanto às
chamadas províncias ultramarinas portuguesas, tornar-se-iam independentes
durante a década de 1970. Com efeito, levando adiante uma longa luta
guerrilheira e de desgaste do governo lusitano - que provocou o
desencadeamento da Revolução dos Cravos, em 1974 -, as colônias portuguesas
acabaram por obter sua autonomia. Na antiga Rodésia, o processo foi bastante
conturbado, uma vez que a comunidade branca declarou unilateralmente a
independência em relação à Inglaterra, em 1965, mas a conquista de direitos
políticos e sociais pela população negra só seria possível por meio de intensa
luta, cujo desfecho só viria em 1980, com a constituição do Zimbábue. Por fim,
na África do Sul, apesar de formalmente independente desde 1910, a maioria
negra só obteve a cidadania plena na década de 1990.

Para se analisar o processo de constituição dos Estados nacionais da África,
bem como os impasses com que se defrontam as jovens nações hoje em dia, é
preciso, antes de mais nada, apontar dois aspectos fundamentais. O primeiro
deles diz respeito à questão dos movimentos nacionalistas africanos, que levaram
ao questionamento direto do sistema colonial e, conseqüentemente, ao processo
de independência. O segundo refere-se às mudanças ocorridas nas metrópoles
entre o fim do século XIX e o término da Segunda Guerra Mundial. Os interesses
políticos, econômicos e sociais daqueles países se alteraram profundamente em
decorrência das transformações no próprio sistema capitalista, levando-as a mudar
suas posições em relação às colônias. No que tange a este último aspecto, podem-
se identificar duas fases: primeiramente, aquela que se estendeu de 1914 a 1945,
ou seja, o período entreguerras. Nessa época, em decorrência dos próprios
conflitos mundiais e da destruição por eles provocada, a confiança das populações
metropolitanas no ideal desenvolvido ainda no século XIX, referente à "missão
civilizatória" dos povos europeus, foi seriamente abalada. Afinal, não se pode
esquecer que estes, com base em suas posturas racistas acerca de populações que
consideravam "selvagens", foram capazes de realizar matanças quase
inimagináveis. De outra parte, a própria crise provocada pelas guerras e pela
depressão mundial dos anos 30 levou ao declínio da capacidade das potências
européias de exercer seu domínio sobre os africanos.

A segunda fase corresponde àquela subseqüente à Segunda Guerra Mundial,
quando se agravou o questionamento da "missão civilizatória" européia e, com ele,
desabou a justificativa moral para a dominação colonial. Por outro lado, as
contradições do próprio sistema colonial, cultivadas a partir das transformações
implementadas ao longo de décadas de opressão e exploração, tornaram-se evidentes.
De fato, o sistema educacional implantado nas colônias engendrou uma camada de
indivíduos com acesso ao conhecimento, que passariam a questionar a colonização,
bem como a reivindicar acesso ao poder. De outra parte, vários elementos
modernizadores, tais como a introdução de meios de transporte (rodovias e ferrovias),
de novas técnicas agrícolas e de extração mineral, a produção de energia, a construção
de indústrias, a implantação da economia monetária, a adoção do trabalho assalariado
e a penetração do cristianismo provocaram mudanças profundas na sociedade
tradicional africana, levando muitos a exigir a eliminação do colonialismo a partir da
organização de diversos movimentos de resistência nacionalista.
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Na década de 1950, com a reconstrução européia, e diante da necessidade
cada vez mais premente de se coibirem os movimentos nacionalistas, criou-se,
entre alguns setores metropolitanos, a convicção de que, na verdade, não haveria
mais vantagens em manter as colônias. Com efeito, os objetivos iniciais que
levaram os países europeus a construírem impérios coloniais na África a partir
do século XIX tinham sido plenamente atingidos. A exploração dos recursos e
mercados desses países estava já em mãos do capital metropolitano, e a
dependência havia se constituído de tal forma que esse aproveitamento se tornava,
em certa medida, irreversível.

Portanto, o domínio pela força não traria mais os beneficios iniciais obtidos
desde a partilha do continente. Dessa forma, as antigas metrópoles acabaram
por ceder ao avanço dos movimentos nacionalistas e, entre 1957 e 1968, a
maioria dos países africanos tornaram-se independentes.

Tratava-se, então, de construir Estados nacionais que sucederiam às antigas
colônias. Definidos em mapas traçados na ocasião da partilha, ou seja, ainda
durante a Conferência de Berlim, esses Estados seriam organizados com base
nos fundamentos estabelecidos pelo próprio colonizador, isto é, a língua, o
sistema educacional, a estrutura econômica e a administração pública, cuja falta
de quadros tornou-se aguda. Isto significa que a dominação colonial seria
substituída por países cujos territórios, além de delimitados artificialmente,
permaneceriam marcados pelo subdesenvolvimento, com todo o ônus que isto
acarretaria para suas populações diante dos avanços do capitalismo internacional.

Impasses e dificuldades da construção dos Estados nacionais africanos

Logo depois da independência, os africanos viram-se diante de alguns
problemas imediatos, para os quais as soluções eram extremamente dificeis.

O primeiro deles refere-se à falta de quadros para administrar as jovens
nações. De fato, apenas a África do Norte e a África Ocidental dispunham de
uma pequena camada de profissionais que, formada muitas vezes nas próprias
metrópoles, constituía a elite desses países. As universidades africanas eram
praticamente inexistentes, e as poucas que existiam tinham sido implantadas a
partir do fim da década de 1940. Isto significa que, nos anos de 1960, quando
surgiram as novas nações no continente, havia somente um pequeno grupo de
jovens educados e capazes de ensinar no curso secundário. A formação de quadros
intelectuais só viria, na melhor das hipóteses, no fim da década de 1980.

Dessa forma, a elite africana, que correspondia a, no máximo, 3% da população,
tinha, em geral, de 3 a 4 anos de educação secundária. Era alfabetizada em inglês,
francêsou árabe, línguas praticamente desconhecidas de grande parte da população.
Eeraexatamente essa elite que deveria suprir todas as funções exigidas pela organização
dasnovas nações: administração pública, magistratura, forças armadas, etc.

Quanto aos problemas media tos, ou seja, aqueles que se apresentariam
num prazo mais longo, eram principalmente econômicos, políticos e sociais.
Do ponto de vista econômico, um dos principais entraves ao desenvolvimento
estava na manutenção da própria estrutura implantada pelo colonialismo. Isto
significaque estes países permaneceriam produtores de artigos primários, voltados
para o mercado externo, o que - dada a tendência histórica de decréscimo dos
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preços internacionais desses produtos - os levaria a se manterem presos ao sistema
desigual de trocas internacionais, agravando-se, portanto, o subdesenvolvimento
e a dependência em relação ao Estado. Como lembrou Bill Freund, "os capitalistas
africanos, por sua fraqueza competitiva, têm necessariamente de manter pesadas
conexões com o poder estatal para estabelecer seu lugar ao sol em face do
gigantismo das corporações estrangeiras'".

De outra parte, a introdução de elementos modernizadores levou também
a um crescimento muito significativo da população africana. Para se ter idéia da
dimensão do fenômeno, basta dizer que, entre as décadas de 1950 e 1980, a
população das cidades quase triplicou. Houve um acelerado processo de
urbanização, o que provocou a transformação da estrutura demográfica no que
diz respeito à divisão entre população rural e urbana. Assim, no período apontado,
praticamente 1/3 dos africanos passaram a viver nas cidades. Isso criou problemas
de abastecimento, agravando-se a pobreza e a fome, mormente considerando-
se que, enquanto a produção agrícola crescia menos de 2%, a população em
geral aumentava a uma taxa de quase 3% ao ano.

No que tange às questões políticas, alguns problemas cruciais se
apresentaram às jovens nações. O primeiro deles refere-se ao fato de que o
nascimento desses países correspondeu, no âmbito das instituições públicas,
à mera organização formal. Assim, imediatamente após a independência foram
elaboradas as Constituições desses Estados, as quais previam, na maioria dos
casos, uma organização em moldes ocidentais - com divisão dos poderes,
adoção do presidencialismo, bicameralismo, etc. -, o que nem de longe
correspondia às estruturas reais vigentes na África. Como assinalou Mário
Neme, "a gravidade da contingência criada com a adoção de instituições
políticas do Ocidente e a ascensão de ínfimas minorias ocidentalizadas está
não só em que esta forma de governo é de todo estranha às sociedades
indígenas, mas ainda em que estas sociedades estão divorciadas, no plano
das relações sociais ( ... ), dos grupos dirigentes ( ... )"2.

Quanto aos partidos políticos, tenderam a se organizar de acordo com
identidades étnicas, ou seja, sem um caráter nacional que pudesse dotá-los de um
programa e de uma estratégia de ação que incorporassem todos os grupos daqueles
países na luta pela constituição da nação. Esses partidos, além de pouco
representativos, acabaram, em muitos casos, por ter sua máquina burocrática
dominada por membros das elites africanas, cujo grau de corrupção e alienação
dificilmente poderia levar à condução da luta pela construção de verdadeiras nações.

Do ponto de vista social, dado que as fronteiras dos novos países foram
delimitadas a partir daquelas estabelecidas pelos colonizadores, imediatamente
surgiram conflitos étnicos entre grupos que, muitas vezes, tinham sido rivais
anteriormente, ou que ficaram separados por fronteiras impostas. Com efeito, o
contexto colonial engendrara grupos anteriormente inexistentes, o que, com o
tempo, levou ao surgimento de novas identidades e consciências étnicas.

1 FREUND, Bill. lhe making of contemporary Africa: the development of african. society since 1800. 1998, p.
211 (tradução nossa).

, NEME, Mário. Difícil África negra. 1966, p. 27-28.

70 Revista de Economia & Relações Internacionais, voI.2(4), jan.2004



Da mesma forma, o crescimento populacional acelerado e o processo intenso
de urbanização, aliados à falta de oportunidades, deram margem ao aparecimento
do fenômeno da marginalidade urbana, em que grande número de habitantes
não tem ocupação e, por isso, foi levado ao alcoolismo, à prostituição e, a partir da
década de 1980, ao crescimento assustador dos casos de contaminação por HIV.

Os impasses econômicos

Para se compreender as dificuldades do desenvolvimento econômico das
jovens nações africanas, é preciso ter em conta, antes de tudo, o fato de que o
continente foi alvo de uma pilhagem sistemática, por parte das nações européias,
desde o século XVI. Com efeito, o tráfico negreiro correspondeu, do ponto de
vista demográfico, a uma verdadeira sangria, uma vez que foram exatamente os
indivíduos mais vigorosos e, portanto, os mais aptos ao trabalho os que foram
arrancados do continente pelo comércio de escravos. Isso levou a uma redução
do ritmo de crescimento populacional na África como um todo, sendo que, ao
que tudo indica, houve até mesmo decréscimo em algumas regiões. De fato, no
século XVII, a população africana correspondia a cerca de 1/5 da população
mundial, enquanto, no século XIX, esse índice não ultrapassava 1/15.

Outro aspecto a se considerar é a colaboração das elites africanas com os
interesses do capital estrangeiro. As disputas políticas pelo poder levaram, desde
o século XVI, a uma série de conflitos e guerras, os quais contribuíram para uma
verdadeira paralisação do processo produtivo, o que, evidentemente, apenas
agravou o estado de pobreza e a violência. Por outro lado, esses mesmos conflitos
acabaram por interromper um processo de evolução política no continente que
vinha já de alguns séculos antes do início da penetração européia, certamente
dificultando a organização e a constituição de consciências nacionais.

No período colonial propriamente dito, isto é, a partir do fim do século XIX,
a pilhagem de riquezas foi tremendamente incrementada. A apropriação do
excedente produzido e mesmo a expropriação econômica foram intensificadas
por meio das trocas desiguais no comércio internacional. Por fim, a implantação
do trabalho forçado, como meio de punição ou de extração do excedente - já que
muitos não conseguiam pagar os tributos impostos pelo sistema colonial - levou
à exacerbação quase que absoluta do sistema de exploração.

Já no período pós-colonial, isto é, a partir da conquista da independência, as
formasde pilhagem se tornaram mais difusas. A extração de riquezas continuou por
meiodas trocas desiguais e dos baixíssimos salários pagos pelas corporações estrangeiras
estabelecidasnas ex-colônias. Isso levou a um processo de emigração forçada, ou até
mesmoencorajada, que permitia o fornecimento de mão-de-obra barata nos territórios
das antigas metrópoles. Da mesma forma, a falta de oportunidades provocou um
verdadeiroêxodo de cérebros, transformando-se em mais uma forma de exploração,
umavez que permitia aos países industrializados receber pessoal capacitado sem os
gastospara sua formação, e pagando, evidentemente, salários muito mais baixos do
que aqueles exigidos por seus próprios quadros.

Outra forma de manutenção da pilhagem depois da independência se deu
por intermédio do comércio internacional. Com efeito, a tendência, já apontada,
de queda dos preços internacionais de matérias-primas e produtos agrícolas
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favoreceu as antigas metrópoles nas trocas com as ex-colônias, não só pelo fato
de os produtos industrializados alcançarem preços mais altos, mas também pelo
superfaturamento desses produtos, de bens de consumo e de equipamentos. A
exploração foi, ademais, reforçada por meio de fretes, comissões, juros bancários,
transferência de tecnologia, etc. Segundo Marc Ferro, as indústrias das metrópoles
tiveram seus "'três decênios gloriosos' após a descolonização" 3.

Como se vê, o fato de as colônias africanas terem se tornado independentes
a partir do final da década de 1950 não reduziu o processo de pilhagem e de
extração de riquezas a que o continente esteve submetido desde o século XVI.
Afinal, como lembrou Frantz Fanon, "a burguesia nacional, que toma o poder
no fim do regime colonial, é uma burguesia subdesenvolvida. Seu poder
econômico é quase nulo e de todo modo sem medida comum com o da burguesia
metropolitana à qual pretende substituir'".

Os impasses políticos

Do ponto de vista político, a independência das colônias da África não
significou a abertura de oportunidades para aquelas pessoas que, embora
qualificadas, não encontravam possibilidade de ascensão dentro da ordem
colonial. Pelo contrário, o que se viu, após a libertação, foi a nomeação
generalizada de pessoas desqualificadas para ocupar cargos na administração
pública. Isto se deu não apenas pela falta efetiva de quadros para preencher as
funções, mas também pela própria pressão exerci da pelas lideranças políticas no
que diz respeito à ocupação desses cargos.

A conseqüência foi uma multiplicação onerosa e desnecessária de postos
administrativos, o que daria origem a uma casta privilegiada de funcionários
públicos, integrantes das forças armadas, ocupantes de postos ministeriais,
políticos etc. Na verdade, a administração pública se transformou numa verdadeira
indústria, marcada, dessa forma, pela ineficiência e pela onerosidade.

No que se refere à primeira geração de líderes políticos surgi da depois da
independência, alguns aspectos devem ser ressaltados. Primeiramente, grande
parte deles provinha de grupos sociais que, durante o período colonial, tiveram
oportunidade de estudar nas metrópoles ou nos Estados Unidos, levando-os a
um distanciamento em relação às reais aspirações das sociedades nativas. Ademais,
durante o processo de luta pela independência, muitas dessas lideranças,
anteriormente organizadas em grupos e partidos clandestinos, começaram a
sofrer pressões da parte de antigos companheiros de militância, que reclamavam
recompensa pelos esforços durante o período de luta, postulando cargos públicos
para si próprios e para parentes. Por fim, grande parte das nomeações seguia
critérios étnicos e não de competência e adequação, criando conflitos e disputas
que apenas agravavam as dificuldades.

O resultado foi que, após a primeira década de independência, a maioria das
nações africanas constituíam-se em ditaduras militares, com parlamentos fechados
e sem o menor resquício de democracia. Conforme assinalou Roland Oliver, o
3 FERRO, Marc. História das colonizações: das conquistas às independências (séculos XIII a XX). 1996, p. 392.
4 FANON, Frantz. Os condenados da terra. 1979, p. 124.
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Exécito se tornou "o principal grupo de interesse na alocação das receitas
públicas", e os comandantes passaram a desfrutar de um prestígio que ultrapassava
a esfera militar, chegando à política. Segundo ele, "os comandantes militares se
viam, e eram vistos pelos outros, como o único instrumento possível para a
formação de quadros alternativos'".

Quanto aos líderes dos primeiros tempos da independência, diante
das dificuldades de atendimento às aspirações populares, foram,
gradativamente, perdendo prestígio político. Aqueles que permaneceram
numa posição de luta contra o neo-colonialismo foram reprimidos ou
simplesmente eliminados, como é o caso de Patrice Lumumba, herói da
independência do Zaire, atual República Democrática do Congo.

Nesse contexto, não surpreende o número de ditaduras militares
implantadas depois da primeira década de independência. Na verdade, as
Forças Armadas passaram a se constituir num instrumento de grupos
alternativos, diante de tantos conflitos e problemas. O Exército, assim, surgia
no papel de fiador da integridade da nação. Uma nação formada, na verdade,
a partir das instituições impostas e das fronteiras traçadas pelo sistema colonial.

Apesar disso, os governos militares não diferiam muito dos civis a que
sucederam. De fato, eles também se mostraram voltados para o atendimento
dos interesses das elites instruídas e socialmente ascendentes, bem como das
chamadas "burguesias nacionais". Porém, estas são essencialmente
subdesenvolvidas e dependentes, não desfrutando de qualquer resquício de
poder real. Sua concepção de nação se resume à transferência, para alguns
africanos, de privilégios anteriormente desfrutados pelos representantes do
poder colonial, os quais, por sua vez, são enviados para bancos estrangeiros.

A segunda década depois da independência não alterou substancialmente
este quadro. De fato, o Exército permaneceu, aos olhos da população, como
a única instituição capaz de realizar a ideologia nacional e de lutar contra a
inépcia e a corrupção generalizadas dos governos civis. No entanto, o tempo
se encarregaria de mostrar que os novos donos do poder eram tão ou mais
corruptos e ineptos que seus antecessores sem farda.

Esses governos militares receberam, em geral, o apoio integral das potências
estrangeiras, que os viam como o único grupo capaz de defender a prevalência
dos interesses externos dentro da África. Como bem lembrou o líder ganense
Kwame Nkrumah, "a essência do neocolonialismo é que um Estado que é
teoricamente independente e dotado de todos os atributos da soberania tem, na
realidade, sua política dirigida do exterior?".

Os impasses sociais

Além dos problemas econômicos e políticos, algumas questões sociars
permaneceramagudas depois de alcançada a independência. A primeira delas diz respeito
ao sistemaeducacional, herdado, como já dito anteriormente, do período colonial.

OLIVER,Roland. A experiência africana: da pré-histôria aos dias atuais. 1994, p. 263-264.
6 NKRUMAH, Kwame apud FERRO, Marc, op. cit., p. 395.
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Com efeito, o sistema educacional, criado em moldes concebidos na Europa
- tornou-se quase uma piada o fato de os alunos das colônias francesas na África
estudarem História em livros que os ensinavam a reverenciar e a se referir a "les
gaulois, nos ancêtres'" -, permaneceu com um caráter livresco e absolutamente
divorciado dos problemas nacionais. Isso gerou um verdadeiro fosso entre a
massa de camponeses iletrados e uma reduzida elite instruída, incapaz de
compreender os problemas da maioria da população.

Por outro lado, essa mesma instrução transformou-se num meio de ascensão
social, uma vez que tornava possível o acesso ao funcionalismo público. Em
muitos casos, filhos de camponeses, com no máximo três anos de escolaridade,
conseguiam um emprego público, recusando-se a voltar para o campo, o que
reduzia a produtividade agrícola.

Todavia, diante da estagnação econômica e da crise financeira dos Estados
africanos, agravada a partir da década de 1980 - quando as políticas determinadas
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial acabaram
por exigir dos dirigentes daqueles países a adoção de medidas restritivas -,
reduziram-se sobremaneira as oportunidades. Em conseqüência, incharam-se
as cidades, nas quais uma geração de jovens diplomados não encontra trabalho,
criando-se uma camada de parasitas e marginais.

De outra parte, há que se considerar o papel das próprias elites africanas no
aprofundamento da crise. De fato, para além da corrupção e da ineficiência, a
influência de padrões ocidentais de consumo vem agravando a crise econômica.
Isto se dá não apenas a partir daquilo que os sociólogos chamam de "efeito
demonstração" - e que, segundo Torcuato Di Tella, referindo-se ao caso latino-
americano, é um verdadeiro "efeito deslumbramento"! -, o qual provoca
aspirações de consumo incompatíveis com a estrutura produtiva e com a renda
nacional. Na verdade, o padrão de consumo das elites africanas, que lhes confere
a ilusão de prestígio, não encontra paralelo nem mesmo nos países desenvolvidos.

É o que se vê do comentário de Kabengele Munanga: "o modelo de
consumo, ( ... ) importado, tem um preço tão alto que jamais será generalizado
ao conjunto da população. As elites 'ocidentalizadas' no poder se dão ao luxo
de consumir mais dos que as elites dos países ricos. É por isso que as culturas de
exportação são privilegiadas, porque garantem as divisas necessárias para satisfazer
seus desejos de luxo e prestígio." Em suma, "a África adota um modelo de
desenvolvimento que, de fato, favorece sua exploração?",

Por fim, um último aspecto a ser abordado diz respeito à falta de saneamento e
de políticas de saúde eficientes. Dessa forma, depois da segunda década de
independência, o que se viu foi a disseminação da Aids no continente africano, de tal
forma que já compromete seriamente o crescimento populacional. A falta de recursos,
a desinformação crônica e preconceitos arraigados têm apenas contribuído para agravar
o problema, constituindo-se atualmente num dos maiores flagelos do continente.

Literalmente, "os gauleses, nossos ancestrais".
Cf DI TELLA, Torcuaro S. Populisrno y reformismo In: IANNI, Octavio (org.) Populismo y contradicciones
de claseen Latinoamérica. 1973.
MUNANGA, Kabengele. África: trinta anos de processo de independcncia. Revista USP, jWl-agojI993, p. 105.
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Conclusão

Como se viu, o fato de a maioria das nações africanas terem-se tornado
independentes entre 1957 e 1968 não significou, ao longo das últimas quatro
décadas, a melhoria das condições de vida das populações anteriormente
submetidas ao jugo colonial. Na verdade, é imensa a dificuldade de
desenvolvimento da própria concepção de nação entre os jovens países da África.

Em face disso, mesmo a idéia de uma unidade pan-africana, concebida de
acordo com a pregação de líderes e intelectuais africanos ou afro-americanos ao
longo de várias gerações, transformou-se numa quimera. O que se viu foi a
permanência de particularismos e de conflitos étnicos que impedem a organização
de verdadeiros Estados nacionais, ou seja, de Estados voltados para o atendimento
dos interesses e aspirações de suas populações, e não meros instrumentos de
manutenção do sistema de exploração, agora sob a forma de neocolonialismo.
Como observou Albert Lentin, "as fronteiras permanecem as mesmas que o
colonialismo havia traçado no século XIX, ( ... ) e que deixam em diferentes países
etnias homogêneas. ( ... ) Para melhor lucro do imperialismo, as
microindependências dão logo lugar ao nascimento de micronacionalismos que
se manifestam até mesmo nos países mais progressistas, e que fazem fracassar as
primeiras tentativas de unificação territorial" JO.

Nesse processo, seria um equívoco afirmar que apenas as nações capitalistas
e o processo de sangria das riquezas africanas, por elas implantado a partir do
século XVI, são responsáveis pelas dificuldades dos jovens países em organizar
verdadeiros Estados nacionais. As elites africanas têm tido, ao longo da História,
um papel substancial nesse processo, aliando-se com os traficantes europeus
durante o período do comércio negreiro, posteriormente com os agentes do
poder colonial e, por fim, com os representantes das empresas estrangeiras que
continuam a extrair riquezas da África.

Dessa forma, e como bem resumiram Catherine Coquery-Vidrovitch e
Henri Moniot, "apesar das esperanças, a descolonização não resolveu nenhum
dos problemas pendentes. Traduziu-se em uma série de sobressaltos, destinados
aeliminar os pontos conflitivos de uma evolução que, de fato, havia permanecido
incompleta. Uma vez conseguida a independência política, tratava-se de tornar
viávelum regime que não somente era marcado por uma terrível herança econômica,
masque também era prisioneiro das coações do imperialismo neocolonial"!'.

Isso, contudo, não significa que não haja quaisquer perspectivas de
transformação desse quadro e de superação dos entraves ao desenvolvimento.
Efetivamente, embora ainda sem organização e de forma difusa, verifica-se na
África de hoje uma renovação social e cultural, em que movimentos de
manifestação de uma cultura popular tipicamente urbana se mesclam com valores
da sociedade tradicional, criando a possibilidade de surgimento de uma nova
forma de organização da sociedade.

10 LENTIN, Albert P. De Bandung a Havana In: SANTIAGO, Theo (org.). Descolonização. 1977, p. 44.
11 COQUERY-VIDROVITCH, C; MONIOT, H. África ni'iFa: de 1800 a nuestros dias. 1985, p. 147 (tradução nossa).
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Islã: fundamentalismo e política

Luciana Aparecida Marcolino Rodrigues eJosé Maria
Rodriguez Ramos'

Resumo: o desafio de compreender as razões pelas guais os atores
se movem no plano internacional, como em um jogo de xadrez,
implica no discernimento de suas principais forças motrizes. O exame
do cenário internacional no século XXI exige ultrapassar os limites
do Estado-nação até chegar aos valores das civilizações. Nesse novo
cenário, o Islã é uma das civilizações fundamentais para a
compreensão do mundo moderno.

Palavras-chave: História, religião, política, relações internacionais,
fundamentalismo, nacionalismo, Oriente, Islã.

1. Introdução

As relações internacionais inauguram o século XXI com um novo desafio
aos seus analistas: compreender as diversas forças que atuam na tomada de
decisões dos principais atores no plano internacional. O Islã surge nesse novo
cenário como um ator inusitado e de grande porte, implicando em considerações
antes limitadas à esfera do Estado-nação.

O entendimento do Islã como um complexo sistema sócio-religioso implica
em embates com os outros sistemas sócio-econômicos, predominantes no mundo
ocidental. O grande desafio para as relações internacionais, a partir desse novo
paradigma, será compreender uma série de variáveis que ultrapassam o
entendimento do Estado-nação como ator principal no tabuleiro de xadrez do
plano internacional.

Um dos principais pontos a serem considerados será a compreensão do Islã
enquanto religião e sistema de valores. É possível discernir entre os dogmas e as
interpretações autóctones que influenciam a forma pela qual a religião foi sendo
modelada pelos séculos. Atribuir ao Islã uma percepção de religião
fundamentalista torna-se, nesse momento, uma percepção equivocada e
preconceituosa.

A história da civilização sempre esteve marca da por movimentos religiosos
ou de levantamentos de cunho militar. A análise desses fatos exige estudos
complexos. Os movimentos que marcaram o século passado e colocaram em
destaque o Islã no cenário internacional no início do século XXI sempre estiveram
presentesna história das civilizações. O que observamos atualmente não se resume

LucianaAparecida Marcolino Rodrigues é graduada em Relações Internacionais pela Fundação Armando
AlvaresPenteado (FAAP). José Maria Rodriguez Ramos é Coordenador do Curso de Ciências Econômicas
daFundaçãoArmando ÁlvaresPenteado (FAAP) e professor do curso de Relações Internacionais da FAAP.
Este artigo teve como base a monografia de conclusão do Curso de Relações Internacionais na FAAP,
apresentadapela primeira autora, sob orientação do segundo, e selecionada para publicação.
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a um embate entre duas ou mais religiões de alcance universal. Questões como
religião, Estado-nação, sociedade civil e outras variáveis possuem seu lugar no
cerne dos conflitos.

O Islã possui uma especificidade no que diz respeito ao seu modo de
atuar em diversas esferas; no entanto, os processos denominados
fundamentalistas que tanto incomodam as nações ocidentais e que os fazem
ser percebidos como uma ameça iminente não surgiram como um fenômeno
aleatório e sem explicações. O maior desafio é compreender como os
acontecimentos que marcaram os últimos anos das relações internacionais,
principalmente no que tange aos ataques às torres gêmeas do World Trade
Center nos Estados Unidos e todos os seus desdobramentos, não são algo
separado da própria realidade mundial e da modernidade. O terrorismo existe
desde longa data, em diversas sociedades, das formas mais distintas, e os fatos
que marcam a história do Islã não são condições suficientes para uma visão
determinista que os classifique como tais. É preciso ter discernimento e acuidade
suficiente para compreender que em cada sociedade, ao seu tempo, surgem
frentes que refletem um impacto considerável sobre as mesmas e, muitas vezes,
sobre outras nações no plano internacional; entretanto, essas frentes não são
o espelho de toda uma sociedade.

A preocupação em compreender o fenômeno do fundamentalismo islâmico
exige aprofundar em diversos estudos, que se ocupam com as ciências políticas,
sociais, econômicas e religiosas, com o propósito de não formar uma visão
enviesada.

2. Fundamentalismo x Modernidade

No que se refere a qualquer pessoa interessada no mundo contemporâneo e)
mais ainda) qualquer pessoa que queira nele atuar, "vale a pena» saber como
identificar, num mapa do mundo) quais são as civilizações que existem hoje em
dia) ser capaz de definir seus limites) seus centros e periferias) suas províncias e o
tipo de ar que nelas se respira) os "formatos" gerais e particulares que existem e
que se associam em seu âmbito.

(Samuel Huntington, O Choque de Civilizações)

Sem a modernidade não haveria fundamentulistas, bem como não haveria
modernistas.

(Bruce Lawrence, Defenders of Cod)

Tentar compreender o Islã na sua complexidade exige o entendimento de
duas forças motrizes que envolvem essa religião atualmente: o fundamentalismo
e a modernidade. Objeto de longas discussões, devido à amplitude de análises
possíveis e pertinentes que envolvem os dois conceitos, não se pode considerar
uma tarefa fácil lidar com o assunto. Para desenhar uma linha de compreensão
em torno do mesmo, faz-se necessária a apreensão de ambos.
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o fundamentalismo, de acordo com Huntington (1997), tem suas origens
no movimento protestante norte-americano que ocorreu na virada do século
XIX. Naquele momento, representava uma reação à estagnação e à corrupção
existentes, advogando um retorno à forma mais pura e exigente da religião
protestante, por meio de pregações de trabalho, ordem e disciplina, atraindo
indivíduos das classes médias emergentes (Huntington, 1997, p.136). Nesse
sentido é que se toma emprestada, nos dias de hoje, a designação de
fundamentalismo aos movimentos extremistas que atuam dentro do Islã. No
entanto, discussões sobre o seu uso fora do contexto protestante e correlatos é
bastante questionado, caso seja considerado que muitos grupos islâmicos não
possuem uma preocupação de interpretação literal do QJtr)ân (Corão - leitura,
recitação)", e que a utilização do termo designa grupos muito distintos entre si.

O sentido universal de ambas as manifestações políticas, protestante e
islâmica, as aproximam. Huntington cita o posicionamento de um pastor puritano
que declarava o caráter universal da Reforma Protestante de forma a atingir
todos os lugares, pessoas e instituições em confluência com a visão de Al-Turabi,
que afirma: "esse despertar é abrangente - não se trata de devoção individual,
ele não é apenas intelectual e cultural, nem é apenas político. Ele é tudo isso,
uma reconstrução abrangente da sociedade de alto a baixo" (1997, p.137). No
entanto, destaca a distinção primordial entre os dois movimentos: a Reforma
Protestante esteve limitada ao norte da Europa, avançando timidamente na Itália,
Espanha e Europa oriental; já o Ressurgimento Islâmico ou islamização atingiu
quase todas as sociedades muçulmanas por meio de seus símbolos, crenças,
práticas, instituições e políticas, estendendo-se do "Marrocos à Indonésia e da
Nigéria ao Cazaquistão" (Huntington, idem) ibid).

Outro fator importante a ser considerado é que o fundamentalismo islâmico
não é um retorno ao passado, mas um conjunto de valores orientados para uma
Restauração Divina. Percebe-se que o fundamentalismo islâmico adota uma
posição ofensiva em decorrência da sua tentativa de reconstruir a modernidade
e não de negá-Ia. Exceto por agrupamentos extremos, como o Talibã, o
fundamentalismo islâmico não está estruturado sob uma noção de regresso aos
fundamentos da fé, de forma a negar tudo o mais que seja externo ao Livro.

Considerando esses aspectos, o fundamentalismo islâmico não se resume a
uma leitura exacerbada, mas sim de uma "releitura" que encontra respaldo em
um processo de interpretação intermediária que busca nessas escrituras uma
legitimidade. Nesse sentido é que a modernização encontra o seu lugar no
processo, uma vez que o fundamentalismo se beneficia das comodidades
apresentadas pela modernidade.

A modernização é entendida, em muitas ocasiões, como o avanço do
Ocidente sobre as civilizações não-ocidentais e "está baseada nas pressuposições
de que a modernização é desejável e necessária", explica Toynbee (Apud
Huntington, 1997, p.87). A percepção de que a modernização e a ocidentalização
estão intrinsecamente ligadas impõe aos não-ocidentais um abandono de suas

I As palavras árabes serão transcritas, quando possível, em sua grafia original a fim se evitar possíveis equivocas
literários. Cf. MORALES, José. El Islam. Madri: Ediciones Rialp, 2001, p.35.
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culturas autóctones considerando que "para serem bem sucedidos, vocês têm
que ser como nós; nosso modo é o único modo" (Huntingon, 1997, p.88),
fator que se torna relevante quando analisado à luz da atualidade - a guerra
entre os Estados Unidos e o Iraque", Huntington acredita haver três reações
possíveis para a questão: o "rejeicionismo", praticado por grupos extremistas
que "rejeitam a modernização, bem como a ocidentalização. Eles atiram aparelhos
de televisão nos rios, proíbem relógio de pulso e rejeitam o motor de combustão
interna"; o "kemalismo", que adota tanto a modernização quanto a
ocidentalização; e o "reformismo", que roga pela "modernização com a
preservação dos valores, práticas e instituições centrais da cultura autóctone
dessa sociedade" (1997, p. 89). A última possibilidade, o reformismo,
predominou entre 1870 e 1920 entre as elites muçulmanas dando lugar, a partir
da ascensão de Ataturk na Turquia, a "um reformismo muito mais puro, sob a
forma do fundamentalismo" (Huntington, idem) ibid).

O movimento ocasionado por essas três possibilidades é exposto por
Huntington por meio da figura 1:

Figura 1: Reações Alternativas ao Impacto do Ocidente

o

:i
~
c:.,

"O8 A C

Ponto A - Rejeicionismo
Ponto A -B - Kemalismo
Ponto C - Reformismo
Ponto A -D - processo de ocidentalização cultural sem a modernização técnica (Egito e África)
Ponto A -E - existência de um padrão generalizado de modernização e reação nas sociedades não-

ocidentais ao Ocidente.

Modernização

Fonte: HUNTI GTON, Samuel P. O Choque de Civilizações - e a recomposição da Ordem Mundial. Rio de

Janeiro: Objetiva, 1997, p. 90.

2 Inicialmente, os Estados Unidos e seus poucos aliados, entre os quais a Inglaterra, alegaram que uma guerra
contra o Iraque se fazia necessária para extirpar o risco de um ataque de Saddam contra os países do Ocidente
ou de atentados terroristas realizados por fanáticos islâmicos que receberiam dinheiro e artefatos de destruição
em massa fornecidos por ele. Questões de ordem econômica e religiosa possuem implicações na ofensiva
norte-americana no Iraque. A razão de cunho religioso c moral fundamenta-se no ambiente da Casa Branca
( ... ) na qual impera o mais renitente conservadorismo cristão. O ataque ao Iraque ocorreu em 20 de março
de 2003, e após 21 dias de embate o regime de Saddam foi deposto; pretende-se desde então "instalar ali um
regime democrático que sirva de inspiração de liberdade para outras nações da região" (Potência Isolada.
Veja, São Paulo, ed. 1794, n. 11,19 mar. 2003, p.46).
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o autor acredita que o movimento ocorrido ao longo da curva A-E decorre da
absorção inicial da cultura ocidental pelas culturas não-ocidentais, que as levam a
um processo de modernização gradual; entretanto, passada essa primeira etapa,
diminui essa influência de forma que

Nas fases posteriores, a modernização promove a desocidentalização e o
ressurgimento da cultura autóctone de duas maneiras. No nível societario, a
modernização amplia opoder econômico, militar epolítico da sociedade como
um todo e incentiva aspessoasdessasociedade a terem confiança na sua cultura
e se tornarem culturalmente afirmativas. No nível individual, a
modernização gera sentimentos de alienação e anomalia, à medida que laços
tradicionais e relações sociais são rompidos, e conduz a crises de identidades,
para as quais a religião dá uma resposta (Huntington, 1997, p. 91).

Dialética exposta na figura 2:

Figura 2: Modernização e Ressurgimento Cultural

Modernização

Maior poder econômico,

/ rnilitar.polltico <,

~
<, Ressurgimento cultural

/ereligioso

Alienação e crise de /
identidade

Sociedade

Indivíduo

Fonte: HUNTINGTON, Samuel P. O Choque de Civilizações - e a recomposição da Ordem Mundial. Rio de
Janeiro:Objetiva, 1997, p. 91.

A relação causal entre essa assimilação teria por objetivo adaptar os
elementos de outras civilizações, de forma a melhorar suas próprias
condições de sobrevivência e de seus valores centrais. Huntington explica
que "os árabes muçulmanos receberam seu legado helênico e a ele deram
valor e dele se serviram por motivos essencialmente utilitários" (1997, p. 92),
semjamais permitir que essa assimilação entrasse em conflito com as normas
e preceitos do Qur)ân. A dificuldade com a qual a sociedade muçulmana
lida com essa questão é veemente, visto que, em questões econômicas como
os juros ou em relação às leis sobre a herança e a posição feminina no
mercado de trabalho, há um conflito com os preceitos modernos, além do
que, "as transformações internas são grandemente facilitadas pela autonomia
das instituições sociais, culturais e políticas. Por essa razão, as sociedades
japonesa e hindu moveram -se mais cedo e com maior facilidade para a
modernização do que as sociedades confuciana e islâmica" (Huntington,
1997, p.93). No entanto, "não há nada que indique, de forma convincente,
que a religião muçulmana impediu que o mundo muçulmano se
desenvolvesse pela estrada do capitalismo moderno" (Huntington, idem,
ibid), e completa:
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o Islã e a modernidade não sechocam. Muçulmanos praticantes podem cultivar
as ciências) trabalhar com eficiência em fábricas ou empregar armas sofisticadas.
A modernização não exige nenhuma ideologia política específica nem um conjunto
de instituições determinadas. Eleições) fronteiras nacionais) associações cívicas e
outras marcas registradas da vida ocidental não são necessárias para o crescimento
econômico. Na condição de um credo) o Islã satisfaz tanto os consultores de
gerenciamento quanto aos camponeses. A shari'a nada tem a dizer quanto às
mudanças que acompanham a modernização) tais como a mudança da agricultura
para a indústria) do campo para a cidade ou da estabilidade social para a
mobilidade social) nem ela interfere em assuntos como educação de massa)
comunicações rápidas) novas formas de transporte ou saúde pública (p.94).

Nesse ponto, o pensamento desenvolvido por Edward Said, palestino
nascido em Jerusalém em 1935 e naturalizado norte-americano, torna-se
interessante justamente por aportar uma outra visão do posicionamento atribuído
ao mundo oriental. Em sua obra Orientalismo, ele aborda justamente a questão
da visão ocidental predominante sobre os povos orientais que nem sempre
corresponde à realidade imediata e explica:

Ao contrário dos americanos) osfranceses e os britânicos - e em menor medida
osalemães) ou russos) espanhóis) portugueses) italianos e suíços - tiveram uma longa
tradição daquilo que deverei chamar de "orientalismo", um modo de resolver o
Oriente na experiência ocidental européia. O Oriente não está apenas adjacente à
Europa; é também onde estão localizadas as maiores) mais ricas e mais antigas
colônias européias) a fonte das suas civilizações e línguas) seu concorrente cultural e
uma das suas mais profundas e recorrentes imagens do outro. Além disso) o Oriente
ajudou a definir a Europa (ou o Ocidente), como sua imagem) idéia) personalidade
e experiência de contraste. Contudo) nada desseOriente é meramente imaginativo.
O Oriente é parte integrante da civilização e da cultura "materiais" da Europa
(Said, 1990, p.14).

o estudo desenvolvido pelo professor Said se torna importante para a
compreensão do outro de forma real, sem "preconceitos" ou de forma
generalizada. Sua contribuição é importante a partir do momento em que propõe
o abandono da defesa do Ocidente como paradigma de modernidade e
universalização. Said estrutura-se na percepção do orientalismo como um
conjunto de elementos interdependentes que distinguem o Oriente do Ocidente,
por meio de um discurso europeu que administra a política, a sociologia, a
ideologia e a ciência do Oriente, o que não deixa de ser cabível em nossa discussão
anterior sobre a modernidade. Assim,

isso não quer dizer que o orientalismo determine de modo unilateral o que
pode ser dito sobreo Oriente) mas que ele é toda a rede de interesses que inevitavelmente
faz valer seu prestígio (e)portanto) sempre se envolve) toda vez que aquela entidade
peculiar, o "o Oriente", esteja em questão (Said, 1990, P.15).
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A primeira discussão em relação ao Ocidente e o Oriente exposta pelo
professor Said diz respeito à formação desse conceito: uma vez que o homem é
quem faz a sua própria história e só consegue tal intento quando a aplica à
geografia, o "Oriente não é um fato inerte da natureza", assim como "o próprio
Ocidente não está apenas lá" (1990, p.16). Levando em consideração essas
entidades geográficas e culturais, abstrações como "os lugares, regiões e setores
geográficos tais como 'Oriente' e o 'Ocidente'" são criações estritamente
humanas. Todas essas considerações encontram respaldo na percepção que o
mundo ocidental moderno possui em relação ao Islã. Desde a expansão islâmica
no século VII, "o Islã passou a simbolizar o terror, a devastação, o demoníaco,
as hordas de odiosos bárbaros. Para a Europa, o Islã era um trauma duradouro"
(Said, 1997, p.69), entendimento que se arrasta até os dias atuais, principalmente
após os acontecimentos de 11 de setembro de 2001.

O perigo constante representado pelo Islã para as sociedades cristãs naquele
período foi absorvido pelos europeus de forma gradual e, conseqüentemente,
"incorporaram esse perigo e seu saber, seus grandes acontecimentos, figuras,
virtudes e vícios como algo que fazia parte da trama da vida" (Said, idem, p.70).

As relações internacionais sempre estiveram permeadas pela distribuição
do poder e "através da História, a expansão do poder de uma civilização
geralmente ocorreu ao mesmo tempo que o florescimento de sua cultura e
quase sempre requereu dela usar seu poder para estender seus valores, práticas e
instituições a outras sociedades" (Huntington, 1997, p.llO). O constante
movimento da modernização, como discutido anteriormente, vem gerando um
renascimento exacerbado de culturas como a islâmica. Huntington denomina
este fenômeno de "indigenização", ou ressurgimento das culturas não-ocidentais,
e atribui o seu destaque, sobretudo no período de 1980 em diante, à presença
de jovens instruídos recém-saídos das universidades.

Essa tendência observada nas últimas décadas advém do paradoxo da
democracia: dialeticamente, a adoção de instituições democráticas por culturas
não-ocidentais incentiva e dá acesso a movimentos nativistas e antiocidentais,
como expõe Huntington:

A democratização entra em conflito com a ocidentalização e a democracia é)
deforma inerente) um processo de provincianização e não de cosmopolitização. Nas
sociedadesnão-ocidentais) ospolíticos não ganham eleições demonstrando o quanto
sãoocidentais. Pelo contrário) a competição eleitoral os incentiva a compor sua
plataforma com os elementos que eles acham que serão mais populares) e estes
geralmente são de natureza étnica) nacionalista e religiosa (1997, p.1l4).

Os últimos acontecimentos confirmam essa percepção. Após a invasão do
Iraque pelos Estados Unidos, no dia 20 de março de 2003, com a justificativa
de uma guerra contra o "terrorismo", a surpresa da movimentação chí)ita3 em

l Os Shi'at 'Ali são conhecidos ocidentalmente como "Xiitas", palavra derivada" ... do partido (Shia) de Ali,
genro do profeta, que considerava o califa não como um chefe executivo, mas como um líder carismático".
(ef. Lewis, 1996, p.72)
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busca do poder usurpado de Saddam Hussein foi abordada por [im Dwyer em
matéria para o jornal O Estado de S. Paulo. O artigo "O inimigo do meu inimigo,
que não é meu amigo" explica que:

Estrategistas americanos esperavam que) quando as tropas invadissem) osxiitas
do sul do Iraque, há muito tempo oprimidos pelo governo de Saddam Hussein,
ajudariam a derrubar o regime. Em vez disso) soldados nas linhas de frente
descobriram muitos xiitas felizes em ver o fim de Saddam, mas nem um pouco
encantados com a visão das tropas americanas com as quais se uniram em armas.
Sim) osxii tas eram inimigos do inimigo dos americanos. Isso não fazia deles aliados
militares) muito menos amigos (2003, p.AI8).

O processo de indigenização que está ocorrendo em todo o mundo encontra
respaldo no renascimento da força das religiões em diversas partes, especialmente
"no ressurgimento cultural nos países asiáticos e islâmicos, gerado em parte por
seu dinamismo econômico e demográfico" (Huntington, 1997, p.llS). Toda a
dinâmica que envolve esse movimento tem como causas subjacentes o
considerável processo de modernização, especialmente a partir da década de 70,
período no qual ocorreu a intensificação da denominada "globalização",
principalmente no que diz respeito às tecnologias da informação. Isso se torna
um fator relevante na acentuação dos movimentos fundamentalistas islâmicos:
"o grau em que as comunicações globais são dominadas pelo Ocidente é uma
das principais fontes de ressentimento e hostilidade dos povos não-ocidentais
contra o Ocidente" (Huntington, 1997, p.69).

Em contrapartida, o direcionamento dado aos processos de secularização
toma rumos contrários, formando um "novo enfoque religioso, que visava não
mais a se adaptar aos valores seculares, mas sim a recompor alicerces sagrados
para a organização da sociedade - mudando ela própria se fosse preciso"
(Huntington, idem, p.1l6).

Com o esfacelamento das antigas fontes de identidade e sistemas de
autoridade decorrente dos processos de modernização econômica, social e
cultural, houve um retorno na busca religiosa por parte dos indivíduos que
seguiram em direção às religiões tradicionais, de forma a criar "novas fontes de
identidade, novas formas de comunidade estável e novos conjuntos de preceitos
morais para dar-lhes alguma sensação de relevância e de propósitos. A religião,
tanto a da corrente principal como a fundamentalista, atende a essas necessidades"
(Huntington, 1997, p.1l8).

Se observarmos a incidência desses movimentos fundamentalistas, não nos
supreenderemos com a presença deles em sociedades que contam com uma alta
densidade demo gráfica, e nas quais se tornou inviável a continuidade dos antigos
hábitos, por vezes desestabilizados pelo avanço dos meios de comunicação, que
"corróem a estrutura muito antiga da vida no campo" (Huntington, 1997,
p.119). A percepção da estruturação dos movimentos denominados
fundamentalistas relacionada com o processo de modernização torna a
compreensão do fenômeno mais plausível, visto que, dialeticamente, eles "não
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rejeitam a urbanização, a industrialização, o desenvolvimento, o capitalismo, a
ciência e a tecnologia ( ... ) porém, não são 'receptivos à idéia de serem
ocidentalizados'" (Huntington, 1997, p.123) e utilizam-se competentemente
das comunicações e das técnicas organizacionais modernas para expandirem a
sua mensagem. Assim, Ronald Dore explica que:

A atribuição de valor a uma religião tradicional é uma reivindicação de
paridade de respeito afirmada contra outras nações "dominantes" e) muitas vezes)
de modo simultâneo e mais imediato) contra a classe dominante local) que abraçou
os valores e estilos de vida dessas outras nações dominantes (Apud Huntington,
1997, p.124).

E William McNeil completa: "mais do que nada, a reafirmação do Islã,
independente da forma sectária, representa o repúdio à influência européia e
norte-americana sobre a sociedade, a política e a moral locais" (Apud Huntington,
idem, ibid), ou seja, uma forma de dizer que "nós seremos modernos, mas não
seremos vocês", completa Huntington.

3. Fundamentalismo x Nacionalismos

Lesley Stahl: "Nos ouvimos dizer que meio milhão de crianças morreram no
Iraque. Puxa) isso é mais crianças do que as que morreram em Hiroshima. E a
senhora acha que opreço vale a pena?

Madeleine Albright: "Bu acho uma escolha muito difícil) mas o preço? Nós
achamos que vale a pena".

CBS News, 1996

No âmbito internacional, o reflexo das frentes fundamentalistas confronta
diretamente com a concepção do Estado-nação e nacionalismo. A percepção de
lealdade muçulmana está intrinsecamente ligada à concepção da ummah
(comunidade)" e, nesse contexto, o Estado-nação não possui o mesmo valor
que tem para o mundo ocidental. Por essa razão, "no mundo árabe os Estados
têm problemas de legitimidade porque, na sua maioria, eles são produtos
arbitrários, quando não caprichosos, do imperialismo europeu, e suas fronteiras
muitasvezes nem sequer coincidem com as dos grupos étnicos, como os bérberes
e os curdos" (Huntington, idem) ibid). Todo o plano internacional encontra-se
estruturado na concepção de formação desses Estados nacionais, e partindo
desse pressuposto é que se desenham as suas ações e as ações das organizações
internacionais. Em contraposição ao modelo ocidental, a estrutura islâmica acolhe
dois paradoxos, de acordo com Samuel Huntington (1997, p.221):

4 Palavra derivada de umm. (mãe), evoca de modo explicito o nascimento da fé, que é papel essencial no
conjunto da comunidade. "O pensamento muçulmano acentua a importância da unidade e do comunitário
e valoriza como secundário a individualidade. A ummah guarda relação com a idéia árabe de asabiyah, que
se refere à solidariedade social, à consciência de grupo, à coesão no sentido de identidade, que estão além
dessas noções e sentimentos". A condição de membro de uma ummah pode ser considerada como a cidadania
espiritual que garante a igualdade entre os muçulmanos (Cf Morales, 2001, p.125).
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o Islã está dividido entre centros de poder competitivos, cada um tentando
capitalizar sobre a identificação muçulmana com a ummah a fim de promover a
coesão islâmica sob sua liderança;

A ummah pressupõe a ilegitimidade do Estado-nação e, no entanto, a
ummah só pode ser unificada por meio das ações de um ou mais Estados-núcleos
fortes.

Essas peculiaridades contribuem para a vulnerabilidade da comunidade
islâmica, uma vez que "contribui para os generalizados conflitos internos e
externos que caracterizam o Islã. A percepção sem a coesão é uma fonte de
fraqueza do Islã e uma fonte de ameaça para as outras civilizações", explica
Huntington (1997, p.222). Ameaça claramente percebida com os últimos
desdobramentos do plano internacional, evidenciando que "o Islã é a única
civilização que pôs em dúvida a sobrevivência do Ocidente" (Huntington, 1997,
p.263). Com o fim da Guerra Fria exauriu-se o embate entre os dois pólos
antagônicos de poder, Estados Unidos e União Soviética, e a fragmentação do
inimigo comum do Ocidente e do Islã abriu caminho para a percepção de ambos
como ameaças mútuas. Huntington explica que o cerne do embate reside nas
questões da detenção de poder e influência cultural, e vai mais longe: "enquanto
o Islã continuar sendo o Islã (como continuará) e o Ocidente continuar sendo o
Ocidente (o que é mais duvidoso), esse conflito fundamental entre duas grandes
civilizações e estilos de vida continuará a definir suas relações no futuro como as
definiu os últimos 14 séculos" (1997, p.265).

Os conflitos entre o Ocidente e o Islã não assumirão a forma clássica de
embate em torno de disputas territoriais, mas estarão mais amplamente ligados
a questões intercivilizacionais como a democracia, a proliferação de armas de
destruição em massa, a migração e temas afins. De fato, as duas guerras que
iniciaram o século XXI retrataram essa nova realidade. A questão do combate ao
terrorismo permite ao governo norte-americano de George W. Bush dizer com
fervor patriótico que "ou estão do nosso lado ou do lado dos terroristas" (Veja,
26 set. 2001, p.40). O novo panorama internacional colocou em evidência o
posicionamento unilateral do Estado norte-americano, por meio dos discursos
enfáticos de seu presidente: "planejamos uma campanha sustentada para dar
segurança ao nosso país e erradicar o maléfico terrorismo, e seremos nós que
determinaremos como se dirigirá esse conflito" (O Estado de S. Paulo, 16 set 01,
Hl). As frases de efeito da atual campanha norte-americana do "Bem contra o
Mal" e as alegações de Bush de que "Deus está do nosso lado" remetem aos
mesmos princípios utilizados no período de colonização do continente.
Huntington aponta em sua obra o posicionamento norte-americano no plano
internacional quando destaca que o mesmo age em busca de seus interesses e
"impõe a outras nações as políticas econômicas que ele considera apropriadas"
(1997, p.228), e vai além:
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para a agricultura; os direitos humanos constituem uma questão com a China,
porém não com a Arábia Saudita; a agressão contra oskuwaitianos donos de petróleo
encontra repulsa maciça, porém não a agressão contra os bósnios desprovidos de
petróleo (p.229).

As ações norte-americanas no plano internacional, diferentemente das
islâmicas, não são conhecidas como "fundamentalismo", mas como nacionalismo
ou, na melhor das assertivas, "patriotismo". É inadimissível a morte de 2.819
pessoas no World Trade Center", mas parecem insignificantes as baixas na Palestina
ou no Iraque. Análises as mais diversas procuram uma definição para o fenônemo,
que, assim como o fundamentalismo, encontrou suas raízes na sociedade
moderna, muitas de vezes de forma exacerbada e extrema.

John Breuilly, em uma das tentativas de entendimento do fenômeno, afirma
que "o nacionalismo precisa ser entendido como algo peculiarmente moderno"
(2000, p.179), e para isso faz-se necessária a compreensão do quadro de
referências em que surge o nacionalismo. O confronto entre esse contexto e o
processo de modernização, que o autor explica que deve ser entendido nesse
caso como a "divisão geral do trabalho", ou seja, as categorias da atividade
humana que envolvem o poder (coerção), a cultura (conhecimento) e a economia
(produção), "são redefinidas e colocadas numa relação diferente umas com as
outras" (2000, p.173). As implicações desse novo quadro refletem uma mudança
da divisão corporativa para uma divisão funcional, que possui como marco
histórico o desenvolvimento do Estado moderno.

No período feudal, as comunidades eram organizadas por instituições
específicas - geralmente em beneficio de algum grupo - que desempenhavam
funções econômicas (guildas, que regulavam a produção e a distribuição de
bens e serviços), culturais (responsabilidade da educação geral, atividades
recreativas e observância dos preceitos religiosos) e políticas (tribunais e governos
municipais). Geralmente, a Igreja, as senhorias, as comunidades camponesas e o
monarca eram os representantes multifuncionais dessas organizações.

Com a criação do Estado moderno em 1648, com a Paz de Westfália,
ocorreram mudanças consideráveis na atuação desses atores no âmbito público e
privado, ou seja, o Estado nacional passou a ser soberano no que diz respeito à
esfera pública. À sociedade civil cabe o campo privado. O Estado moderno é

. entendido como "única fonte das funções políticas", detentor de "todos os poderes
de coerção" e como única fonte de soberania em um território delimitado (Breuilly,
2000, p.174). Com a desintegração dos vínculos corporativos ocasionada pela
criação do Estado moderno, passou-se a pensar nas pessoas como indivíduos e
não mais como membros de grupos. Essa nova realidade gerou a necessidade de
se estabelcer um "vínculo" entre o Estado e a sociedade, de forma a harmonizar
os interesses públicos dos cidadãos e os interesses privados dos indivíduos.

Número oficial de mortos (corpos identificados, 1.102; desaparecidos oficialmente declarados mortos,
1.717; pedestres mortos pela queda de destroços, 10; políciais mortos, 23; bombeios mortos, 343) (Veja, 11
de setembro de 2001- o mundo nunca mais foi o mesmo. São Paulo: Abril, ed. 1768, n. 36, 11 ser. 2002.
Reportagem Especial, p.52).
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A única possibilidade de unir ambas as esferas eram as idéias nacionalistas,
uma vez que o "nacionalismo apela para a neutralidade política das identidades
culturais" (Breuilly, 2000, p.176). Isso foi desenvolvido pela criação de uma
política da cidadania, na qual se transforma a sociedade de indíviduos em uma
sociedade de cidadãos - por meio de instituições democráticas - e do
desenvolvimento de uma consciência de caráter coletivo da sociedade, que
serviram de amálgama na percepção de uma identidade comum abandonando
os critérios sociais, os privilégios. A questão do nacionalismo tem reflexos na
organização islâmica, uma vez que ele se torna uma das frentes de combate de
muitos dos grupos fundamentalistas islâmicos.

Analisadas as implicações para o plano internacional das três variáveis
discutidas, é possivel desenhar as prospectivas para o futuro do Islã, se levarmos
em considerção os fatores que delineam suas ações atualmente.

4. As faces do Islã

Fundamentalistas e modernistas podem discordar em como interpretar ofuturo
à luz do presente) mas ambos dividem uma propensão a viver como se este futuro
estivesse despido de qualquer outro sentido a não ser aquele que eles singularmente
atribuíram a ele.

(Bruce Lawrence, Defenders ofGod: the fundamentalism Revolt Against the
ModernAge)

Um dos pilares dos ataques muçulmanos aos ocidentais é "por não
professarem um religião imperfeita e errônea, que é, não obstante uma 'religião
do Livro', mas por não professarem nenhuma religião em absoluto"
(Huntington, 1997, p.267). Fatores como a irreligiosidade, o secularismo e a
imoralidade representam para os muçulmanos um mal maior que o Cristianismo.
O entendimento de diferenças consideráveis entre a cultura islâmica e a ocidental
faz com que o Islã tenha uma necessidade de "desenvolver seus próprios
engenheiros e cientistas, construir sua próprias armas (nucleares ou
convencionais)" (Huntington, 1997, p.268).

Esse estado latente de embate entre o Islã e o Ocidente é denominado por
Huntington de "quase-guerra" (p.271) e ele atribui a essa questão três motivos:

Não é todo o Islã que está lutando contra todo o Ocidente;
É uma guerra travada com meios limitados - terrorismo de um lado e

poder aéreo, ações clandestinas e sanções econômicas do outro;
Embora a violência persista, não é contínua, envolvendo ações intermitentes

de um lado que provocam respostas do outro.
Ou seja, não se enquadra no conceito tradicional das guerras entre Estados,

de acordo com o pressuposto clássico da Teoria das Relações Internacionais".

6 A Teoria Realista das relações internacionais surge por volta de 1920 como tentativa de explicação da
Primeira Guerra Mundial. Amparada nos postulados de Thomas Hobbes, acredita que o sistema internacional
assemelha-se ao estado de natureza - indivíduos racionais e egoístas, que buscam seus interesses próprios -
no qual a guerra é inevitável e os Estados são os atores centrais no âmbito internacional. A paz só existe se a
guerra não for necessária e a politica de poder é que norteia as ações estatais (Cf Onuk.i, 2002, p.3).
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Levando em consideração esse postulado, Huntington acredita que "nos
conflitos civilizacionais, ao contrário dos ideológicos, as pessoas ficam do lado
daquelas com as quais têm afinidades" (1997, p.273). Essa máxima poderia ser
considerada verossímil se não existisse no plano internacional um jogo de
interesses que se sobrepõe à questão da identidade, como observado no conflito
entre Estados Unidos e Iraque. Alguns países ocidentais como a França e a
Alemanha não ficaram ao lado dos Estados Unidos, o que deveria acontecer
caso as relações internacionais estivessem, em um novo paradigma, pautadas de
fato pelas identidades intercivilizacionais.

Os ingredientes básicos que alimentam o conflito entre o Islã e o Ocidente
são: o convencimento da superioridade cultural e inferioridade bélica do Islã em
contraponto à universalidade e ao poderio bélico superior ocidental. Os povos
muçulmanos estiveram, na última década do século XX, envolvidos em embates
violentos mais que qualquer outra civilização, como explica Huntington: "os
países muçulmanos também tiveram alta propensão a recorrer à violência em
crises internacionais, empregando-a para resolver 76 crises de um total de 142
nas quais estiveram envolvidos entre 1928 e 1979" (1997, p.328). As raízes
para tais "guerras de linhas de fratura" (Huntington, 1997, p.329) podem ser
explicadas pela História, e sendo impossível realizar aqui uma pesquisa para a
possível propensão à violência dos povos, principalmente os muçulmanos, este
trabalho se limita a considerar as seis causas levantadas por Samuel Huntington
(p.334), como expostas no Quadro 1.

Quadro 1: Possíveis causas da Propensão Muçulmana para o Conflto

Conflito Extramuçulmano /
Muçulmano

Conflito Intra e
Extramuçulmano

Conflitos históricos e
contemporâneos

Conflitos contemporâneos

Proximidade
Indigestabilidade

Condição de vítima

Militarismo

Bolsão demográfico
Inexistência de Estado núcleo

Fonte: HUNTINGTON, Samuel P. O Choque de Civilizações - e a recomposição da Ordem Mundial. Rio de

Janeiro: Objetiva, 1997, p.335.

Huntington acredita que "nenhuma revitalização religiosa ou
movimento cultural dura indefinidamente e, em algum momento, o
Ressurgimento Islâmico irá diminuir e desaparecer na História" (1997,
p.149). Ele acredita que por volta da terceira década do século XXI o
crescimento demográfico entrará em declínio nessas sociedades, fator que
ocasionará uma redução no número de adeptos militantes que geram o
conflito. O relacionamento entre o Islã e o Ocidente não se estreitará,
porém dará lugar a uma nova "guerra fria" ou "paz fria" (p.lS0).
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Fatores Históricos Fatores Causais

O Islamismo foi, desde o seu começo, O imperialismo ocidental e a sujeição

uma religião da espada e que glorifica as de sociedades muçulmanas no século

virtudes militares - argumenta-se que as XIX e XX produziram uma imagem de
debilidade militar e econômicadoutrinas do islamismo ditam a guerra muçulmana e, por conseguinte,contra os infiéis e, quando a expansão

inicial do Islã se exauriu, os grupos encorajam os grupos não-islâmicos a

muçulmanos, muito ao contrário da encarar os muçulmanos como um alvo

doutrina, passaram a lutar entre si. atraente.

A expansão colocou os muçulmanos Um fator mais convincente que

em contato direto com muitos povos possivelmente explica os conflitos tanto
intra como extra-islâmicos é adiferentes, que foram conquistados e inexistência de um ou mais Estados-convertidos, e o legado desse processo núcleo no Islã.persiste.

O crescimento demográfico nas

"Indigestibilidade" dos muçulmanos, sociedades muçulmanas e a

funcionando em dois sentidos: os países disponibilidade de grande quantidade

muçulmanos têm problemas com as de homens freqüentemente

minorias não-muçulmanas comparáveis desempregados, entre as idades de 15 e

aos que os países não-muçulmanos têm 30 anos, é uma fonte natural de
instabilidade e violência, tanto no seiocom minorias muçulmanas.
do Islã como contra não-muçulmanos.

Fonte: Elaborado com base em HUNTINGTON, Samuel P. O Choque de Civilizações - e a recomposição da
Ordem Mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 1997, p.335.

o fim do século XX, cliferentemente do que aconteceu no mundo ocidental,
assistiu a um ressurgimento de movimentos de. cunho fundamentalista no
Oriente. O Islã é a religião que mais vem crescendo no mundo, contando
atualmente com aproximadamente 1,2 bilhão de fiéis, o que corresponde a
um quinto da população mundiaF. A compreensão desse fato exige a análise
de um conjunto de fenômenos do mundo islâmico a partir da década de 70,
com suas múltiplas dimensões, gestações, redes, ramificações e ideologias,
que marcaram os âmbitos cultural, econômico e social desse período.

Gilles Kepel, responsável pelo programa de doutorado sobre o mundo
muçulmano do Instituto de Estudos Políticos de Paris, atribui o estopim
desses movimentos extremistas, nas últimas décadas do século XX, à chegada

7 KLINTOWITZ, Jaime. Sob o Manto do Fanatismo. Veja. São Paulo: Abril, Ed. 1.638. 10 mar. 2000. p. 44.
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à idade adulta, na maioria dos países muçulmanos, de jovens concomitantemente
com a independência de diversas regiões. Esses jovens não guardavam nenhuma
memória do nacionalismo que marcou as lutas de libertação anticoloniais. Esses
jovens, ao mesmo tempo, encontravam-se excluídos socialmente, sem amparo
das elites governantes, devido à grande explosão demográfica desse período.
"Em 1975, os menores de 24 anos representavam em todos os países mais de
60% dos habitantes, e tanto a urbanização quanto a alfabetização progrediam de
forma massiva" (Kepel, 2000, p. 89). O Islã, que até então estava restrito às
elites urbanas, teve uma mudança radical com essa massa de jovens "pensantes".
O distanciamento sócio-cultural entre as gerações foi considerável e não
encontrava precedentes na história do Islã.

A conjunção de uma situação social desfavorável e do conhecimento que
haviam adquirido com o ensino em massa despertou neles a aspiração "a uma
mudança de posição social, a progredir na sociedade, enquanto que seus pais e
avós aceitavam sem problemas regras sociais imutáveis porque não haviam
conhecido nada além e viviam em um universo limitado de seus povos" (Kepel,
idem, p.90). Amola propulsora dos movimentos que começaram a se desencadear
nessa década estava justamente relacionada ao descompasso entre o salto cultural
adquirido e o progresso social esperado, gerando uma frustração que se converteu
em um ressentimento contra as elites que monopolizavam o Estado.

É nesse contexto que resurge o fundamentalismo islâmico como um
fenômeno que não pode ser ignorado no campo das relações internacionais no
século XXI. O fundamentalismo islâmico representa uma das faces mais visíveis
do Islã, sem, no entanto, identificar-se com a tradição que marcou sua presença
no Oriente há mais de mil anos. Para que a paz prevaleça seria muito importante
que os grupos fundamentalistas não dominassem o mundo islâmico no novo
século. O que irá acontecer pertence a um mundo que nos é desconhecido.
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o Brasil e as Negociações da Alca:
Expectativas e Realidades em

Relação ao Papel dos
Estados Unidos

Eiiti Sato'

Resumo: A proposta de instauração de uma área de livre comércio
abrangendo todo o continente americano tem despertado acaloradas
discussões nas quais se evidencia uma excessiva polarização em torno
da importância das relações com os Estados Unidos. O artigo explora
sob uma perspectiva histórica esse debate, que tem oscilado entre
grandes expectativas a respeito de um papel construtivo dos Estados
Unidos e a desconfiança em relação a uma ação hegemônica na
região por parte da grande potência. O argumento desenvolvido no
artigo é o de que a excessiva centralização dos debates sobre o papel
dos Estados Unidos tem desviado o foco das discussões sobre a
integração continental, que apresenta muitos aspectos importantes
e valiosos que vão além das relações com a grande potência.

Palavras-chave: Alca, integração, rejeição, Brasil, Estados Unidos.

L A postura brasileira: cautela e pragmatismo

Não há uma percepção consolidada a respeito dos beneficios e do significado
da Alca para o Brasil. Com certeza tal consenso não existe para nenhum país do
continente, a começar pelos Estados Unidos. Uma das características das
democracias é o fato de que o conceito de "interesse nacional" não é definido
pelos governos em exercício, mas pela sociedade e suas instituições. Os governos
procuram exercitar suas funções a partir da legitimidade obtida nos processos
eleitorais, mas suas decisões são sempre condicionadas pelo jogo político do
qual participam os vários atores, organizados em torno de instituições, entidades
e mesmo de partidos políticos derrotados. Em um grande seminário sobre o
tema, realizado em fins do ano de 2001 pela Câmara dos Deputados, juntamente
com o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais do Ministério das Relações
Exteriores, esse fato ficou bastante evidente. O seminário foi bastante amplo,
tratando a questão sob todos os ângulos relevantes e contando com a participação
dos segmentos mais expressivos da sociedade: do lado oficial e das entidades

Eiiti Sato é Professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Uma versão preliminar
deste trabalho foi apresentado no Seminário Internacional: El Area de Libre Comercio de tas Americas y sus
Repercusiones en America Latina. La Paz, Instituto Internacional de Integración, 28 e 29 de agosto de 2003.
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públicas, deputados, senadores, diplomatas e representantes de ministérios; pelo
lado da sociedade civil, jornalistas, acadêmicos, empresários e representantes de
sindicatos e de outras entidades não-governamentais.

O seminário debateu e levantou aspectos importantes sobre os riscos,
beneficios e incertezas da implementação de uma área de livre comércio
abarcando todo o continente. Do ponto de vista político, todavia, deixou
bastante evidente a não-existência de um consenso na sociedade brasileira a
esse respeito, havendo uma certa predominância do entendimento de que a
Alca deve ser negociada, mas sem chegar a uma concordância sobre os termos
em que essa negociação deveria ser conduzida. Entre os empresários, a visão
predominante era a de que, na essência, a ampla liberalização comercial no
continente poderia trazer um significativo aumento nas dimensões do
mercado externo para produtos brasileiros. As maiores objeções vieram do
campo político, sob o argumento de que a criação da Alca inevitavelmente
levaria ao fim do Mercosul, à diluição do poder de barganha da região frente
aos Estados Unidos e também à limitação das possibilidades de inserção
internacional do País, em especial em relação à União Européia.

As percepções manifestadas compõem um painel interessante e que
podem ser assim resumidas:

As questões a serem negociadas são bastante amplas e variadas, sendo
muito dificil estabelecer uma orientação uniforme para todos os setores.
Serviços financeiros, engenharia e telecomunicações, entre outros, são
setores de atividade que, além de se ligar ao comércio de forma específica,
com ganhos e riscos muitas vezes concorrentes ou conflitantes, possuem
peculiaridades, marcos normativos e níveis de disponibilidade de dados
muito variados, exigindo, portanto, a negociação caso a caso;

Além de temas como o dos serviços, também devem ser agregadas as
questões trabalhistas e ambientais, que não podem ser tratadas
separadamente das questões comerciais e, principalmente, dos temas
relacionados a investimentos. Na verdade, entendeu-se que a inclusão de
cláusulas trabalhistas a serem respeitadas no comércio não representa,
necessariamente, fator de redução de competitividade das economias em
desenvolvimento, uma vez que os padrões incluídos geralmente referem-
se a padrões como a proibição do trabalho escravo ou do trabalho infantil,
e não a níveis de remuneração, estabilidade do emprego ou quaisquer outros
elementos que poderiam afetar mais diretamente os custos de produção.
Trabalho escravo ou trabalho infantil são práticas condenadas e punidas no
Brasil e em todos os países do continente.

É inevitável que os temas tratados no âmbito do projeto de construção
de uma área de livre comércio no continente devem sempre levar em conta
que os limites das negociações devem considerar, de um lado, instâncias
mais amplas como a OMe e arranjos mais gerais como, por exemplo, os
protocolos e acordos globais sobre o meio ambiente; de outro lado, deverão
ser levados em conta também compromissos bilaterais e regionais mantidos
com países e regiões não pertencentes ao bloco.
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Durante os debates, vanos dos participantes chegaram a sugerir a
realização de um plebiscito para consultar a sociedade brasileira, de forma
direta, sobre a conveniência do Brasil integrar a Alca. Trata-se de proposta

compartilhada por entidades sindicais internacionais e de outros países,
sendo, portanto, uma tese a ser examinada e tratada politicamente pelas
instâncias envolvidas com a implementação de ações externas. Por outro
lado, a realização de plebiscito se afigura pouco adequada para uma proposta
cujo objetivo é limitado à liberalização comercial em termos regionais.
Embora a proposta implique alguns desdobramentos políticos, não pode
ser comparada aos plebiscitos levados a efeito no caso da Europa, em que
se decidia a criação ou substituição de instâncias de autoridade e o
estabelecimento de um novo marco institucional para os países. Além disso,
as discussões dos principais efeitos da implementação de uma área de livre
comércio em escala continental assumem um conteúdo técnico que foge
totalmente do âmbito da possibilidade de um debate produtivo envolvendo
ampla participação popular.

Um fato notável extraído a partir desse seminário é que alguns políticos,
que na época se manifestaram de forma francamente crítica em relação à
implementação da Alca, ao deixarem de ser oposição, em virtude das eleições
de 2002, também mudaram sua visão acerca da questão, sendo hoje favoráveis
à negociação do projeto de integração comercial no continente. Na verdade,
a respeito dessa questão, têm ocorrido mudanças de atitude semelhantes ao
que vem ocorrendo com outros temas de interesse econômico e social como,
por exemplo, o caso da reforma previdenciária, onde o Partido dos
Trabalhadores (PT) - um partido de esquerda - enfrentou enormes
dificuldades em conter setores importantes de sua base política que,
ostensivamente, se revelaram uma oposição muito mais atuante e intransigente
do que os tradicionais partidos de orientação conservadora. As posições mais
favoráveis à implementação da Alca têm sido defendidas pelos segmentos
empresariais, geralmente menos comprometidos com orientações político-
ideológicas e mais imediatamente voltados para a busca de oportunidades
para seus negócios. A estratégia do governo brasileiro tem sido a de negociar
o estabelecimento de uma área de livre comércio para o continente
postergando, no entanto, sua implementação na expectativa de que um certo
tempo seria necessário para melhorar sua posição negociadora, quer pela
recuperação de algumas economias sul-americanas importantes, quer pelo
fortalecimento de arranjos sub-regionais, em especial o Mercosul.

2. As relações com os Estados Unidos: entre a expectativa e a rejeição

O ponto mais crucial da formação da Alca, sem dúvida, são as relações com os
Estados Unidos. Na condição de grande potência com capacidade para exercer
efetivamente um papel hegemônico e com um mercado em condições de alterar
significativamente os padrões de comércio na região, os Estados Unidos são
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percebidos como o elemento-chave de um projeto dessa natureza. Por outro lado,
como em outros tempos, as percepções a respeito das relações econômicas e políticas
com os Estados Unidos oscilam entre os sentimentos de expectativa e de rejeição.

A integração continental é uma idéia tão antiga quanto o estabelecimento
de países independentes neste hemisfério. Enquanto lutava pela independência
da região, Bolívar antevia a integração como uma faceta do desdobramento
desse processo e, desde então, o conceito de panamericanismo tem sido uma
noção recorrente na política regional. Seu entendimento, no entanto, tem
variado ao longo da história, ora alimentado por expectativas de um papel
dinamizador dos Estados Unidos, ora pela crença de que uma união regional
poderia ser suficiente para compensar a ausência dos Estados Unidos ou, até
mesmo, para contrabalançar o peso da grande potência. Nesse quadro, as
relações com os Estados Unidos sempre se constituíram num elemento pivotal
em torno do qual têm gravitado tanto as discussões políticas quanto o processo
de integração entre as economias do continente.

Desde o século XIX, o crescente poderio dos Estados Unidos tem sido - em
certas ocasiões, até simultaneamente - um fator de esperança, de receio e de rejeição.
Na verdade, esses são, caracteristicamente, os sentimentos que as sociedades têm
em relação às grandes potências de uma forma geral. Foi assim com a França de
Luís XIV, com a Grã-Bretanha no século XIX e com todas as potências que se
destacaram regionalmente ou, nwn plano mais amplo, em escala mundial - como
foi o caso da própria União Soviética no âmbito de sua esfera de influência.

No continente americano, desde que a região se tornou independente as
relações com os Estados Unidos têm se constituído num elemento inspirador
de sentimentos e percepções contraditórios. A luta pelo rompimento dos laços
coloniais foi fortemente inspirada pelo exemplo dos Estados Unidos, e os
princípios políticos que inspiraram o movimento de independência e, em seguida,
a construção das instituições políticas dos Estados Unidos influenciaram de
forma decisiva o estabelecimento da ordem política em todo o continente. A
Doutrina Monroe manifestava a disposição e o sentido da ação política que,
implicitamente, pressupunha a possibilidade de união continental contra
tentativas de recolonização pelas potências européias. Por outro lado, a potência
em ascensão também gerava receios, quer no México, por sua posição fronteiriça
que tornava as relações com os Estados Unidos problemática, e mesmo dramática
como no caso da incorporação do estado do Texas, ou em toda a América Central,
particularmente no período da política do big stick no início do século XX. Na
América do Sul, a presença norte-americana também sempre foi fator importante,
a ponto de estudiosos identificarem a existência de um verdadeiro paradigma
nas relações hemisféricas caracterizado pela relação triangular entre as nações da
região. Segundo esse paradigma, as relações externas de qualquer país do
continente não poderiam ser adequadamente entendidas sem considerar as
relações desse país com os Estados Unidos.'

Vide R. RICUPERO. o Brasil, a América Latina e os EUA, desde 1930: Sessenta Anos de uma Relação
Triangular. In J. A. Guilhon Albuquerque (Org.), Sessenta Anos de Política Externa Brasileira, 1930-1990.
São Paulo: NUPRI-USP, 1996.
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Historicamente, no caso específico das iniciativas para a integração
hemisférica, parece oportuno lembrar a realização da Conferência Panamericana
de 1890. O Secretário de Estado norte-americano, James Blaine, elaborou um
plano para construir um arranjo regional muito semelhante à Alca. Na carta
enviada aos chefes de Estado do continente, o governo norte-americano
convocava a realização de uma conferência continental com o objetivo de discutir:

Primeiro. Medidas tendentes a preservar epromover a prosperidade dos diversos
Estados americanos.

Segundo. Medidas tendentes à formação de uma união alfandegária
americana) sob a qual fosse promovido) tanto quanto possível e de forma
lucrativa) o comércio das nações americanas.

Terceiro. O estabelecimento de comunicação regular efreqüente entre osportos dos
diversosEstados americanos e com osportos de cada um dos outros Estados.

Quarto. O estabelecimento de um sistema uniforme de normas
alfandegárias em cada um dos Estados americanos independentes) para regular
o processo de importação e exportação de mercadorias) taxas de direitos
aduaneiros) um método uniforme de determinar a classificação e valor de tais
mercadorias nos portos de cada país) e um sistema uniforme de faturas) e ainda
a questão de saneamento e quarentena de navios.

Quinto. A adoção de um sistema uniforme de pesos e medidas) leis de
proteção e direitos de patentes) direitos autorais e marcas registradas de cidadãos
de qualquer país em outro) e para a extradição de criminosos.

Sexto. A adoção de uma moeda de prata comum) a ser cunhada por cada
governo) destinada a ser moeda legal em todas as transações comerciais entre os
cidadãos de todos os Estados americanos.

A carta incluía ainda outros aspectos das relações continentais, tais como
a solução pacífica de controvérsias e, de fato, a I Conferência Panamericana
realizou-se em Washington entre outubro de 1889 e abril de 1890. O
resultado, porém, ficou muito aquém das expectativas de Washington e
também de outros governos. Pode-se dizer que o resultado mais concreto
da Conferência foi o estabelecimento da União Panamericana, um edificio
que serviria de escritório de representação comercial para as Repúblicas
americanas em Washington e que, cerca de meio século depois, veio a abrigar
a sede da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Ao longo do século XX, em vários momentos os sentimentos de
esperança e de rejeição se alternaram na América Latina. Logo após a
Segunda Guerra Mundial havia muitas expectativas em relação ao papel
benéfico que os Estados Unidos poderiam desempenhar na modernização
das sociedades. Na década de 1960, essas expectativas já se misturavam
com sentimentos de rejeição. Havia frustrações decorrentes de expectativas
não realizadas e também um sentimento de crescente nacionalismo que
atribuía muitos dos fracassos na ordem interna dos países da região a fatores
externos e, mais particularmente, à ingerência da política externa norte-
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americana. Quando o governo brasileiro, em 1958, propôs um projeto de
esforço conjunto em nível continental com vistas à promoção do
desenvolvimento econômico intitulando-o Operação Panamericana, na
verdade não tinha a ingenuidade de acreditar que apenas a união dos países
pobres da região, carentes de capital e de tecnologia, seria capaz de produzir
a modernização e o desenvolvimento. Tudo indica que o objetivo do projeto
tinha muito mais o objetivo de sensibilizar Washington a respeito das
demandas e carências da região. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial
os Estados Unidos haviam se envolvido completamente com o esforço de
construir um sistema de segurança em nível global, relegando as relações
regionais para uma posição bastante marginal dentro de sua política externa.
Com efeito, o lançamento da Aliança para o Progresso do presidente
Kennedy foi cercado de muitas expectativas, sendo freqüentem ente chamada
de "Plano Marshall para a América Latina".

Ao longo do tempo, as relações com os Estados Unidos têm sido
sistematicamente identificadas como solução e como fonte de problemas. No
caso do Brasil de hoje, há um forte sentimento de rejeição aos Estados Unidos
e à sua política exterior. Um sentimento que foi bastante reforçado a partir
dos últimos acontecimentos no plano internacional. A separação desses
sentimentos de uma avaliação dos potenciais de beneficias da implantação de
uma área de livre mercado tornou -se um exercício de racionalidade ainda mais
dificil. De tempos em tempos, a atuação dos Estados Unidos tem sido invocada,
principalmente em meio a crises. Fato que, paradoxalmente, tem ajudado a
alimentar o sentimento de rejeição aos Estados Unidos. Para os governos, a
superação das dificuldades depende da ajuda norte-americana ao mesmo tempo
em que é sempre mais conveniente justificar as crises e dificuldades a partir de
fatores externos reais ou presumidos.

3. A integração real e as perspectivas de avanços institucionais

Especialmente na década que antecedeu a crise do petróleo, prevalecia
a noção de que a integração econômica era um recurso institucional de
que os países mais pobres poderiam valer-se para promover o
desenvolvimento econômico. Ganhos de escala e aumento das receitas
externas poderiam ser elementos valiosos no esforço mais amplo de
industrialização e desenvolvimento. Na verdade, o inevitável endividamento
gerado pela estratégia de crescimento baseada na ação das agências bilaterais
e multilaterais de fomento impunha a necessidade de aumentos significativos
no desempenho das exportações dos países em desenvolvimento. A América
Latina procurou lançar mão desse instrumento ao criar a Alalc (Associação
Latino-Americana de Livre Comércio). Na literatura econômica surgiu uma
verdadeira "teoria da integração" que não apenas distinguia fases do
processo de integração, mas também construía argumentos sobre como
avançar nessas fases e quais beneficias poderiam ser auferidos. Argumentava-
se que o desvio de comércio seria mais do que compensado pela geração de



comércio e que ganhos de escala proporcionados pela integração não apenas
aumentariam a produção e a renda, mas permitiriam o surgimento de
atividades econômicas que demandam dimensões de mercado que,
individualmente, as economias subdesenvolvidas não possuíam.

A integração européia era tomada como exemplo. O que essas teorias
não levavam em consideração era o fato de que a construção institucional da
Europa integrada economicamente, na época Comunidade Econômica
Européia, era fruto de uma longa experiência de integração que se estendia
por séculos. Ao longo da história da Europa, mesmo em tempos de guerra,
a integração econômica era uma realidade por muitos fatores que não cabe
aqui discutir. O fato é que, na essência, os arranjos surgidos depois da Segunda
Guerra Mundial apenas deram uma feição moderna e adaptada às novas
realidades econômicas, políticas e sociais. Além disso, era preciso considerar
o importante papel desempenhado nesse processo pela bem sucedida aplicação
dos recursos do Plano Marshall e dos mecanismos de cooperação e de
planejamento econômico surgidos durante a implementação desse Plano.

Do ponto de vista do presente trabalho, parece suficiente destacar alguns
números e fatos que evidenciam a necessidade de se compreender as perspectivas
de integração a partir do entendimento de que medidas e arranjos institucionais
têm pouca eficácia se não estiverem assentados sobre a integração real. Por outro
lado, havendo uma realidade onde a integração das atividades econômicas seja
um fato, torna-se uma necessidade articular essa integração em termos
institucionais. Como integrar economias cujos itens de exportação mais
importantes eram commodities para as quais os mercados dos países da região
eram de fato insignificantes? Entre os países da região, obviamente os Estados
Unidos constituíam a exceção, sendo na verdade o mercado mais importante
para a maioria dos países, mas, até mesmo por essa razão, esse país não precisava
de nenhum sistema regional para impulsionar seu comércio exterior. Talvez isso
explique em grande medida por que os Estados Unidos não deram
prosseguimento ao projeto de [ames Blaine.

Em 1970, o comércio exterior de um grupo de cerca de uma centena de
países que constituía o chamado Terceiro Mundo representava apenas 17% do
total mundial e, o que é mais significativo, apenas 1/5 desse total tinha por
destino outros países do Terceiro Mundo, enquanto a Comunidade Econômica
Européia, que contava com apenas seis países, já era responsável por 30% das
exportações mundiais; se somados à Associação Européia de Livre-Comércio,
liderada pela Inglaterra, o número se elevava para 45%, dos quais o comércio
intra-regional respondia praticamente pela metade.'

É interessante notar que nessa época, apesar dessas cifras, as teorias de
integração, além de destacarem a sua importância como instrumento eficaz na
promoção do crescimento econômico, argumentavam que a integração poderia

2 Dados extraídos de A. MAlZELS. Industrial Growth and World Trade. Cambridge Universiry Press, 1963;
e de International Trade (vários anos). Genebra: GATI.

3 J. Tinbergen e B. Balassaeram alguns entre os muitos estudiosos da integração internacional (M. A. G. VAN
MEERHAEGHE. International Economics. Londres: Longman Group, 1972)
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ser fruto da complementaridade entre as economias", Por outro lado, há estudos
mais recentes que mostram que, na Europa, o eixo do dinamismo econômico,
geograficamente, continua praticamente o mesmo desde os fins da Idade Média
- um eixo que incluía a região de Londres ao norte e seguindo para o sul passando
pelos Países Baixos, Alemanha e França, até a Itália. O que esses dados mostram
é que a integração européia não servia, na verdade, de modelo para as Américas,
uma região econômica e politicamente em construção.

A realidade que se apresenta nos dias de hoje é substancialmente diferente.
Em meados da década de 1980, quando os primeiros passos foram dados no
sentido da integração Argentina-Brasil, que resultaria na criação do Mercosul, o
comércio intra-regional representava apenas 5% das exportações da Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 1990, quando foi assinado o Tratado de Assunção,
o comércio intra-bloco já havia dobrado. Em 1998, o comércio intra-bloco
atingiu 25%. Desde então, sucessivas crises que atingiram a Argentina e o Brasil
fizeram com que esse comércio se reduzisse, declinando para pouco mais de
15%4. O que se pode afirmar com bastante segurança é que existe hoje uma
realidade inescapável no continente americano, que é a integração real e efetiva
das economias e que, de uma forma ou de outra, existe a necessidade de se
formular e implementar algum arranjo institucional para fazer face a essa
realidade. Além disso, os contornos da Alca (ou qualquer outro nome que se
dê a esse arranjo) terão necessariamente de incluir os Estados Unidos, ainda o
parceiro comercial individualmente mais importante para as nações da região.

4. A lógica da relação centro-periferia

Nesse quadro, um ponto de grande preocupação e que muito
provavelmente explica os temores da grande maioria das economias da região
é o fato de que, historicamente, as relações entre nações economicamente
mais frágeis com grandes potências sempre foram problemáticas. Durante
a vigência do padrão ouro do século XIX, as nações que constituíam a
periferia mais próxima da Grã-Bretanha (como a Argentina) e, de forma
mais dramática, as nações que integravam o sistema imperial britânico
tinham certas facilidades em relação ao mercado inglês mas, ao mesmo
tempo, sofriam mais fortemente as pressões da grande potência.
Inquietações financeiras e monetárias ou dificuldades de balanço de
pagamentos eram contidas ou compensadas pelas relações com a periferias.

Além disso, de maneira muito semelhante ao que ocorre hoje com os
Estados Unidos, a Grã-Bretanha tinha ainda um outro encargo: as condições
de estabilidade da economia internacional confundiam-se com o equilíbrio
da economia britânica. O sistema monetário internacional, apesar de receber
a denominação de padrão ouro, era, na verdade, um padrão libra esterlina.

4 Dados extraídos de C. HUGUENEY FILHO & C. H. CARDIM (org.). Grupo de Reflexão Prospectiva sobre
o Mercosul. Brasília: IPRI/FUNAG, 2003.

As tensões e dificuldades nesse relacionamento foram tratadas por autores como J. H. WILLIAMS (A1lJentinian
International Trade under Unconvertible Paper-Money, 1880-1900), J. M. KEYNES (lndian Currencyand
Finance) e J. VINER (Canada's International Idebtedness, 1900-1913). Um trabalho interessante nessesentido,
especialmente para o caso da Índia, é The lnternational Gold Standard. Money and Empire, de M. DE CECCO.
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Apesar das principais moedas terem adotado o padrão ouro, significando
que essas moedas eram conversíveis em ouro a taxas fixas, internacionalmente,
no entanto, a aceitação da libra era generalizada enquanto as demais moedas
eram aceitas de forma muito restrita. Essas circunstâncias faziam com que
houvesse uma demanda muito maior da libra do que de qualquer outra
moeda, seja em razão das transações comerciais e financeiras regulares ou
da demanda de moeda com fins especulativos. Essa demanda fazia também
com que o Banco da Inglaterra necessitasse de muito maior quantidade de
ouro com a finalidade de dar sustentação à conversão da libra - que, em
última instância, significava sustentar a credibilidade do próprio sistema
monetário internacional. A teoria monetária dizia que o padrão ouro tinha
em si um sistema de ajuste automático, isto é, que as economias dentro do
padrão ouro não precisavam tomar medidas para ajustar seus déficits e
superávits no balanço de pagamentos; a perda de ouro gerada por eventuais
déficits ou o aumento na quantidade de ouro em decorrência de superávits
produziriam movimentos de contração ou expansão na disponibilidade de
moeda provocando oscilações na demanda e nos preços, fazendo com que as
economias se ajustassem automaticamente. Os estudos de história monetária, no
entanto, não registram a ocorrência desses movimentos, mas registram a ocorrência
de recessão nas economias periféricas sugerindo que dificuldades no centro eram,
em grande medida, compensadas por movimentos recessivos na periferia.

Recentemente, um caso muito semelhante que pode ser lembrado foi o
período do governo Reagan em que a política monetária de ajuste da
economia norte-americana provocou um forte impacto em economias como
a brasileira, fortemente dependente de capitais de origem norte-americana.
No comércio, esse padrão pode ganhar a forma de protecionismos ou de
reorientação de mercados com o objetivo de sustentar programas de equilíbrio
e crescimento das economias centrais. Nos dias de hoje, os mercados são
muito mais dinâmicos e há meios muito mais variados e sutis de que uma
economia desproporcionalmente maior pode valer-se para fazer com que
regimes lhes sejam favoráveis, seja para extrair vantagens estratégicas para
setores, seja para fazer com que os custos de dificuldades cíclicas ou estruturais
sejam empurradas para a periferia. O receio é que a institucionalização de
um arranjo regional possa aumentar a vulnerabilidade das economias mais
fracas diante de variações conjunturais e das muitas formas de desequilíbrio
ou de dificuldades que podem decorrer dos custos da grande potência de
manter-se na liderança das grandes questões internacionais que hoje, mais
do que nunca, incluem a preocupação com a segurança internacional.

Por outro lado, as condições da economia mundial hoje apresentam
fatores que favorecem a diversificação de mercados. As opções de comércio
no mundo de hoje são muito maiores. No século XIX, além das limitações
tecnológicas que restringiam as rotas comerciais, proporcionando enormes
vantagens para uma economia como a inglesa, que tinha à sua disposição o
predomínio da navegação, havia também um quadro institucional restritivo
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como o era o sistema imperial britânico no caso de economias como a da
Índia. Na atualidade, diferentemente do que ocorria nas duas décadas que se
seguiram à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deixaram de ser a
única opção possível de mercado com dimensões significativas graças à
ascensão de formidáveis centros comerciais e financeiros na Europa e na
Ásia e até mesmo, como já foi comentado anteriormente, à crescente
importância da própria região onde economias sul-americanas deixaram de
ser irrelevantes para o comércio exterior brasileiro. Grande parte desse
quadro se deve também a modificações na estrutura de produção tanto do
Brasil como de seus vizinhos que, nas últimas décadas, avançaram
significativamente na industrialização. Do ponto de vista institucional, o
multilateralismo reflete essas transformações e, numa instância como a
Organização Mundial do Comércio, apesar das dificuldades e das críticas,
países como o Brasil têm muito mais opções e meios para promover os
interesses de sua economia.

5. As negociações da ALCA em perspectiva

De uma forma geral, as perspectivas para o avanço da integração
econômica no continente apontam para três aspectos importantes para o
Brasil e, em grande medida, também para outros países da região. O
primeiro aspecto é o fato de que a integração econômica regional já avançou
de forma substantiva fazendo com que o comércio dos países da região se
tornasse mutuamente significativo, e o caso do Mercosul é um exemplo
bastante expressivo desse fato ao absorver, apesar das sucessivas crises que
vêm afetando seus componentes em vários momentos, quase 20% de todo
o comércio dos países que compõem o bloco. Esse avanço na integração
real demanda também avanços no quadro institucional cuja negociação é
difícil e deverá levar em conta a experiência dos arranjos existentes.

O segundo aspecto é a impossibilidade de avançar nesse processo sem
a presença dos Estados Unidos, por mais incômoda que essa presença possa
se afigurar aos mais críticos. Individualmente, os Estados Unidos continuam
sendo o parceiro comercial mais importante para a maioria dos países e,
além disso, as relações financeiras e monetárias das economias da região
continuam fortemente condicionadas ao dólar e ao mercado financeiro
norte-americano. Nesse quadro, qualquer arranjo institucional que possa
emergir para dar suporte à integração deve levar esses fatos em consideração.
Ao longo da história, uma integração com as grandes potências sempre foi
problemática e não há razão para supor que agora poderia ser diferente; no
entanto, a ausência da grande potência se torna um fator de desestabilização
de qualquer arranjo existente ou que venha a ser formado.

Esses aspectos apontam para um terceiro ponto importante.
Particularmente no Brasil, o foco dos debates sobre as negociações da Alca
tem sido distorcido pela excessiva preocupação com as relações com os
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Estados Unidos. Certamente, por tudo quanto foi apontado nesta análise,
a centralidade dessa preocupação é bastante justificável, mas não deve ser
confundida com o processo mais amplo de negociação de mecanismos
institucionais para dar respaldo à integração econômica continental. De
um lado, tanto para o Brasil como para os demais países da região, há
marcos institucionais e interesses fora da região que não podem ser tratados
como se fossem questões sem ligação entre si. Além disso, talvez mais
importante, esse excessivo foco nas relações com os Estados Unidos retira
quase que completamente da agenda de discussões o debate sobre as
perspectivas e oportunidades que os países da região apresentam entre si.
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Ações de internacionalização dos
Estados membros da União

Européia no Estado de São Paulo
na década de 90

[ean-Claude Eduardo Silberjeld'

Resumo: As ações de promoção comercial são por excelência o
instrumento facilitador de criação de demanda e de fortalecimento
de imagem junto a terceiros países. Ao analisar as experiências dos
Estados membros da União Européia no Estado de São Paulo,
ingressamos na ótica que os promotores destas atividades entendem
como adequadas aos seus objetivos que, todavia, não são
obrigatoriamente os mais adequados para sensibilizar corações e
mentes dos potenciais demandantes de produtos e serviços, residentes
neste universo cosmopolita que é São Paulo.

Palavras-chave: Promoção comercial, União Européia, Estado de
São Paulo, investimentos estrangeiros.

L Introdução

O objetivo deste ensaio é o de apresentar ao público acadêmico as
dificuldades de um dado país externar imagem, particularmente quando ela é,
junto do grande público, depreciativa ou ignorada. Todo o trabalho de
internacionalização de empresas traz implícita sua origem geográfica, com seus
inerentes custos e beneficios.

O Brasil vivência, desde a década de 90, um novo e vigoroso ciclo de
investimentos privados originário dos Estados membros da União Européia.
Não obstante as turbulências decorrentes da atual crise enfrentada pelo País a
partir da desvalorização do real, o fim das limitações legais ao capital estrangeiro,
a privatização da infra-estrutura e a integração produtiva e dos mercados dos
Estados-membros (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e associados (Bolívia
e Chile) do Mercosul exercem inquestionáveis atrativos. Esses elementos, aliados
às limitações naturais de expansão além do crescimento vegetativo do mercado
dos países-membros da União Européia, e da decisão política da UE de acelerar
o processo de integração econômica com a nossa região, por razões da magnitude

Jean-Claude Eduardo Silberfeld é Professor do Curso de Relações Internacionais da Faculdade de Economia
da FAAP. O texto foi desenvolvido com base no conhecimento e experiências empíricas do autor, gerente de
Relações Internacionais da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. A reflexão originou-se de uma
demanda técnica da Associação Industrial de Portugal (AIP), que no fim da década de 90 desenvolveu uma
serie de ações visando à internacionalização das PMEs portuguesas.
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de mercado e da necessidade das empresas de ampliar sua exposição internacional,
tem oferecido suporte ao crescimento da participação do capital de empresas
oriundas deste espaço geográfico no competitivo cenário brasileiro.

Por conta disso tudo, o presente estudo avalia a atuação das empresas e
órgãos governamentais dos países-membros da União Européia no Estado de
São Paulo, detalhando os esforços empreendidos com o intuito de ampliar o
aporte de capital e o mercado para os seus produtos.

2. Considerações gerais

A atuação dos Estados-membros da União Européia no Brasil, em especial
no Estado de São Paulo, dá-se de forma desigual no tocante a investimentos e
promoções. Direcionam-se esforços individuais, paralelos ou concomitantes a
exercícios governamentais que ora agregam, ora dispersam recursos e imagem.

Cabe lembrar que, em função do atual contexto macroeconômico da
economia brasileira, assiste-se a um intenso esforço global, no sentido de
ampliar as relações comerciais com o Brasil. Comprar e vender no mercado
brasileiro tem justificado investimentos de alta monta, a exemplo do
expendido pela Espanha em 1996, quando realizou a Expotecnia, investindo
na casa dos US$ 50 milhões para organizar e promover a referida feira, ou
a verba de US$ 2,5 milhões alo cada pelo governo italiano para a promoção
de produtos no Brasil em 1999.

Na atual conjuntura de maciço aporte de investimento em eventos e
empreendimentos, rivalizando na mídia com os diversos programas de
privatização em curso no Brasil, presencia-se nos últimos anos uma
seqüência de sobreposições de esforços dos mais diversos países, províncias
e cidades de todos os continentes em se fazer mostrar ao público paulistano,
de forma tal que os espaços feirais, de exposições e auditórios dos mais
diversos tamanhos, estão com agendas praticamente lotadas para os
próximos anos - e não apenas meses.

A magnitude desta coleção de eventos se espelha no fato de São Paulo
ser hoje o primeiro receptor de visitantes estrangeiros no Brasil, deslocando
os tradicionais pólos turísticos. Portanto, empreender em São Paulo hoje
não somente implica em elevados custos, como também em ser capaz de
diferenciar-se, possibilitando atrair o melhor e mais selecionado público
de forma a gerar negócios em volume significativo.

Na contrapartida da necessidade de diferenciação, observa-se atualmente
no Brasil a luta pela absorção de novos empreendimentos industriais,
comerciais e de serviços. Isto tanto se dá em conseqüência da estabilização
da economia brasileira, das privatizações e do potencial ainda pouco
desenvolvido do mercado brasileiro que, por sua composição demo gráfica -
com idade média por volta dos 23 anos - bem inferior à portuguesa ou à
média da União Européia, possibilita vislumbrar, num intervalo de 20 anos,
um fantástico mercado consumidor de renda semelhante à da Europa, hoje.

Lembramos também que estar presente fisicamente no Estado de São Paulo
é estar presente em mercado consumidor de porte equivalente ao da Espanha ou
Argentina. Obter destaque no mercado da cidade de São Paulo equivale a vender
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para um mercado maior que o de Portugal ou do Chile. Neste tipo de mercado,
diferenciar-se com qualidade representa vencer. Para isso, são necessários
investimentos direcionados e interlocutores locais confiáveis.

Considerando que somente os investimentos diretos portugueses no Brasil
no período de 1995 a 2002 totalizaram US$ 10,4 bilhões, face aos US$ 8,09
bilhões gastos por empresas espanholas e a 14,07% dos dispêndios relacionados
às privatizações, verificamos localmente tremendo descompasso de fixação de
imagem e investimentos entre estes países.

Poderíamos inclusive afirmar que existe uma acirrada disputa entre as
principais empresas espanholas e portuguesas pela aquisição de ativos brasileiros.
Nem sempre com resultados alvissareiros visto as infrutíferas experiências no
sistema bancário brasileiro da Caixa Geral de Depósitos e do grupo Espírito
Santo pelo lado português, e Bilbao Vizcaya pelo espanhol.

Considerando os perfis de imigração e investimentos dos diferentes Estados-
membros da União Européia no Brasil por mais de um século, verificamos que os
esforços empreendidos pelos diferentes atores comunitários no mercado paulista -
aqui basicamente nos referimos aos investimentos de imagem - são desproporcionais
e muitas vezes equivocadamente destinados. Também constatamos que estes foram
quase que exclusivamente centrados na Grande São Paulo, desprezando-se também
o segundo maior mercado consumidor brasileiro: o interior do Estado de São Paulo.

Diferentes modalidades de empreendimentos foram testadas: desde a
participação em feiras temáticas com estandes de países até a organização de
feiras exclusivas, a exemplo da Expotecnia. Na maior parte das vezes, procurou-
se não somente mostrar o que de mais avançado cada país produz como,
conjuntamente, associou-se a este esforço a disponibilização das necessárias linhas
de crédito, propaganda e assistência técnica aos produtos e projetos que se
desejava introduzir no mercado brasileiro e, para tal, contratavam-se empresas
reputadas para maximização de retorno do investimento promocional.

Lembramos que o mercado brasileiro, particularmente o paulista, é um
mercado cosmopolita, com excelente interface com o mercado externo,
demandante de tecnologia de ponta, qualidade, design, crédito preferencial e
assistência técnica. A concorrência, particularmente no que tange a equipamentos
que agreguem valor aos produtos brasileiros exportáveis, é cuidadosamente
analisada, especialmente na atual conjuntura econômica, na qual é meta do
governo dobrar o volume das exportações brasileiras em quatro anos, tendo
como vetor a ampliação do mercado externo das médias e pequenas empresas.

Por estes motivos observa-se, atualmente, acirrada e desigual busca de espaço
dos diversos representantes oficiais, para-oficiais, organizações empresariais e
de empresários pertencentes à União Européia no mercado paulista, os quais
procuraremos abordar por país, a seguir.
Alemanha

A presença empresarial da Alemanha no Estado de São Paulo é antiga e
consolidada por uma maioria de empresas de grande porte, com marcas e
produtos de conhecimento público quanto à procedência do capital.
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Até a abertura das exportações no inicio da década de 90, a promoção de
produtos alemães no nosso mercado era primordialmente de produção local. Todavia,
o apelo à origem da tecnologia e design era e continua a ser utilizada em propaganda
como exemplo de produto de excelência, como BMW, Mercedes Benz etc.

As atividades das organizações de promoção da Alemanha no Brasil, desde
há muitos anos centradas em públicos específicos, vêm desenvolvendo a visitação
do complexo de feiras de Hannover e, secundariamente, de Colônia. Tanto é
que já se tornou tradicional a participação de empresas brasileiras, em grupo ou
individualmente, com estandes nas diferentes feiras temáticas anualmente
realizadas. Esta participação é bem coberta pela mídia brasileira. A promoção
das feiras é feita, prioritariamente, por escritórios ou representantes da Hannover
Fair e de seus congêneres nas demais cidades alemãs.

A promoção da Alemanha no Brasil, e particularmente em São Paulo, não se
limita às tradicionais atividades de escritórios comerciais e de uma atuante câmara
de comércio, que atua prioritariamente para seu público associado. Abrange
também a estrutura da Fundação Konrad Adenauer, que, como centro produtor
de idéias e discussões, realiza sistematicamente seminários, edita publicações
difundindo as relações Brasil- Alemanha, discute as idéias econômicas, divulga as
múltiplas facetas da organização e o funcionamento da União Européia, além de
aprofundar o debate referente aos aspectos técnicos do meio ambiente, conceitual
e operacionalmente, no que tange à produção industrial e ao tratamento de
resíduos. Neste aspecto, a Alemanha é hoje, no mercado brasileiro, uma referência
internacional em termos de tratamento do meio ambiente, o que permite o
desenvolvimento do mercado brasileiro às PME alemãs que lidam com o tema.

Em termos de produtos de amplo consumo, como os diretamente importados
da Alemanha, destaca-se, pós-1991, a "invasão" dos vinhos alemães, que inclusive
tiveram suas garrafas personalizadas para o público brasileiro - eram azuis, porém
o seu conteúdo deixava, no geral, muito a desejar. Este desenvolvimento
direcionado de embalagem em muito ajudou a fixar a imagem de produto com
origem determinada pela associação com a embalagem, e a ter um excelente
mercado em ascensão por um bom par de anos, até estabilizar-se a demanda.

Cervejas e demais produtos comestíveis, no geral, não atingem a massa
de consumidores, à exceção de vendas com preços promocionais. Todo o
mercado de cervejas importadas das mais diversas procedências representava,
ate a desvalorização, em torno de 1% do consumo brasileiro. Sazonalmente,
isto é, no verão do Sul e Sudeste, as principais redes de supermercados
importavam estoques disponíveis na Europa e Estados Unidos para atender o
mercado. Neste caso, o principal diferencial era preço e não qualidade.

Em se tratando da indústria alemã, cabe assinalar que muitas de suas
empresas, voltadas para o consumo de produtos de alto valor agregado,
conhecidos internacionalmente como luxury goods, têm tido boa inserção no
mercado. Todavia, isto não pode ser considerado como resultado direto de
esforços governamentais de promoção comercial. São esforços de
empreendedores locais ou europeus, que investiram razoáveis recursos para fixar
ou desenvolver melhor o mercado brasileiro. Aqui se incluem investimentos
contrários à pirataria das marcas, apreensão e destruição de produtos falsificados.
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Áustria

A presença de empresas e negócios austríacos em São Paulo é incipiente,
à exceção da área bancária. O esforço para promover a indústria austríaca no
mercado brasileiro limita-se à participação em feiras, e a busca de novas parcerias
e mercados se dá precariamente, por intermédio do escritório comercial do
consulado. A exposição na mídia ocorre primordialmente na seção de turismo
e há poucos produtos de consumo com forte identificação de origem.

Sua produção industrial, tecnologia e investimentos no Brasil não são
divulgados. As iniciativas para empreender negócios das PME austríacas no
Brasil carecem de esforço adequado. As iniciativas de aproximar empresas
por nós conhecidas mostram que não há suficiente conhecimento recíproco
das realidades empresariais e da magnitude dos mercados paulista e brasileiro.

110 Revista de Economia & Relações Internacionais, voI.2(4), jan.2004

Bélgica

Presença em feiras setoriais, pouca aparição na mídia e investimentos já
maturados no Brasil. A atividade empresarial se dá à margem da mídia,
excetuados os produtos derivados do chocolate - que, pela qualidade e preço,
conquistaram nicho específico de mercado.

Existe alguma divulgação na área de turismo, nos cadernos especializados
dos jornais. Mesmo sendo o centro de decisões da DE, com todas as suas
implicações econômicas e empresariais delas decorrentes, a Bélgica é pouco
conhecida do público empresarial brasileiro.

A corrente de comércio está primordialmente nas mãos de grandes
empresas e os produtos manufaturados conhecidos do público se limitam a
veículos da Ford e GM.

Dinamarca

A promoção da Dinamarca efetua-se primordialmente pela qualidade
de seu designo Não é uma iniciativa com presença governamental, mas,
sem dúvida, é um excelente trabalho de relações públicas, que certamente
não se limita ao mercado brasileiro.

Como os demais países escandinavos, o principal esforço de promoção
voltado ao grande público é a participação na Feira Escandinava, que ocorre em
São Paulo, num único dia de novembro, e que tem sua receita destinada a
instituições beneficentes.

Os biscoitos dinamarqueses foram, por um período, um produto com
grande exposição ao consumidor brasileiro das mais diversas categorias de renda.
O país produz também no Brasil a cerveja premium Carlsberg, que auxilia a
fixar sua imagem para um público mais qualificado, abrindo espaço para novos
produtos, importados ou fabricados localmente, centrados no processamento
de derivados lácteos.

Em termos de grandes investimentos já maturados, a exemplo de muitas
outras empresas européias, não existe imediata associação de procedência, o que
dificulta mensurar o impacto dos esforços de promoção, que são, sem dúvida,



rarefeitos no mercado brasileiro. Mesmo assim, a Dinamarca é um dos países da
DE que têm aumentado seu esforço para incrementar a qualidade e a quantidade
de suas missões empresariais e oficiais ao Brasil.

Espanha

Os investimentos em promoção da Espanha no Brasil foram e continuam
a ser vultosos. Como nos demais países da América Latina, graças à política
generalizada de privatizações, o país procura manter forte posição. Em termos
de Brasil e mais especificamente no Estado de São Paulo, verificamos, nos
últimos anos, surpreendente esforço de comunicação com vistas a vender a
Espanha como um país moderno, industrialmente desenvolvido e que não
mais se limita a ser um exportador de alguns gêneros alimentícios.

O governo espanhol, sem desprezar suas exportações tradicionais
incrementadas com a atual política de abertura econômica iniciada em 1991,
vem desenvolvendo esforços por meio de feira temática (Expotecnia) e sucessivas
missões empresariais setoriais ou multi -setoriais, com intensas visitas de
autoridades provinciais e de Madri, procurando ampliar o mercado brasileiro
para as pequenas e médias indústrias. O governo tem também desenvolvido a
maior participação de empresas brasileiras em feiras e eventos na Espanha.

Para melhor potencializar seus esforços, e a exemplo de vários países de
todas as partes do mundo, o centro da Promoção Comercial, com estrutura
subordinada ao adido econômico da embaixada, fixa-se em São Paulo, que aporta
34% do PIB brasileiro e ainda é o principal aglutinador de negócios do Brasil.

Finlândia

A promoção dos produtos finlandeses no mercado paulista é rarefeita. À
parte grandes empresas há muito radicadas no Brasil e desconhecidas do grande
público, temos a Nokia, com grande esforço de publicidade recorrente à sua
origem e conseqüência direta da evolução da concorrência na nossa telefonia.

Para o público consumidor, produtos finlandeses são em geral
desconhecidos. Para extratos superiores de renda são oferecidos alguns
produtos comestíveis e peças de cristal, mas nada de vultoso. A Finlândia é
outro país que participa da Feira Escandinava.

França

Forte atuação promocional com investimentos sucessivos na imagem de
produtor industrial de vanguarda do país (moda, vinhos etc.). Constantes visitas
oficiais ao Brasil com delegações empresariais de peso. Em função do programa
brasileiro de automotores, a Peugeot e a Renault/Citroen concluíram suas plantas
de fabricação de veículos com constante propaganda.

Para as médias e pequenas empresas brasileiras são divulgados, por meio da
Câmara de Comércio França-Brasil, eventos e feiras na capital e províncias,
destinados especificamente a este público e com preços subsidiados.
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A área de feiras conta com escritório oficial que, constantemente, divulga e
motiva o público para visitar e participar dos mais diversos eventos internacionais
que têm lugar na França, a cada ano. Também tem a preocupação de participar
com pequenas e médias empresas e estandes de peso nas diversas feiras temáticas.

Em 1996 foi realizada uma exposição francesa em São Paulo com o objetivo
de mostrar todos os ramos industriais e de serviços em que as empresas francesas
atuam no Brasil. Esta exposição foi basicamente uma feira de imagem, não
objetivando, a princípio, grandes negócios.

Paralelo à já tradicional presença francesa no Brasil nas áreas industrial,
cultural e de entretenimento, verificamos, nos últimos anos, acirrado
movimento de prospecção e compra de empresas no comércio varejista,
ampliando a até então isolada experiência do Carrefour. São
empreendimentos de monta no setor de supermercados e megastores -
FNAC, Cassino, Castorama e Leroy Merlin.

Grécia

A presença de empresas gregas na economia paulista se limita à venda de
alimentos: pêssegos em calda, distribuídos por diversos importadores com marca
própria, e azeite, além de cimento e fretamento marítimo. Há alguma promoção
na área de turismo, visto ser esta uma tradicional vocação grega. A Grécia tem
participado da Fispal, segunda maior feira mundial de alimentos.

Não há registro de iniciativas de promoção de produtos ou tecnologia
gregas no mercado paulista nos últimos anos, salvo os já mencionados.

Holanda

Divulga esporadicamente o potencial econômico por intermédio de seu
órgão de promoção ao desenvolvimento de economias menos desenvolvidas
por ocasião de visitas oficiais-empresariais - depreende-se, pela gama de espaço
nas diferentes mídias, que estas visitas são efetuadas com o apoio de excelente
assessoria de comunicação.

O país tem antiga tradição de investimentos de grande porte no Brasil
(Philips, Shell e Heineken) e significativas experiências na floricultura e na
produção de laticínios, realizadas em função da imigração no pós-guerra.

O porto de Roterdã, terceiro destinatário das exportações paulistas e
primeiro no âmbito da União Européia, é sucessivamente apresentado como a
melhor alternativa européia de distribuição de mercadorias. A Holanda participa
de feiras setoriais, mas não investe sistematicamente em imagem.

Os Países Baixos são um dos poucos parceiros comerciais com os quais o
Brasil é usualmente superavitário na sua balança comercial. Também é um dos
poucos países da União Européia que abriga investimentos industriais brasileiros
de porte (Lamet, revestimentos de piso).

No setor de serviços as empresas holandesas com forte participação no
mercado brasileiro são a C&A, Makro, Ahold e seus principais bancos. Cabe
lembrar que, com a recente aquisição do Banco Real e do Bandepe, o ABN
Arnro passou a ter no Brasil sua terceira maior operação bancária.
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Irlanda

A presença da Irlanda na economia paulista é praticamente inexistente. São
raros os produtos irlandeses ofertados no mercado - uísque, lã, linho - e o consumidor
em geral os desconhece ou não os associa diretamente à produção deste país. Mesmo
com o arrojado esforço internacional de promoção da nova imagem high tech do
tigre celta, este país é pouco conhecido do consumidor brasileiro. Só recentemente
a Irlanda passou a fazer parte do roteiro diferenciado de viagens de brasileiros, e sua
presença na mídia especializada em turismo é incipiente.

Atividades e iniciativas oficiais da Irlanda no Brasil, e particularmente no
Estado de São Paulo, são mais do que rarefeitas.

Itália

Independentemente da imensa comunidade de naturais da Itália e seus
descendentes no Estado de São Paulo, verifica-se redobrado esforço do governo
italiano em ampliar suas exportações para o mercado brasileiro. Para tanto,
existem linhas específicas de financiamento para a exportação de produtos das
pequenas e médias empresas. Existe ainda um esforço de promoção local das
diferentes regiões administrativas da Itália, via missões empresariais setoriais
(normalmente multi -setoriais).

Percebem-se também esforços conjuntos de organizações oficiais italianas
e da Câmara de Comércio para empreendimentos. Também é significativa a
presença italiana nas diferentes modalidades de feiras realizadas em São Paulo e
a promoção das feiras italianas para públicos direcionados.

A Itália desenvolveu, via mídia, imagem de design funcional, qualidade e
sofisticação de seus produtos no mercado paulista, que em muito extrapola o
público de oriundi. Isto possibilita, em termos de varejo, vender não somente
produtos, mas imagem. Pode-se observar isto em relação a calçados, mobilia,
vestuário e vinhos.

Todavia, no tocante a investimentos diretos no Estado de São Paulo, verifica-
se pequena participação desses segmentos nos últimos anos, representando apenas
0,75% dos investimentos estrangeiros efetuados no Estado.
Luxemburgo

O país tem tradicional e antiga presença no mercado brasileiro na área de
siderurgia, concentrada no estado de Minas Gerais, com escassa presença na mídia
brasileira. Realizou recentemente seminário e roda de negócios em São Paulo,
englobando missão oficial, presidida pelo príncipe herdeiro, e comitiva empresarial
significativa. Houve a preocupação de selecionar a audiência e cercar-se de uma
eficaz assessoria de imprensa, fundamental para o sucesso de público e mídia.

Pode-se considerar este um exemplo de empreendimento a custo moderado,
com adequado investimento em assessoria de imprensa e boas perspectivas de
retorno, considerando-se que seus objetivos foram previamente delineados. Neste
caso, procurou-se vender tanto Luxemburgo como parceiro comercial, centro
ideal de distribuição de produtos brasileiros na área mais rica da União Européia,
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quanto ampliar o horizonte de novas oportunidades de investimento no Brasil.
No caso especifico de Luxemburgo, o diferencial de público e expectativas se
deu também pela sua forte atividade bancária e de seguros.

Portugal

A nova descoberta portuguesa do Brasil deu-se em três vertentes:
institucional, empresarial e associativa.

A vertente institucional é deficiente. Ao menos é esta a impressão que o
mercado depreende, visto que as iniciativas locais de apresentação de Portugal
como um país moderno não foram, até o presente, capazes de sensibilizar o
empresariado paulista a conhecer as possibilidades de contribuição técnica
portuguesa ao parque industrial brasileiro.

Em termos da imagem de Portugal, com dispêndios certamente
elevados, foram realizados nos últimos anos, na cidade de São Paulo, dois
ou três eventos dirigidos ao grande público. Todavia, ocorreram em espaços
elitizados, voltados para a alta classe média paulista e sem grandes
repercussões na mídia, que poderia auxiliar na modificação da imagem do
Portugal antigo no Brasil. Essa imagem começa a mudar, graças à aquisição
da Telesp Celular pela Portugal Telecom.

Esta situação, todavia, não repercute na balança comercial bilateral, que
tem sido tradicionalmente superavitária para o Brasil. Em contrapartida, o volume
de investimento direto português no país é da ordem de US$ 10,4 bilhões,
mais de vinte vezes a contrapartida de empresas brasileiras em Portugal.

A vertente empresarial, compreendida pelos investimentos recentes
no Brasil dos principais empreendedores portugueses, efetuou-se à margem
da publicidade, inerente à própria natureza das operações de incorporação
de bancos ou redes de supermercados. Nesses negócios, os interlocutores
locais privilegiados foram exclusivamente escritórios de advocacia,
consultorias multinacionais e governo (para o caso da negociação de
eventuais benefícios fiscais). Nestes casos, para o público, ainda hoje, a
imagem de empreendedor português surge como curiosidade.

As poucas iniciativas significativas empreendidas por entidades portuguesas
nos últimos anos, procurando inclusive incrementar a imagem do novo Portugal
- que no Brasil ainda é majoritariamente associada ao cidadão que veio fazer a
América - tiveram como público os próprios portugueses. Da mesma forma, o
grosso dos produtos portugueses à venda na praça de São Paulo é oferecido por
importadores e empresas portuguesas. Isto começa a mudar na esfera industrial,
mas continua a existir a percepção de que os desdobramentos dos negócios e
investimentos teriam de ter a participação de portugueses, o que sem dúvida é
uma questão de imagem a ser muito bem trabalhada.

Ressalte-se que as tentativas de introduzir empresas e produtos portugueses
no Brasil, por meio da busca de representante ou parceiro, esbarram na pouca
experiência do empreendedor português em lidar com o nosso mercado.
À exceção dos maiores grupos empresariais portugueses atuantes e com boa
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visibilidade na mídia local, com destaque para a Sonae, verificamos que as
iniciativas de vender ao mercado brasileiro não são acompanhadas da vontade
correspondente de investir em pesquisa e propaganda. Sem tais investimentos e
com o mercado concorrencial, com produtores de todo o mundo competindo
por fatias do mercado brasileiro, a disputa é totalmente desigual.

Portanto, salvo as exceções de praxe, a imagem do produtor português no
Brasil continua associada a vinhos, azeite etc. Seu nicho de mercado seria,
primordialmente, o da colônia com seus descendentes, e as grandes empresas
portuguesas compradoras de empreendimentos brasileiros expressivos seriam
exceções. AB iniciativas do governo português e de suas associações empresarias
pouco resultado prático tiveram, até o momento, para reverter esta imagem.
Portanto, a questão efetiva é, no caso português, repensar sua atuação no Brasil.

Reino Unido

O Reino Unido tem, por razões históricas, forte participação na economia paulista
como principal financiador da infra-estrutura, desde os primórdios da industrialização
do Estado de São Paulo e em conjunto com capitais e empresas canadenses. A imagem
do produto inglês é fortemente consolidada junto ao público brasileiro.

Mas, ao perder espaço em matéria de investimento e capacidade de direcionar
tendências junto ao mercado paulista, procura desenvolver atividades de promoção,
participando de feiras ao lado da Câmara Britânica de Comércio e organizando
missões empresariais, que visitam as feiras inglesas e procuram auxiliar na venda
de produtos brasileiros no Reino Unido, propiciando a infra-estrutura necessária
ao agendamento de negócios, intérpretes, alojamento, transporte etc. Esse esforço
se deve, também, ao fato de que, atualmente, o principal destino de viagens e
visitas a feiras temáticas, por parte dos brasileiros, seja a Alemanha.

AB iniciativas oficiais do Reino Unido em relação ao Brasil, a exemplo de
vários países europeus, objetivam destacar na mídia as sucessivas missões oficiais e
empresariais ao Brasil e a São Paulo. A iniciativa visa encaixar-se no novo ciclo de
desenvolvimento brasileiro, no qual se prioriza a aquisição de novas tecnologias e
se incorporam, preferencialmente, investimentos agregadores de valor e emprego.

São Paulo e, em particular, o entorno da região metropolitana de sua capital
privilegia a ampliação das iniciativas empresariais de serviços. É possível o Estado
contar com investimentos ou a aquisição de equipamentos de comércio por
empresas britânicas, ausentes do mercado local há mais de 40 anos. Pode-se
prever, à conta de uma questão de tempo, o ingresso de uma rede inglesa de
supermercados, ou de uma loja de departamentos.

Suécia

A promoção de produtos suecos no mercado paulista se dá de forma
indireta, visto ser São Paulo a sede de instalações das principais indústrias
deste país. A cidade é mesmo considerada pelos suecos o seu segundo centro
industrial, com mais de 150 unidades fabris, talo porte dos investimentos
realizados pela Eletrolux, Frudenberg e outras empresas.
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A promoção direta da imagem da Suécia, em conjunto com os demais países
escandinavos em São Paulo, ocorre de maneira pouco usual, por meio de uma feira
de produtos de consumo (bebidas, comestíveis, cristaleria etc.), cuja receita é
totalmente destinada a uma associação beneficente de prestígio.

Como os principais países desenvolvidos, participa ativamente de feiras setoriais.
Seus produtos industriais têm imagem de confiabilidade e estão fortemente associados
à indústria de base e de veículos pesados.

Mesmo investindo pouco no plano institucional, apesar de geograficamente
distante e independentemente da origem brasileira de sua rainha, as empresas suecas
e seus produtos desfrutam de uma boa acolhida dos consumidores paulistas. Isto é
muito importante num mercado tão concorrencial e informado quanto o nosso.

Câmaras de comércio bilaterais

Faz-se necessário comentar a atuação das câmaras de comércio bilaterais
estabelecidas em São Paulo, no que diz respeito a esforços de prospecção, investimento
e atendimento a empresas estrangeiras. O trabalho desses órgãos está mais voltado
para os interesses particulares de seus associados locais do que ao atendimento das
inúmeras demandas com efetivo potencial de incremento de negócios.

Percebe-se, com as exceções de praxe, que as câmaras de comércio - e aqui
referimo-nos às câmaras dos Estados membros da União Européia - estão
desaparelhadas em pessoal, recursos e iniciativa. Na maior parte das vezes, não são
suficientemente ágeis para atender solicitações, carecem de material informativo e
têm ações pautadas por iniciativas de autopromoção.

As exceções são as câmaras espanhola e francesa, esta última efetivamente
estrutura da como empresa prestadora de serviços. A câmara espanhola tem
como diferencial o fato de ter bolsistas espanhóis, oriundos de diferentes
câmaras de comércio regionais, com especialização em negócios internacionais
e à primeira vista dedicados à ampliação do mercado brasileiro aos produtos
espanhóis. A câmara francesa também acena com a possibilidade de parcerias
para incremento do número de visitantes brasileiros de eventos e feiras.

No tocante à ampliação do público brasileiro cliente potencial das feiras
européias, cabe destacar os investimentos em promoção, incluindo a instalação
de escritório próprio, no Brasil, da Hannover Fair e da Miller Freeman.

Constata-se, também, uma dispersão de esforços no tocante à melhor
recepção de empresas ou missões empresariais. Usualmente, iniciativas de
prospecção do mercado brasileiro, usuárias de esforços de câmaras de comércio
bilaterais, organismos de promoção oficial ou para-oficial dos países membros
da União Européia em São Paulo (isto vale para todo o Brasil), procuram
determinar forma de operação e público-alvo a partir de modelos pré-
estabelecidos, válidos talvez para a Europa. Isto implica, na maior parte das
vezes, em eventos e iniciativas com grandes possibilidades de malogro.

Observa-se, também, quer em função da falta de estrutura das câmaras
de comércio referidas, quer pelas exigências do requisitante de além-mar,
que falta a inúmeras iniciativas, sobretudo as voltadas para as PME,
adequação a características locais. Assim, despendern-se muitos recursos
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em correio e instalações, cabendo pouco ou quase nada ao essencial:
divulgação local na mídia de boa qualidade, preparando potenciais parceiros
brasileiros para possíveis encontros. A falha se dá, notadamente e salvo as
exceções de praxe, nas ações dos organismos empresariais europeus.

Pelos elementos expostos, podemos inferir que o espaço para a
ampliação de esforços empresariais nas duas vias foi, até o presente, pouco
desenvolvido de forma satisfatória. Na maior parte, tratativas e negócios
efetuados foram realizados com pequeno universo - o dos associados das
câmaras de comércio bilaterais, ou na esfera dos contatos de cada "colônia"
e seus descendentes.

As iniciativas de sucesso em empreendimentos originários das PME
integrantes do espaço da UE no Brasil- joint-ventures, investimentos diretos
e venda ao mercado consumidor - passam muito mais por esforços
individuais do que pelas câmaras bilaterais de comércio.

Em síntese, pode-se afirmar que a abordagem efetuada pelos diversos
organismos de promoção comercial dos países-membros da União Européia
no Brasil ocorre de forma empírica, muitas vezes ineficaz, prejudicando a
adequada ampliação da internacionalização do conjunto de empresas da
UE e, particularmente, das PME, junto ao mercado brasileiro.

Grandes empresas européias com tradição internacional procedem de
formas diversas, mantidas suas peculiaridades locais, mas utilizando-se de
grandes recursos para pesquisar corretamente o mercado brasileiro,
considerado essencialmente concorrencial, no qual somente empresas com
diferenciais de produto, qualidade, tecnologia, preço, regularidade de entrega,
e que se atenham a normas cada vez mais semelhantes em padrões de exigência
às da União Européia, terão espaço para incrementar sua posição local.
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o meio ambiente como tema de
política externa

Everton Vieira Vargas*

Resumo: A proteção do meio ambiente e a promoção do
desenvolvimento sustentável ganharam, na última década,
importância crescente na agenda internacional. Os efeitos das
atividades humanas sobre o meio ambiente podem ser sentidos à
distância. Isso coloca a necessidade de se buscar soluções negociadas
para a mitigação ou prevenção desses efeitos. Essas soluções
envolvem aspectos econômicos, políticos, tecnológicos e
comportamentais, que estão ligados aos diferenciais de poder e às
assimetrias que marcam o sistema internacional. O presente texto
é uma apreciação sobre o tratamento que as questões ambientais e
de desenvolvimento sustentável têm tido nas últimas décadas, sob
a perspectiva dos países em desenvolvimento, e em particular do
Brasil, onde se localiza boa parte do capital ambiental do planeta.
A premissa central é a de que as questões ambientais são
essencialmente políticas e colocam em jogo as bases em que se
assenta o desenvolvimento das nações desde a revolução industrial.

Palavras-chave: meio ambiente, desenvolvimento sustentável,
recursos naturais, Brasil, política externa, cooperação internacional.

Meio ambiente, recursos naturais e relações internacionais

Os recursos naturais são um elemento essencial da jornada da humanidade.
Têm sido indispensáveis para a sobrevivência fisica do homem; são um elo
inarredável nas relações sociais e políticas; constituem um dos pilares de sua
organização econômica. As mudanças do clima ao longo da história permitiram a
fixação do homem à terra, bem como sua evolução de ser extrativista para a condição
de produtor de sua alimentação. Civilizações têm sido construídas em torno do
acesso aos recursos naturais. Esses recursos conformam a referência mais
permanente para a estruturação dos interesses dos atores sociais que informam os
vínculos entre as nações. Arnold Toynbee observa, em Mankind and Mother Earth,
que "até a atual geração, a humanidade tem se comportado na prática como se a
oferta dos recursos não-renováveis da biosfera, tais como os minerais, fosse
inexaurível e se o mar e o ar fossem impoluíveis. Esses elementos da biosfera
pareceram, de fato, até há pouco serem virtualmente infinitos quando medidos
em termos da habilidade do homem de usá-los ao máximo ou de poluí-los'":

Everton Vieira Vargas é Diplomata, Diretor Geral do Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais
do Ministério das Relações Exteriores e Professor do Instituto Rio Branco. As opiniões expressas são de
caráter pessoal e não refletem necessariamente as posições do Ministério das Relações Exteriores ou do
Governo brasileiro sobre os temas abordados.
TOYNBEE, Arnold. Mankind and Mother Earth. Londres: Book Club Associares, 1976. p. 15.
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o tipo de relação construí da por diferentes civilizações com a utilização
dos recursos naturais contribuiu não só para o seu esgotamento, mas também
para o declínio das próprias civilizações. Enquanto no Egito Antigo a produção
agrícola que dependia das inundações do Rio Nilo era capaz de alimentar o
camponês e sua família, bem como cinco famílias adicionais, no Império Maia,
ao lado das limitações fisicas naturais de seu território, o desmatamento para
preparar o campo e a conseqüente alteração do ciclo da água concorreram para
a escassez de alimentos e, em última análise, para o declínio da sociedade".

A ênfase mais recente na idéia de meio ambiente, que envolve a noção de
recursos naturais, não rninimiza a importância desta última. Na verdade, o conceito
de recurso natural expandiu -se para incluir a atmosfera terrestre, a camada de
ozônio, os fundos marinhos, as regiões polares, os desertos e as áreas úmidas. A
maior abrangência da noção de recursos naturais coincide com a aceleração do
crescimento econômico e com a criação de novas demandas sociais. Isso envolve
não só a necessidade de ações internas por parte dos governos, mas também a
compreensão de que medidas conjuntas são requeridas para proteger os recursos
naturais e seu papel na própria sustentação da vida no planeta. A situação desses
recursos, dentro ou fora da jurisdição dos Estados, e o nível de avanço econômico
e social destes são condicionantes importantes das ações de cooperação.

O impacto das atividades humanas sobre os recursos naturais e o meio
ambiente tornou-se mais notável nas últimas décadas. Esse impacto não se limitou
às áreas onde se localizam suas causas: pode ser sentido a distâncias muito grandes,
como acontece com o efeito estufa derivado da queima dos combustíveis fósseis,
especialmente nos países industrializados, e com a utilização dos poluentes
orgânicos persistentes. As alterações na natureza estão diretamente vinculadas
ao poder que as nações exercem no cenário internacional. As sociedades que
dispõem de melhores condições políticas e econômicas atuam com maior
autonomia e suas atividades causam, portanto, maior impacto sobre o meio
ambiente; têm conseguido, assim, expandir suas capacidades materiais e reforçar
sua influência sobre os processos internacionais destinados a disciplinar o acesso
e o uso dos recursos naturais e do meio ambiente.

Prejuízos econômicos e sociais - especialmente para a saúde -, os efeitos adversos
para o meio ambiente provocados pelas atividades humanas colocam em xeque os
fundamentos teóricos, técnicos e éticos das políticas de desenvolvimento econômico
e social seguidas pelas nações até agora. Nazli Choucri assinala, a propósito, que a
natureza transfronteiriça das mudanças provocadas pela ação antrópica está
provocando a emergência de novas formas de política com reflexo na base teórica
do estudo das relações entre as nações. Esse lastro da teoria deve necessariamente
abordar as ações entre os Estados e aquelas de natureza transnacional na administração
das transformações ambientais causadas pelas atividades sociais". A eqüidade ganha
uma dimensão especial nesse contexto. As pressões exercidas sobre o meio ambiente
e os recursos naturais pelas sociedades avançadas podem se constituir em limites às
nações que ainda estão se desenvolvendo, bem como ao alcance das políticas que
podem praticar para melhorar a sua qualidade de vida.

DIAMONS, Iared. The Last Americans: environmental collapse and the end of civilizatian.
CHOUCRI, Nazli. Global Accord: environmental challenqes and international responses. Cambridge
(Mass.}Londres: The MIT Press, 1995. p. 3.
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As assimetrias que marcam o sistema internacional requerem que os
esforços que buscam lidar com as mudanças ambientais, em particular
aquelas de caráter global, levem em consideração as distintas
responsabilidades históricas, especialmente das sociedades mais avançadas,
pela deterioração do meio ambiente global, bem como as diferentes
capacidades das nações de responderem aos desafios colocados por aquelas
mudanças. A responsabilidade é aqui tomada como fato político derivado
do exercício do poder vinculado ao espaço, no sentido formulado por
Foucault. O meio ambiente é um espaço organizado nos termos da ação
exerci da pelas nações que detêm maiores recursos" no sistema internacional.

As alterações ambientais causadas pelas atividades humanas têm gerado
preocupação universal. A persistência nas sociedades industrializadas de padrões
de produção e consumo com elevado índice de desperdício e a reprodução desses
padrões nos países de industrialização mais recente têm como andaime comum
um paradigma de bem estar cujas conseqüências para o meio ambiente requerem
rigoroso questionamento. Nas sociedades onde o desenvolvimento ainda está
inibido pela persistência da pobreza, a preocupação é que a degradação ambiental
seja evitada sem representar um congelamento de padrões insuficientes de
produção e de consumo ou um enrijecimento social, econômico e político no
plano interno e no internacional. Em outras palavras, a preservação do meio
ambiente não pode ser razão para reforçar as tendências de desequilíbrio social
e econômico que separam as sociedades. Nos países em desenvolvimento, a
erradicação da pobreza e a promoção do desenvolvimento econômico e social
são prioridades absolutas! e, portanto, devem estar contempladas nos esforços
para a proteção de meio ambiente. A conseqüência prática de semelhante
dispositivo é reconhecer que é do interesse da comunidade internacional que os
países em desenvolvimento orientem seu crescimento econômico e a melhoria
das condições de vida de suas populações por meio do acesso facilitado às
tecnologias limpas e aos recursos financeiros novos e adicionais.

O advento da sociedade industrial e a consolidação da economia de mercado
deram ênfase à produção social da riqueza. Esse processo tem na exploração dos
recursos naturais um de seus fatores básicos. O uso desses recursos relaciona-se
aos interesses e necessidades dos grupos sociais cuja satisfação hoje, com o
progresso técnico, superou os obstáculos da geografia. Este curso da história
econômica da humanidade tem, entretanto, uma contrapartida. O papel central
dos bens e serviços providos pelo meio ambiente na consolidação do paradigma de
desenvolvimento da sociedade industrial fez com que as práticas de exploração ou
utilização dos recursos naturais engendrassem a geração de riscos como seu efeito
correlato. A intensidade da demanda da sociedade industrial pelos recursos naturais
associadaàsassimetriaseconômicas e políticas entre os Estados despertaram, nas últimas
décadas, um interesse crescente das sociedades nos riscos decorrentes desses processos

4 Recursos, neste contexto, são componentes da "estrutura" inerente ao poder e que produz as realidades. Tal
estrutura é integrada por diferentes elementos, discutidos por Foucau\t em sua análise do poder, como
instituições, regras e discursos, cujo domínio habilita o exercício do poder. (Cf. FOUCAULT, Michel. Em
Defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 19-36; NOVY, Andreas. A Des-Ordem da Periferia:
500 anos de espaço e poder no Brasil. Petrópo\is, RJ: Vozes, 2002, p. 32-33.)

5 Vi de por exemplo o artigo 4.7 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
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e situações. Tais riscos não são necessariamente perceptíveis: sua natureza envolve não
só fatos concretos identificáveis de pronto, mas também de causas normativas; sua
ocorrência pode extrapolar a localização de sua fonte geradora e pode não ser imediata;
sua detecção ou previsão está ligada ao acesso ao saber e à existência de instituições
aptas a projetar e implementar políticas e medidas adequadas para sua superação".

As questões do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável interagem
com outros temas e preocupações das sociedades e dos Estados em um quadro de
mutação e de novos desafios. As relações internacionais deixaram há muito de ser o
dorrúnio exclusivo do Estado: este permanece como a entidade primária que as dinamiza
em função dos atributos que lhes são inerentes, como a soberania, a legitimidade no
uso da força ou a capacidade exclusiva de firmar tratados. Todavia, o realce alcançado
pelos interesses privados - plasmado no conceito de mercado que engloba as dimensões
de desenvolvimento e de autonomia da atividade econômica? - faz com que,
especialmente hoje, a inter-relação entre os usos dos bens e serviços ambientais e a
ação dos Estados seja objeto de uma compreensão abrangente e sintetize a atuação de
múltiplos atores cuja repercussão não pode ser ignorada. A interação entre os atores
sociais ressalta a dimensão política do vínculo entre recursos naturais e relações
internacionais. A ação social leva ao estabelecimento de instituições políticas, cujo
funcionamento e regulamentação sustentam as relações econômicas e o mercado.

O meio ambiente, enquanto tema das relações internacionais, é um elemento
concreto para a definição do interesse nacional. O Brasil tem jurisdição sobre o quinto
maior território do mundo, que abriga uma quantidade significativa dos recursos
naturais existentes no planeta, como biodiversidade, água e florestas. Detém,
igualmente, uma importante base industrial e agrícola; a maioria da população se
concentra nas áreas urbanas. Sua matriz energética conta com participação majoritária
de fontes renováveis. Esse cenário coexiste com desafios, entre os quais sobressaem a
má distribuição de renda e a fome. O capital ambiental brasileiro e a ligação estreita
das questões sobre meio ambiente com a ordem internacional demandam do governo
e da sociedade brasileiras uma visão estratégica das negociações internacionais em que
o país está engajado. Essa visão terá de levar em conta, além dos aspectos políticos e
econômicos citados, que não há uma receita única para o desenvolvimento sustentável.

Meio ambiente, política e mercado

A natureza transfronteiriça das conseqüências ambientais das atividades
humanas deu um caráter de urgência à discussão sobre os paradigmas econômicos
e políticos que estão na raiz do modelo de desenvolvimento da sociedade
industrial. Essa urgência é impulsionada pelas conseqüências econômicas e
políticas dos riscos envolvidos, reais ou potenciais. As providências para reagir
aos desafios consubstanciam -se, internamente, no estabelecimento de leis
e normas, bem como na criação ou aperfeiçoamento de instituições públicas
e privadas devotadas ao tratamento das questões ambientais. No plano
externo, envolvem a atualização do direito internacional, mediante a

BECK, Ulrich. La Societé du Risque: sur Ia voie d'une autre modernité. Paris: Aubier, 2001, p. 35 e 49.
7 D'ALLONNES, Myriam Revault. Le Dépérrissement de Ia Politique: généalogie du licu commun. Paris:

Aubier, 1999, p. 124.
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celebração de reuruoes e negociação de instrumentos internacionais de
natureza coercitiva ou recomendatória. As respostas aos desafios à natureza
incluem ainda uma atuação mais incisiva dos organismos internacionais. O
multilateralismo é o canal privilegiado para a discussão das questões que
transcendem as fronteiras. A combinação dos interesses bilaterais com o
enfoque coletivo implica a necessidade de conciliar as perspectivas de atores
com coeficientes de poder, capacidade de influência e circunstâncias
geográficas, sociais, culturais e econômicas distintas.

A consolidação de disciplinas e instituições para lidar com as questões ambientais
é uma tarefa essencialmente política. Nos últimos quinze anos, a transcendência do
mercado, acelerada e acentuada pelo processo de globalização, tende a realçar uma
compreensão primariamente econômica do interesse nacional, capaz de condicionar
a atuação não só dos agentes econômicos, mas também da sociedade civil. Trata-se
de um fato político-social inescapável, com grandes repercussões para a formulação
das ações internas ou internacionais em matéria ambiental.

O desenvolvimento, tal como o conhecemos, tem por premissa a concepção
protestante de que a riqueza é algo intrinsecamente bom para o homem. A
acumulação da riqueza desde a Revolução Industrial baseou-se na idéia de que a
natureza era um bem comum da humanidade e que sua exploração obedecia
apenas aos preceitos da necessidade da economia. A importância dos recursos
naturais como insumo para a atividade econômica e o papel crucial do meio
ambiente para a preservação da vida no planeta apontam, porém, para uma lógica
que extrapola a racionalidade econômica. A preocupação com o aumento das
concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera, causado pela utilização
intensiva de combustíveis fósseis, evidencia a necessidade de se buscar um equilíbrio
entre a lógica do mercado, a manutenção do equilíbrio ecológico e o
reconhecimento das diferentes situações de avanço econômico e social das nações.

Se a lógica do mercado requer um enfoque mais liberal da organização da
vida em sociedade, a incorporação da preocupação com o estado do meio ambiente
demanda a adoção de regras capazes de balizar caminhos que combinem os
imperativos sociais de natureza política e os interesses do mercado. Em outras
palavras, numa época em que a lógica do mercado desestimula a regulação, a
preocupação com os sinais de estresse ou de degradação ambiental exige, conforme
o caso, respostas ancoradas em regras internas ou internacionais.

A globalização econômica e os efeitos transfronteiriços dos distúrbios
ambientais deram margem a uma tendência a realçar a importância de regras
acordadas multilateralmente para o tratamento das questões ambientais globais.
Essa tendência implica uma transferência para o nível internacional de definições
que repercutem no estabelecimento e implementação de políticas públicas
nacionais. Os países em desenvolvimento têm sempre, nesse contexto, realçado a
importância do apoio da comunidade internacional à melhoria de suas capacidades
nacionais para a tomada de decisões, ante a necessidade de reforçar as instituições
nacionais, responsáveis pela implementação daquelas regras, bem como a carência
de recursos financeiros, tecnológicos e humanos.
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A idéia de que regras internacionais são o meio adequado para lidar com
"problemas globais" requer uma concertação prévia sobre o que caracteriza a
natureza global de certas questões. Se, de um lado, temas como a mudança do
clima e a destruição da camada de ozônio transcendem as fronteiras nacionais e,
portanto, requerem ações definidas em âmbito multilateral, de outro, questões
como o manejo sustentável das florestas ou a conservação e o uso sustentável da
biodiversidade parecem primariamente da alçada interna dos Estados. As escolhas
necessárias para a implementação das políticas públicas devem levar em conta as
repercussões futuras sobre os rumos que as sociedades desejam seguir na busca
do progresso e do bem estar. O Estado tem um papel insubstituível, por meio
da adoção de políticas e medidas que evitem as distorções provocadas pela
observância acrítica da lógica do mercado. Mas é igualmente crucial cuidar para
que o mercado não acabe asfixiado.

A atuação do Brasil em negociações internacionais tem dado atenção para
essa relação entre o Estado e o mercado. Poucos temas discutidos no âmbito
internacional deixam, por exemplo, de referir-se à Amazônia, região cuja
delicadeza dos ecossistemas exige uma definição de um ou mais modelos para
sua sustentabilidade. A complexidade amazônica, apenas para mencionar a região
brasileira que mais atenção atrai da opinião pública, exige investimentos públicos
e privados, formação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento científico
e tecnológico, e tempo para que todas as ações possam combinar e realizar o
potencial da área. Isso envolve uma escolha criteriosa das prioridades e dos
princípios orientadores das políticas públicas. As propostas ou oferecimentos
internacionais para o desenvolvimento e a preservação da região devem ser
examinados também à luz dos possíveis condicionamentos que possam encerrar.
A Amazônia se constitui num caso peculiar no mundo quanto aos conhecimentos
e às práticas necessárias para o aproveitamento de seu patrimônio natural. Ali há
necessidade de desenvolver métodos e técnicas específicos à simbiose existente
entre a fauna, a flora, os recursos hídricos e a presença humana. No plano
internacional, isso requer que a atuação diplomática do Brasil seja cuidadosa
para que regimes internacionais não cerceiem o desenvolvimento da região e a
melhoria das condições de vida daqueles que lá vivem.

A relação entre meio ambiente e economia coloca em clara evidência uma
das disjuntivas da política na modernidade, isto é, a independência e a autonomia
individual frente à interdependência e ao interesse coletivo".

A administração dessas duas ordens de interesse é um fenômeno essencialmente
político. No plano interno, requer a construção de um acordo entre grupos sociais
com graus distintos de poder e de condição econômica. A negociação desse acordo
exige considerar a tensão entre a busca do crescimento econômico, a melhoria da
qualidade de vida da população e a promoção da sustentabilidade. As relações entre
essas três variáveis repercutem nas políticas públicas referentes ao investimento, à
tributação, à tecnologia e ao consumo. Isso requer uma definição do papel das
instituições que estarão encarregadas da implementação das políticas públicas.

8 RENAUT, A1ain. L'Ere de l'Individ«. Paris: Galimard, 1989. Apud D'ALLO ES, Myriam Revault.
op.cit., p. 102.
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o meio ambiente congrega a visão política, o conhecimento científico e a
perspectiva econômica, combinação esta que demanda estruturas institucionais
mais complexas e sólidas. A ação do poder público na manutenção de uma
ordem social e política favorável ao desenvolvimento das atividades privadas e
a necessidade de velar pelos interesses da coletividade estão entre os desafios
políticos mais delicados decorrentes da tangência entre o liberalismo
preconizado pelo mercado e a necessidade de regras que promovam e
salvaguardem a sustentabilidade. Mesmo quando orientada para a esfera interna,
a atuação das instituições tem importantes repercussões externas. A eficácia
do ordenamento jurídico, por exemplo, depende, em larga medida, de uma
coordenação entre as instituições encarregadas de colocá-lo em prática.

Oportunidades e inibições

No plano das relações internacionais, a ação diplomática não pode
ignorar as dificuldades para se combinar a lógica individual e a lógica
coletiva, as quais estão na raiz da tensão entre o interesse nacional -
consubstanciado, entre outros fatores, pelas demandas da sociedade e pela
situação geopolítica das nações - e as aspirações da comunidade
internacional. Daí a interação estratégica da diplomacia: as reações, no plano
doméstico e no plano internacional, às posições adotadas nos processos
negociadores têm de ser sopesadas cuidadosamente. As negociações
internacionais e seus resultados podem ser inibidores poderosos das ações
internas, especialmente ante a aceitação crescente de processos e mecanismos
internacionais de acompanhamento e de verificação do cumprimento dos
compromissos assumidos pelos Estados. As pressões internacionais para a
celebração de acordos ou a obtenção de resultados específicos a partir de
ações adotadas no plano interno podem estar motivadas para responder a
demandas domésticas capazes de condicionar a ação governamental". Esta
dimensão das negociações internacionais reforçou-se nas últimas décadas
com a maior presença da sociedade civil, seja como participante em ações
específicas de proteção do meio ambiente no plano interno, seja como ator
destacado na promoção de certas causas no âmbito internacional.

O Brasil tem realçado as oportunidades e inibições encerradas nas
negociações internacionais. A ênfase no princípio das responsabilidades comuns,
porém diferenciadas, dos Estados busca deixar evidenciado, de um lado, o
imperativo de transformar as práticas predatórias de consumo e de produção
prevalecentes nos países industrializados; de outro, as oportunidades que a
proteção do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais devem
promover para que os países em desenvolvimento possam melhorar a situação
de suas sociedades sem ter de reproduzir a trajetória de degradação que tem
marcado o avanço das nações ricas.

EVANS, Peter; JACOBSON, Harold K.; PUTNA'M, Robert D. (eds). Double-edqed Diplomacy: internacional
bargaining and domestic politics. Berkeley and Los Angeles, 1993, p.16-17.
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A negociação internacional requer considerar, assim, não só a repercussão
de seu desfecho, mas também seu impacto sobre as instituições internas e externas,
sobre a inserção do país no sistema internacional e sobre as conseqüências
possíveis para as presentes e futuras gerações. Cumpre ter presente, a propósito,
que as necessidades das nações são distintas e as necessidades das futuras gerações
poderão ser diferentes daquelas da geração atual. A proteção do meio ambiente
envolve a questão da eqüidade entre gerações, que está estreitamente associada
aos padrões de consumo. A eqüidade não se esgota numa avaliação matemática
sobre o nível de renúncia do consumo que é necessário para habilitar as gerações
futuras a satisfazerem suas demandas; ela requer uma estimativa pelas sociedades
das necessidades futuras com base nas circunstâncias atuais. Se aceitarmos o
conceito de necessidade como parâmetro para a mensuração da eqüidade, teremos
uma contraposição entre os três níveis de avaliação das necessidades: global,
nacional e local.

A globalização, encetada a partir dos anos 90, está baseada num modelo de
desenvolvimento que ainda vê o meio ambiente como externalidade. Não
obstante as exortações e os compromissos assumidos pela comunidade
internacional a partir da Conferência do Rio de 1992, persiste uma enorme
lacuna entre o discurso e a ação dos governos e da sociedade. No Brasil e em
outros países, o debate sobre a relação entre as preocupações ambientais e os
interesses ligados à economia tem evidenciado a dificuldade de se inserir o meio
ambiente com uma questão transversal do processo decisório. Um dos aspectos
mais espinhosos dessa discussão é o enfoque da precaução no tratamento de
situações para as quais a ciência não produz respostas conclusivas sobre os
impactos para o meio ambiente. A precaução, como atitude em favor da
preservação do meio ambiente, é hoje aceita intcrnacionalmentc'". Todavia, sua
invocação pode também dar margem a distorções, como justificar os subsídios
agrícolas praticados em países industrializados.

O descompasso entre o discurso e ação pode ser exemplificado no aumento
das emissões de gases de efeito estufa pelos países industrializados durante a
década passada; estes países se comprometeram na Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima a, no ano 2000, reduzirem suas emissões aos
níveis de 1990. Outro exemplo é a perda de biodiversidade, apesar de a
Convenção sobre Diversidade Biológica ter lançado as bases para uma nova
cooperação para a conservação e o uso sustentável dos recursos biológicos e
genéticos. O reconhecimento da propriedade e a remuneração adequada aos
conhecimentos tradicionais e aos países de origem dos recursos biológicos e
genéticos, apesar dos dispositivos da Convenção sobre Diversidade Biológica,
enfrentam enormes resistências. A oposição a metas claras para o incremento da
participação das energias renováveis na matriz energética mundial e a continuada
poluição e uso insustentável dos recursos hídricos podem também ser
destacados, apenas para enumerar alguns casos que freqüentam, sem êxito
e há tempos, a agenda internacional.

10 Vide o Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, adotada pela Conferência
das ações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992.

o meio ambiente como tema de política externa, Everron Vicira Vergas, p. 123-141. 125



As características transnacionais da economia e dos movimentos sociais
foram acentuadas pela globalização. A presença crescente das companhias
transnacionais na intensificação dos fluxos financeiros, migratórios, comerciais
e de informação que caracterizam a globalização fez com que esses fluxos
não ocorram de maneira eqüitativa ou inclusiva no plano mundial. A
integração global pela economia e pelas comunicações é seletiva: alguns países
dela se beneficiam, outros não. Mesmo dentro dos países, os benefícios são
díspares, com repercussões sociais e políticas relevantes para sua inserção no
sistema internacional. A maior consciência dos desequilíbrios associados à
globalização está gerando um repensar da preeminência acordada por alguns
ao mercado no tratamento das relações econômicas na década de 1990.

Uma conseqüência prática dessas disparidades é o crescente movimento de
pessoas dos países em desenvolvimento para os países industrializados. Essa
migração provoca não só um passivo social no país que recebe, mas também no
país de origem dos migrantes que sonham com o padrão de vida das nações
ricas. Para os países pobres, o fluxo emigratório também acarreta conseqüências
negativas para seu desenvolvimento ao se verem, não raro, privados de seus
melhores quadros para fazer avançar seu desenvolvimento.

A facilitação das informações, a intensificação dos fluxos financeiros e os
ganhos de escala acendrados pela globalização concorrem para o surgimento de
novos tipos de mercado, como é o caso daquele do carbono ou daquele para as
energias renováveis. A preocupação com o aquecimento da atmosfera, por
exemplo, está engendrando a necessidade de alteração no "contexto do
desenvolvimento". Cumpre considerar, porém, como e em que sentido ocorre
essa alteração. Embora a idéia de uma disciplina global para promover a
sustentabilidade seja, à primeira vista, atraente, é sempre importante perguntar
como essa disciplina tratará as diferentes situações enfrentadas pelos países na
busca do progresso econômico e social.

Quais serão as condições para que os países, confrontados com distintos
desafios, busquem novas formas de inserção econômica e social por parte de
empresas, regiões ou países tendo a inovação tecnológica como mola
propulsora-'? Trata-se de uma questão muito importante para a atuação de um
país como o Brasil nos diferentes tabuleiros de negociação internacional. A
discussão sobre desenvolvimento sustentável abre ao Brasil e suas empresas
oportunidades significativas de melhoria de sua eficiência e de sua competitividade
conjugadas com a dinamização das políticas públicas orientadas para setores
onde os investimentos possam aproveitar o potencial natural e geográfico do
país, como é o caso das fontes renováveis de energia e, em particular, a bem
sucedida experiência brasileira de misturar o etanol à gasolina.

Conceitos, linguagem e negociação internacional

A natureza transfronteiriça de muitas questões associadas à proteção do
meio ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável requer uma atenta
consideração sobre as motivações ocultas por detrás de um discurso ou da lógica

II SCHWARTZ, Gilson. Inteligência Coletiva e Destruição Criadora Definem Nova Era. Folha de S.Paulo, São
Paulo, 30 mar. 2003.
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de análise de um tema ou de um problema. Nesse contexto, a linguagem se
soma à compreensão da realidade política marcada pela profunda assimetria da
ordem internacional.

Uma das características das épocas de mudança é a apropriação de conceitos
e de discursos que possam servir aos propósitos das novas circunstâncias. A
definição de conceitos e enfoques para o tratamento das questões ambientais no
plano internacional é, assim, um aspecto crucial para delinear a ação diplomática.
Entre os países em desenvolvimento, tal definição deve levar em conta as
limitações de várias ordens (dentre as quais sobressai a educacional) que afetam
a maioria desses países na compreensão, na caracterização e na conceituação da
realidade político-social. As desvantagens materiais e institucionais vigentes nos
países em desenvolvimento, comparativamente às possibilidades existentes nos
países ricos para veicular suas percepções por meio da imprensa, das publicações
e do intercâmbio acadêmico, entre outras, requerem uma atenção da sociedade
e do governo, sobretudo ante a rapidez com que circulam as informações. Gerar
informação e dar a ela a maior disseminação. possível é hoje estratégico nos
debates sobre questões internacionais, no contexto das quais os temas ambientais
são cada vez mais prioritários e alguns deles carecem de mais pesquisas científicas.

O Brasil é com certeza um dos poucos países em desenvolvimento em
condições de fazer uma contribuição substantiva e original para diminuir esse
déficit conceitual. Não só a diversidade de situações encontráveis no país - fruto
em parte dos desequilíbrios internos -, mas também sua riqueza ambiental
permitem reflexões úteis não só para nossos interesses, mas também para os de
outros países em desenvolvimento. Nesse papel, a articulação entre a ação do
Itamaraty, a sociedade civil, a comunidade acadêmica e a imprensa é crucial para
a compreensão pela sociedade como um todo da natureza das questões em jogo
no plano internacional.

Os novos desafios decorrentes da intervenção antrópica no meio ambiente
demarcaram a fronteira do conhecimento e em muitos casos encontrou a ciência
incapaz de subsidiar o processo de decisão política com dados seguros e
convincentes. Eugene Skolnikoff assinala, a propósito, que "os processos políticos
que enfrentam questões com incerteza substancial normalmente não dão margem
a políticas com altos custos econômicos e políticos. Isso é especialmente
verdadeiro quando a incerteza abrange não só as próprias questões, mas também
as medidas para revertê-ias ou lidar com suas conseqüências'v-.

A ausência de certeza científica permeia tanto as chamadas hard sciences
quanto as ciências sociais. As repercussões atuais ou futuras das mudanças
provocadas pela ação humana na natureza estão reclamando um esforço universal
de acompanhamento, avaliação e estudo das alterações encontradas em diferentes
regiões do planeta": O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima
(IPCC) é certamente o exemplo mais notório desse esforço ao buscar explicações
científicas para as alterações no clima global. O mesmo pode ser dito para a
polêmica em torno dos organismos geneticamente modificados.

12 SKOLNIKOFF, Eugene. The policy gridlock on global warming. Poreign Policy, n.? 79. Summer 1990, pág. 78.
13 Exemplo disso são os impactos da mudança do clima nas zonas costeiras, nos regimes de chuvas e nos corais,

cujo estudo informa não só sobre os fenômenos físicos provocados pelo aumento da concentração de gases
de feito estufa na atmosfera, mas também alerta sobre as vulnerabilidades físicas e sociais nos países.
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U ma vez que as transformações no meio ambiente estão associadas ao
comportamento de indivíduos, empresas, coletividades e nações, a tomada de
decisões políticas, no plano internacional, terá de se valer também de novos
enfoques para os fatos sociais. O que se constata, porém, é que a ciência, tanto
em seu ramo social como em seu ramo natural, também carece, às vezes, de um
instrumental teórico e metodológico adequado para a compreensão das causas
e das conseqüências desses comportamentos e da salvaguarda dos direitos que
possam afetar!'. A compreensão de certos fenômenos fIsicos demanda, não raro,
uma combinação entre a produção de modelos e de dados, providos pelas ciências
exatas, e avaliações que envolvem recurso à historiografia, sociologia ou economia.
Reconciliar, porém, o instrumental teórico e metodológico de ramos distintos
da ciência não é empresa fácil e demanda recursos institucionais, técnicos e
humanos que estão distribuídos desigualmente pelo mundo.

Muitas das discussões internacionais em matéria de meio ambiente e
desenvolvimento sustentável esbarram em três obstáculos significativos para a
adoção de políticas consensuais de resposta aos desafios:

(a) a incerteza a respeito de dados científicos e tendências de longo prazo
de problemas ambientais globais;

(b) a dificuldade de se realizar análises de custo- beneficio das medidas
ambientais propostas e encontrar um equilíbrio entre os custos de curto prazo
e os benefIcios de longo prazo;

(c) a questão da implementação efetiva pelos Estados dos compromissos
internacionais, seja em função de deficiências estruturais de natureza econômica,
tecnológica ou administrativa, seja em decorrência de pressões dos interesses
contrariados'ê.

Como instrumento para a definição de respostas aos desafios colocados
pelas alterações ambientais e pela busca da sustentabilidade, a ciência não é isenta
de ser politizada. Os tipos de resposta, os traços característicos e as possibilidades
efetivas das medidas adotadas envolvem elevado grau de subjetivismo político,
alimentado tanto pelas visões locais ou nacionais quanto pelos enfoques globais.
As dimensões e as perspectivas que informam aquelas medidas marcam as
diferenças tanto entre as sociedades quanto entre os tomadores de decisão.
Choucri caracteriza a dimensão como "o foco de preocupação substantiva ou o
problema em questão", enquanto que a perspectiva está ligada à natureza e à
extensão do afastamento do status quo com relação à orientação política"!",

As dimensões e as perspectivas inerentes às diferenças de percepções pelos
Estados das questões atinentes ao meio ambiente e ao desenvolvimento
sustentável estão na raiz da ação diplomática. Diplomacia é forma e conteúdo.

14 Um exemplo é a proteção dos conhecimentos tradicionais associados ao uso dos recursos biológicos e
genéticos. Muitos têm defendido que o direito de propriedade intelectual seria adequado para a proteção
daqueles conhecimentos. Estes, porém, são um patrimônio coletivo de comunidades, distinto do patrimônio
do inventor, de natureza individual, que esteve na origem da proteção da propriedade intelectual. O
estabelecimento de uma proteção sltigeneris para os conhecimentos tradicionais que beneficie diretamente
as comunidades que os detêm é hoje um dos desafios colocados à doutrina jurídica.

15 FOUÉRÉ, Erwan. Emerging Trends in International Environmental Agreements. In CARROLL, Iohn.
(ed.). International Environmental Diplomacy: the management and resolution of transfrontier environmental
problems. Nova York: Cambridge University Press, 1990, p. 34.

16 CHOUeRI, Nazli. op.cit., p. 4 e 5.
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Ambos refletem as circunstâncias nacionais, bem como expressam as percepções
que a nação tem das demais. A palavra é um instrumento privilegiado para o
trabalho do diplomata como veículo para seu contato com a realidade e canal de
expressão das aspirações da sociedade por meio de documentos negociados no
plano internacional. Daí a importância adquirida pela linguagem e a necessidade
de escolher adequadamente as palavras para que a conceituação seja clara e bem
formulada. A ambigüidade e a imprecisão são recorrentes na política e, muitas
vezes, constituem-se em recurso para a aproximação de posições distintas.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, celebrada
em Estocolmo, em 1972, pode ser considerada como o marco inaugural do tratamento
global consistente das questões ambientais. Os resultados daquela Conferência e das
que lhe seguiram revelam que as declarações, acordos, decisões e planos de ação
negociados sob os auspícios das Nações Unidas e de suas agências produziram uma
linguagem comum às diferentes culturas, ideologias, sociedades e Estados sobre o
tratamento das questões ambientais no plano internacional. Essa linguagem, porém,
não é isenta de ambigüidades ou de interpretações distintas, o que torna o exercício
de negociação diplomática um empreendimento de longo prazo.

A deliberação sobre ações internacionais no campo ambiental significa adotar
políticas sobre espaços geográficos e sociais com múltiplos e significativos
impactos. O conteúdo dessas decisões e dessas políticas reflete o mundo das
aparências, isto é, a conjunção entre ato e discurso no contexto da comunidade
humana, para utilizar a caracterização de Hanna Arendt". Aparecer sempre
significa parecer para os outros e esse parecer varia segundo as dimensões
consideradas a respeito de determinada questão e conforme a perspectiva dos
espectadores. Nesse contexto é que se deve entender a defesa firme pelos países
em desenvolvimento da tese de que o desenvolvimento sustentável não é algo
que possa ser atingido apenas por uma parcela da comunidade internacional
nem que possa ser aplicado seguindo-se uma receita única. Ele envolve múltiplos
enfoques, segundo as características e as condições de cada nação, e somente
será eficaz se for universal.

Os enfoques diferenciados da questão do desenvolvimento refletem também
a profunda transformação por que passou o cenário internacional na segunda
metade do século xx. A independência das antigas colônias trouxe para a vida
internacional Estados com distintos potenciais de desenvolvimento e com
diferentes percepções de sua história; Estados com sólida base territorial e
importantes reservas de recursos naturais, como Angola, e países com elevado
grau de vulnerabilidade fisica aos fenômenos naturais, como é o caso dos
pequenos Estados insulares (países caribenhos, do Pacífico Sul, entre outros).

Repercussões jurídicas

A questão ambiental tem importantíssimas repercussões no terreno jurídico,
seja no sentido de colocar em debate conceitos fundamentais como o da soberania
dos Estados, seja no sentido de se buscar estabelecer princípios e regras capazes
de prevenir, mitigar ou reverter impactos causados no meio ambiente tanto por

17 ARENDT, Hanna. The Human Condition. Chicago: The Universiry ofChicago Press, 1989, p. 199 e ss.
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políticas públicas quanto por ações privadas. Apesar das expectativas deflagradas
pela conclusão, nos anos 80, do regime internacional sobre a camada de ozônio
(Convenção de Viena e Protocolo de Montreal) e da Convenção da Basiléia
sobre Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito, bem
como pela eventual previsibilidade e estabilidade das relações internacionais com
o fim da Guerra Fria, a regulação jurídica internacional das questões atinentes
ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, uma década após a Rio-92,
conheceu dificuldades maiores do que se poderia antecipar no início dos anos
90, no auge do relaxamento das tensões que caracterizaram a política internacional
depois de 1945. Essas dificuldades estiveram associadas ao fato de que, se as
tensões Leste-Oeste desapareceram nos anos 90, aquelas entre o Norte e o Sul
persistiram - e em certos casos se agravaram como resultado do processo de
globalização. O fim da Guerra Fria não trouxe maior estabilidade nem
previsibilidade nas relações internacionais ante a persistência ou mesmo o
agravamento das assimetrias entre os Estados. Isso afetou negativamente as
tentativas de consolidar regras e normas internacionais de conduta mediante a
negociação multilateral e diplomática de atos internacionais.

A mudança nos padrões de relacionamento entre as superpotências que
emergiram da Segunda Guerra Mundial não encontrou equivalente nas ações
dos países industrializados em relação às nações em desenvolvimento. A idéia de
que alcançáramos "o fim da história", mediante uma vitória da democracia liberal
e da economia de mercado, as quais marcariam a "forma final de governo
humano"!", refletiu uma visão da realidade focada nas expectativas das sociedades
materialmente satisfeitas. Essa visão resultou na adoção de práticas e regras
internacionais derivadas de discussões técnicas ou de consensos regionais ou
informais entre países em situação similar nos quais interagem atores estatais e
não-estatais. A proliferação dessas regras tem repercussões para a consistência e
a coerência do direito internacional e evidencia potenciais conflitos de jurisdição
ante a inexistência de uma hierarquia entre as normas.

A visão da realidade tem raízes em determinados pressupostos, como a
natureza básica de determinada sociedade ou da impossibilidade de arranjos
alternativos'", A ausência de uma ação eficaz, especialmente dos países
industrializados - maiores consumidores de recursos naturais e maiores
poluidores -, no sentido de alterar em profundidade práticas insustentáveis que
marcam seu padrão de desenvolvimento acentua a degradação do meio ambiente.
O discurso dos países desenvolvidos caracteriza seus esforços em prol do meio
ambiente e do desenvolvimento sustentável como parte de uma agenda interna.
Porém, os resultados das medidas adotadas consoante essa pauta ainda deixam
a desejar. Aqueles países têm resistido a fazer progressos tangíveis em negociações
multilaterais cujas decisões possam obrigá-los a alterar o status quo mediante a
valoração dos bens e serviços ambientais oriundos dos países em desenvolvimento,
maior acesso aos seus mercados, maior cooperação com os países em
desenvolvimento ou a adoção de comportamentos mais coerentes com a retórica

18 FUKUYAMA, Francis. The End of History and the Last Man. Nova York: The Free Press, 1992, p. xi.
19 CHILCOTE, RonaJd H. Theoriesof Comparative Politics:the searchfor a paradigm reconsidered.p. 368-9
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de sustentabilidade que apregoam. Esses mesmos países, na defesa de seus
interesses, têm, por exemplo, promovido a adoção de critérios ambientais para
créditos à exportação e para garantias de créditos. A adoção de tais critérios poderia
deslocar artificialmente fornecedores de bens e serviços produzidos nos países em
desenvolvimento, bem como estimular as agências internacionais de crédito a
impor condições mais onerosas à captação de recursos por parte das empresas
localizadas nos países em desenvolvimento. Outro exemplo é a insistência em
elaborar uma regulamentação dos conhecimentos tradicionais associados aos
recursos genéticos, com base nas regras de propriedade intelectual, desconsiderando
os conceitos inovadores consagrados na Convenção sobre Diversidade Biológica.

O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, dos Estados
é certamente um dos marcos conceituais mais relevantes nos planos político e
jurídico para a abordagem das repercussões da assimetria entre as nações no
plano da proteção do meio ambiente e da promoção da sustentabilidade. Aceito
pela comunidade internacional na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, adotada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, celebrada no Rio de Janeiro, em 19922°, e
cristalizado como norma jurídica nas Convenções sobre Mudança do Clima e
de Diversidade Biológica, esse princípio é um reconhecimento de que a proteção
ambiental e a promoção da sustentabilidade devem ser empreendidas de maneira
proporcional à contribuição das sociedades e segundo a capacidade de cada uma
para reverter ou mitigar as possíveis ameaças provocadas pela degradação
ambiental. A consagração desse princípio foi um dos ganhos políticos mais
significativos dos países em desenvolvimento em décadas de negociação com os
países industrializados. Sua formulação nasceu, como dito anteriormente, de
uma compreensão política da responsabilidade das nações pelos seus atos. Tal
entendimento ampliou o conceito de responsabilidade para além da acepção
jurídica de compensação por dano causado. A conotação dada à responsabilidade
de todos pela preservação do meio ambiente é matizada pelo fato de que ela é
diferenciada, o que envolve um compromisso de liderar os esforços em prol do
meio ambiente e da sustentabilidade por parte dos países que mais contribuíram
historicamente para a degradação ambiental.

O engajamento dos Estados em processos globais de cooperação busca,
em geral, a consolidação de um espaço de poder mediante a legitimação das
ações usando os mecanismos tradicionais de exercício do poder. Este exercício
tem por objetivo aumentar a influência dos Estados no sistema internacional,
bem como prover condições para que suas ações possam reforçar a situação
interna e a capacidade de moldar as estruturas internacionais. Tenha-se presente,
porém, que as situações e as estruturas atuam igualmente no sentido do reforço
e da relativização do poder. Andréas Novy assinala que as "estruturas não atuam
apenas de forma proibitiva, mas também orientam a ação"?", que é uma das
manifestações do poder.

20 A formulação pioneira do princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas dos Estados ocorreu
na reunião que adotou o primeiro relatório de avaliação do IPCC, realizada em 1990, em Sundsval (Suécia),
com base na resolução 44/228 da Assembléia Geral das Nações Unidas.

21 NOVY, Andréas. Op.cit., p. 51.
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As condutas e as normas definidas nos mesmos processos globais abrangem
"todo o campo de poder e estrutura[ m] em profundidade o desenvolvimento
social", balizando o espaço sobre o qual o poder do Estado e as influências
internacionais são exercidas. A esfera econômica é particularmente sensível a
esse entrelaçamento entre o nacional e o internacional. As ações decorrentes
desse entrelaçamento repercutem sobre as estruturas de poder, concorrendo
para sua continuidade, adaptação ou ruptura.

Em considerável medida, as estruturas internacionais refletem também as
imperfeições das estruturas internas. A realidade interna e a percepção da dinâmica
internacional no âmbito doméstico são os pressupostos da ação diplomática de
cada Estado. Tais pressupostos são moldados pelo entrelaçamento das influências
externas canalizadas por meio dos mercados globalizados, das disparidades sociais,
econômicas, políticas e militares, do acesso à informação e à tecnologia e da
realidade social da nação. A internalização dessas múltiplas influências,
especialmente nos países em desenvolvimento, pode acentuar sua vulnerabilidade
nas negociações referentes à exportação de bens, acesso e utilização de dados e
maior influência nos processos decisórios internacionais, elementos estratégicos
para seu desenvolvimento futuro.

Também nos países avançados a atenção a essas influências é importante. A
recusa dos Estados Unidos, nos anos 80, em aceitar a Convenção das Nações
Unidas sobre Direito do Mar, às vésperas de sua assinatura, e, mais recentemente,
sua decisão de não ratificar o Protocolo de Quioto podem ser considerados
exemplos do impacto que regras internacionais provocariam na sociedade norte-
americana levando Washington a resguardar sua autonomia de ação'".

Discernir as forças dinâmicas que condicionam a ação nacional e orientam
sua projeção nas discussões multilaterais sobre meio ambiente constitui um esforço
conceitual importante para que se possa compreender o alcance e as frustrações
presentes nos esforços de um país com as características do Brasil, que tem
historicamente defendido o primado do direito, a soberania nacional, a paz, a
cooperação, o diálogo entre todas as nações em bases igualitárias e a busca de
soluções consensuais. A agenda internacional de negociações sobre meio ambiente
e desenvolvimento sustentável está intimamente associada à tradição da diplomacia
brasileira de atuar de maneira destacada nas discussões de temas que repercutem
na ordem mundial ou cujo tratamento possa ter desdobramentos para o
desenvolvimento econômico e social e para a autonomia do país.
A diplomacia da cooperação

Os grandes processos negociadores, especialmente aqueles de caráter
universal, são complexos, em razão da temática multifacética e do próprio número
de atores envolvidos. Isso dificulta a chegada a soluções de curto prazo ou que
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possam ter uma resposta cabal aos desafios enfrentados pelas nações. Esses
processos negociadores refletem o compromisso histórico das Nações Unidas
com a promoção e a codificação do direito internacional.

No caso específico das negociações ambientais, as múltiplas dimensões
envolvidas e a profundidade dos impactos causados pela ação humana requerem a
busca de novos paradigmas comportamentais, políticos, econômicos e de
cooperação internacional. O encontro de novos modelos, entretanto, tem de
superar a tendência à inércia ou a oposição clara dos interesses consolidados na
situação atual. Por detrás das normas de conduta acertadas na barganha diplomática
há uma constelação de conceitos, valores, percepções e práticas compartilhadas
por alguns e que se pretende tornar realidade mediante a consolidação de uma
determinada visão da realidade. Em última análise, os paradigmas constituem um
quadro de sentido que permite atribuir significado e interpretar fatos e experiências
num contexto de legitimação e de justificação dos cursos de ação".

A evolução recente do direito internacional do meio ambiente resultou no
estabelecimento de regimes específicos para a cooperação internacional em torno
de questões de interesse universal, como é o caso da biodiversidade, da mudança
do clima, dos resíduos perigosos e da destruição da camada de ozônio. As regras
estabelecidas por esses regimes impõem a necessidade de cooperação entre suas
Partes, bem como um processo interdependente de decisão sobre as ações
coletivas necessárias para a solução de problemas reconhecidos por todos.
Entretanto, a realidade política fortemente marcada pela assimetria entre os
Estados-parte dos regimes dá razão a Oran Young quando aponta que "a
cooperação requerida para resolver problemas de ação coletiva ou para escapar
de armadilhas sociais é ilusória no mundo das relações intemacionais'P".

A competição pelo uso de recursos naturais ou para a manutenção de vantagens
econômicas ou políticas pode induzir a distorções na cooperação internacional, às
vezes mediante expedientes que resultam em países menos responsáveis pela geração
dos problemas assumindo parte importante do ônus da sua solução.

O estabelecimento de regimes internacionais na área ambiental, ao abrigo
dos organismos internacionais, especialmente das Nações Unidas, leva não raro
à expectativa equivocada de que instituições internacionais teriam capacidade
política e recursos econômicos para determinar políticas públicas a serem seguidas
pelos Estados. Nada é mais distante da realidade. O apoio ao multilateralismo e
ao engajamento da ONU e de suas agências especializadas na solução de
problemas ambientais regionais ou globais tem por fundamento a noção de que
a atuação dos organismos internacionais é condicionada pelos limites definidos para
seus mandatos pelos Estados que integram os diferentes regimes. A conformação
desses mandatos reflete a distribuição de poder entre seus membros com repercussões
importantes para a implementação e eficácia dos regimes internacionais.

O diferencial de poder contribui para que as decisões adotadas por um
participante do regime sobre o cumprimento de suas obrigações ou a decisão de
um país de não ser parte desse regime tenham impacto assimétrico para

23 MILBRATH. Lester W.. Envisioning a Sustainable Society: learning our way out. Albany: Srate University of
New York Press, 1989, p. 117.

24 YOUNG, Oran. International Cooperation: building regimes for natural resources and the environment.
Ithaca: Corncll University Press, 1989, p. 3.

o meio ambiente como tema de política externa, Evcrron Vieira vergas, p. 123-141. 133



encaminhar ações coletivas sobre uma questão determinada. A recusa dos Estados
Unidos e da Austrália em ratificar o Protocolo de Quioto é um caso típico dessa
situação, especialmente ante o fato de os primeiros serem responsáveis por
aproximadamente 25% das emissões antrópicas de gases de efeito estufa. A
conseqüência prática dessa atitude é que os países em desenvolvimento sentirão
de modo mais intenso os impactos negativos da ausência de medidas concretas
para a redução das emissões por parte dos Estados Unidos e da Austrália. Ambos
privilegiaram suas vantagens internas imediatas em detrimento de uma escolha
que produzisse benefIcios mais amplos para a comunidade internacional.

A escolha em favor das retribuições imediatas reflete um acolhimento do
status quo que não é aceitável pela maioria da comunidade internacional. Em
outras situações, a força do status quo é ainda mais intensa: não obstante o
acordo sobre a necessidade de se alterar o curso das políticas seguidas até um
determinado momento, a vontade política de mudar enfrenta resistências capazes
de, na prática, impedir o pleno funcionamento dos regimes internacionais. Isso
se verifica, por exemplo, no caso do acesso aos recursos genéticos, matéria sobre
a qual a Convenção sobre Diversidade Biológica dispõe de institutos inovadores
como os relativos à repartição de benefIcios e à proteção dos conhecimentos
tradicionais, cuja regulamentação ainda se faz necessária, mas enfrenta grande
resistência dos países industrializados ante o potencial dos recursos biológicos e
genéticos para as indústrias farmacêutica, química e de alimentos, entre outras.

Os regimes internacionais sobre meio ambiente surgidos na última
década introduziram importantes alterações no quadro regulatório da
cooperação internacional. Essas mudanças refletem uma determinação das
nações em desenvolvimento de se engajarem na busca de alternativas para
um paradigma predatório de avanço econômico sem descurar, entretanto,
da distribuição proporcional dos encargos entre os membros da sociedade
internacional segundo as responsabilidades pela geração da degradação
ambiental. O que está em jogo é uma combinação adequada de políticas
ambientais e de desenvolvimento. Nesse exercício, o acesso à informação e
a disseminação dos avanços da ciência e da tecnologia são essenciais para
que a cooperação internacional esteja à altura dos desafios da preservação
do meio ambiente e da promoção do desenvolvimento sustentável.

O Brasil tem defendido uma cooperação de caráter operativo, isto é, que
permita aos países em desenvolvimento alcançar autonomia em seu avanço
econômico e social, especialmente mediante maior acesso aos avanços da ciência
e da tecnologia. Um exemplo disso é o uso dos recursos de imagem par
sensoriamento remoto, de grande valia na observação dos processos de
desmatamento ou de controle da poluição. A cooperação é um instrumento que
busca prover beneficios a todos, rninirnizando os custos de eventuais sacrifícios".

Para facilitar o encaminhamento de eventuais conflitos de interesse,
especialmente nas tratativas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento,
tem-se buscado formular e consolidar princípios políticos cuja operacionalização
concorra para aproximar os esforços de partes com capacidades distintas. Tal
aproximação requer uma reflexão crítica sobre os apartes da cooperação

25 Emblemática desse tipo de cooperação é aquela desenvolvida entre o Brasil e a China para a construção da
série de satélites de recursos terrestres (CBERS), o segundo dos quais foi ao espaço em outubro de 2003.
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internacional de natureza assistencial. Mais e mais, os países em desenvolvimento
têm investido na inovação, especialmente de processos e metodologias mais
adequados à sua realidade. Esse investimento representa hoje uma alternativa às
soluções preconizadas pelos países desenvolvidos prestadores de cooperação,
algumas das quais carecem do teste decisivo representado pelas condições fisicas
e sociais vigentes nas nações pobres. O desenvolvimento das energias renováveis
é um caso emblemático, pois o desenvolvimento tecnológico e o uso extensivo
dessas energias verificam-se, em larga medida, nos países em desenvolvimento.

Os atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova York e Washington,
provocaram um deslocamento importante na agenda internacional com o grande
realce conferido à segurança e ao combate ao terrorismo. Essa preocupação
reforçou tendências unilaterais que já se delineavam antes de 11 de setembro,
com repercussões adversas para a atuação das instituições internacionais. As
guerras no Meganistão e no Iraque colocaram um novo desafio especialmente
para a atuação da ONU, cujos órgãos e forma de atuação estão sendo chamados
a dar evidências de que a agenda de segurança não substitui a agenda de
cooperação nos diferentes campos em que o sistema das Nações Unidas atua.
Pelo contrário, as respostas a esses novos desafios devem ter presente a nova
conjuntura estratégica, política e econômica, ao mesmo tempo em que devem
incorporar elementos capazes de contribuir para a construção de uma ordem
internacional apta para lidar com questões imediatas e de longo prazo, com
problemas locais e questões globais. Por isso, se é verdade que a atenção à
agenda de segurança pode estar deslocando a agenda de desenvolvimento, não
é menos verdade que este fato está associado à pouca vontade política de alguns
Estados de atuar decisivamente para promover e reforçar as normas e
instrumentos internacionais de cooperação. Esta ainda é vista precipuamente
como algo para a resolução de problemas pontuais do que como um processo
capaz de engajar governos e sociedades na construção de alternativas que
contribuam para superar impasses ou evitar a deterioração do meio ambiente.

A proteção do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável,
do ponto de vista das relações entre os Estados, envolvem múltiplas dimensões
com repercussões importantes para as políticas e medidas adotadas internamente
para estimular o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida. A
administração de recursos naturais situados na esfera de jurisdição dos Estados
é, cada vez mais, foco de preocupação universal. Daí a relevância de contextualizar
a discussão no plano internacional procurando esclarecer os vínculos entre o
discurso da conservação e a persistência de práticas danosas ao meio ambiente e
que comprometem a sustentabilidade. Temos hoje uma cooperação
marcadamente utilitarista que reflete um equilíbrio imperfeito entre prioridades
individuais e aspirações coletivas. Uma genuína parceria global para implementar
soluções que não podem estar restritas à esfera nacional, mas também contribuam
para a melhoria das condições globais, deverá, para usar a expressão de Karl
Deutsch, "olhar para os limites da finalidade do poder - coisas que o poder
pode e não pode fazer - e para os limites de sua esfera de ação, fronteiras onde
o poder não é mais fidedigno como instrumento'l".

26 DEUTSCH, Karl. Análise das Relações Internacionais. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1978, p. 69.
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Resenhas

Human Capital and Growth

TENANI, Paulo Sérgio. Human Capital and Growth. São Paulo:
M. Books, 2004, 68 p.

Samy Dana'

Enquanto esperamos o "espetáculo do crescimento", uma discussão
aprofundada sobre o papel do capital humano no processo de desenvolvimento
econômico é mais do que necessária. Mesmo porque a experiência recente dos
"Tigres Asiáticos" demonstrou que sem uma estrutura educacional bastante
dinâmica, os países atrasados não conseguem incorporar novas tecnologias e
tampouco se habilitam para criar produtos e serviços de maior valor agregado.

O livro de Tenani é uma importante contribuição para esse debate. O autor,
Ph.D. em Economia pela Universidade de Columbia em Nova York, é atualmente
estrategista do Citigroup Asset Management no Brasil. Antes de ser contratado
pelo Citigroup, Tenani trabalhou como economista na área de mercados
emergentes do Banco UBS Warburg, em Nova York. Além de atividades
profissionais, destacou-se ao produzir vários trabalhos sobre esses mercados.

Nesse novo livro, lançado no Brasil pela M. Books, Tenani faz uma discussão
teórica sobre as principais variáveis que afetam o crescimento econômico,
colocando no centro do debate a importância do capital humano. Esta linha de
discussão foi inaugurada com os trabalhos de Paul Romer (1986)[ e Robert
Lucas (1988)2, que revigoraram a teoria do crescimento utilizando modelagem
que enfatiza o papel desse capital.

Grande parte dos pesquisadores que tratam do problema trabalha com a
economia em estado estacionário, ou seja, no longo prazo, deixando para um
segundo plano a dinâmica de curto prazo. No entanto, em 1993, Mulligan &
Sala-i-Martirr' e Caballé & Santos" propuseram modelos que tratavam dessa

Samy Dana é Professor do curso de Economia da FAAP e dos cursos de Economia e Administração das
Faculdades Integradas Campos SaIJes.
ROMER, Paul. Increasing Returns and Log-Run Growth. American. Economic Review, n.? 32, p. 1002-

1037.1986.
LUCAS, Robert E., Jr. On the mechanics ofEconomic Development. [ournal of Monetary Economics, n.°

22 p. 3-42, jul. 1988.
3 MULLIGAN, CaseyB.;SALA-l-MARTIN, Xavier.Transitional Dynarnics in Two-Sector Models ofEconornic

Growth. Q;tarterly [ournal of Economics,n.? 108,3, p. 737-773, ago. 1993.
4 CABALLÉ, Iordi; SANTOS, Manuel. On Endogenous Growth with Physical and Human Capital. [ournal

of Political Economy.N.o 101,6, p. 1042-1067,1993.
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dinâmica, mas a modelagem que utilizaram era complexa do ponto de vista
técnico. O trabalho de Tenani é seminal porque consegue superar brilhantemente
esse problema, ao enfrentá-lo de forma menos complexa abordando um sistema
de equações diferenciais de maneira simplificada.

Tenani trata o problema fazendo com que um sistema complexo de equações
diferenciais não-lineares se transforme em um problema de fácil interpretação
para os que dominam a matemática do assunto. Ele quebra o sistema em uma
equação diferencial não-linear, que representa o comportamento dos retornos,
e em outras três equações diferenciais dependentes desta: uma para o consumo,
outra para o capital fisico e uma terceira para o capital humano. Por meio de
pressupostos econômicos, o autor mostra que essas três equações devem se
ajustar à equação do comportamento dos retornos.

Tenani resolve o problema de forma simples, elegante e eficiente, por meio
de um modelo endógeno. Adicionalmente, podemos dizer que ele cria uma
metodologia que deve ser levada em consideração por todos os que se interessam
por modelos desse tipo.

Outro aspecto é que o trabalho não se restringe a meras demonstrações e
modelagens matemáticas. Revela também a acuidade e as intuições econômicas
do autor, ao permitir ao leitor uma compreensão aprofundada de suas premissas.

O debate acadêmico sobre o assunto tomará novos rumos após a publicação
de Human Capital and Growth. Tenani cria uma metodologia que se torna
imprescindível para os pesquisadores dessa área, para os quais o livro é leitura
indispensável. Para quem não domina a matemática necessária ao entendimento
das muitas fórmulas do livro, mesmo assim vale a pena verificar para conhecer o
brilhante trabalho do autor e compartilhar seus resultados, que sintetiza só com
palavras no início de cada capítulo, como no primeiro deles (na nossa tradução):
"O investimento em educação tem implicações importantes tanto no longo
prazo como na dinâmica de transição em modelos de crescimento endógeno,
formulados com dois setores. Se uma pessoa tem de pagar pela educação que
recebe, o produto marginal do capital humano que aloca ao estudo será maior
sempre que puder custear uma boa escola. Em equilíbrio geral, isto implica que
a taxa de crescimento da economia será uma função tanto do parâmetro de
tecnologia como do de capital humano."
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Contendo a Democracia
CHOMSKY, Noam. Contendo a Democracia. Tradução de Vera
Ribeiro. Rio de Janeiro: Record, 2003, 516 p.

Oscar Holme*

Avram Noam Chomsky, nascido na Filadélfia em 1928, é Professor Titular
do Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) há mais de 40 anos. Émembro
da American Academy of Arts and Sciences e da National Academy of Science.
Como lingüista, elaborou teoria revolucionária sobre gramática generativa. Ainda
na década de 1960 começou a se destacar pela sua posição política radical de
condenação ao imperialismo norte-americano. Naquela altura, foi contrário à
guerra do Vietnã quando escreveu American Power and the New Mandarins.
Daí para a frente, não parou de publicar ensaios sobre política internacional,
condenando a ação dos EUA no mundo.

Chomsky não é um intelectual de gabinete, um professor limitado, restrito
a uma sala de aula, mas aquele que levanta a voz para denunciar a violação dos
direitos, as maquinações do poder, as agressões e genocídios, a discriminação
dos povos, sociedades e nações. Com ousadia e perspicácia, aborda temas
contemporâneos polêmicos, esmiuçando os fatos e extraindo deles o que se
tenta omitir. Citado em todo o mundo, é respeitado nos Estados Unidos, porém
mais aceito e lido fora de seu país, obviamente porque a hegemonia norte-
americana é o seu principal alvo.

A leitura de seus livros pode dar a grande dimensão dessa atuação. Em
geral, seus livros reúnem conferências e artigos. Extraordinariamente bem
informado sobre o que ocorre nos meandros da estrutura de poder dos EUA e
no mundo, essas conferências e artigos expressam seu ponto de vista à medida
que os fatos estão acontecendo.

Da Segunda Guerra Mundial em diante, tudo foi visto, analisado e
comentado por Chomsky. O cenário é o mundo, a base de observação é os EUA
e sua hegemonia. Freqüentemente faz incursões pela História, com grande
propriedade, em busca de explicações ou justificativas ou, simplesmente, para
aprofundar a análise.

O amplo conhecimento da língua e a sua sensibilidade aguçada fazem com
que consiga ler nas manchetes de jornais e revistas, nos editoriais, nos discursos
e entrevistas de políticos e autoridades, o que não foi explicitado, a verdade
escondida por frases estruturadas com palavras "bem" escolhidas.

Além das obras do campo da lingüística, Chomsky tem uma grande
produção de títulos. Entre estes, The New Intifada: Resisting Israel's Apartheid,
A New Generation Draws the Line: Kosovo,East Timor and the Standards, The
Culture ofTerrorism, The Washington Connection and Third WorldFascism,Latin
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America: From Colonization to Globalization, What Uncle Sam Really Wants.
Em português, obras como Novas e Velhas Ordens Mundiais, Camelot, os Anos
Kennedy, Ano 501 - A Conquista Continua, 11 de Setembro, O Lucro e as Pessoasi,
Uma Nova Geração Define o Limite.

Contendo a Democracia, do original Deterring Democracy, publicado em 1991
pela Verso, traduzido em língua portuguesa, está baseado, parcialmente, como
informa o autor na "Introdução", em artigos publicados entre 1988 e 1990 na
Zeta (Z) Magazine, bem como em palestras realizadas no mesmo período, além de
textos novos.

O livro está dividido em doze capítulos, na seguinte ordem: "A Guerra Fria:
Realidade e Fantasia", "A Frente Interna", "O Sistema Global", "Problemas no
Controle da População", "A Era Pós-Guerra Fria", "A Agressão Nefanda", "Os
Vencedores", "A Agenda dos Pombos", "O Pecado Mortal da Auto-Defesa", "O
Declínio do Ideal Democrático", "A Democracia nas Sociedades Industrializadas"
e "Força e Opinião Pública".

Ainda, segundo o autor, os capítulos inicial e final contêm observações gerais;
do segundo ao sétimo, os problemas enfrentados pela liderança norte-americana; e
do oitavo ao décimo primeiro, o conceito operacional de democracia e a atitude
para com os movimentos populares.

É necessário informar que Contendo a Democracia foi concluído e
publicado em 1991, quando era recente o fim da Guerra Fria. Foi em
1989 que regimes pluripartidários substituíram os comunistas na
Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia e Polônia. O Muro de Berlim
foi derrubado e teve início o processo de reunificação alemã, exatamente
na metade do mandato do presidente republicano George Bush.

Chomsky, portanto, está tratando de uma nova fase da história, uma nova
ordem mundial, em que os Estados Unidos exercitam a sua hegemonia, sem a
sombra de qualquer potência opositora. Ele propõe a questão: o que vai acontecer,
agora que a Guerra Fria terminou? Para respondê-Ia, apresenta duas abordagens
sobre a Guerra Fria: a primeira repõe uma interpretação convencional, a segunda é
baseada no exame dos fatos históricos. Cada uma delas conduz a resposta diferente.

A primeira - confronto entre as duas superpotências, EUA e URSS -
leva à construção de um arcabouço ideológico que justifica a necessidade da
guerra, o que norteia a ação interna e externa. Os Estados Unidos
apresentaram a Guerra Fria como a luta do bem contra o mal, da luz contra
as trevas, e usaram todos os recursos para convencer a sociedade norte-
americana e o mundo de que a URSS tinha o propósito de destruir a
civilização democrática ocidental e, portanto, deveria ser aniquilada.

Os estrategistas norte-americanos sabiam que os soviéticos não tinham
condições para sustentar uma guerra ampla, pois havia uma grande desigualdade de
forças. Todavia, era necessário apresentar o inimigo como forte, poderoso. Para
enfrentá-lo, era preciso armar-se, aperfeiçoar a tecnologia bélica, aumentar o efetivo
militar para, assim, defender os EUA e o mundo. Hobsbawm também afirma que
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"a URSS não apresentava perigo imediato para quem estivesse fora do alcance das
forças de ocupação do Exército Vermelho". (HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos.
oBreve Século XX -1914-1991. 2. a edição. 16. a reimpressão. São Paulo: Companhia
das Letras, 2000, p. 230).

Na segunda abordagem - análise dos fatos históricos -, o autor
argumenta que o conflito entre superpotências retratado pela visão
convencional foi bastante real, mas constitui apenas uma fração da verdade.
A URSS permaneceu nos limites de sua influência na Europa Central e
Oriental. O Afeganistão foi "o único caso de intervenção militar soviética
inteiramente fora da rota histórica de invasão do ocidente". Enquanto isso,
internamente, a elite militar burocrática consolidava-se no poder. Já "para
os Estados Unidos a Guerra Fria foi uma história de subversão mundial,
agressão e terrorismo de Estado ( ... ) (p.36)." No plano interno, consolidou-
se o complexo industrial-militar, o Estado de bem-estar dos ricos, os
mecanismos de controle da população. Dessa forma, "a Guerra Fria foi,
para a URSS, primordialmente, uma guerra contra seus satélites, e, para os
EUA, uma guerra contra o Terceiro Mundo." (pp. 45-46)

Considerando o "constructo ideológico", a Guerra Fria acabou e os
EUA saíram vitoriosos. Mas, se analisarmos os fatos históricos, "saberemos
que não é verdade que ela tenha terminado. Antes, talvez esteja semi-
encerrada; Washington continua a jogar como antes." (p.46)

A Guerra Fria possibilitou, portanto, a execução de um projeto que
vinha sendo esboçado desde a independência, passando pela conquista do
seu vasto território, projeto fortalecido pelo extermínio das populações
indígenas, bem como pelas guerras contra a Espanha e México. Culminou
com a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos puderam mostrar
toda a sua disposição e força militar para sair dela como a grande potência
do mundo, defensora das liberdades, da paz e da democracia. Para ressaltar:
após a Segunda Guerra Mundial, houve grande movimento na mídia e entre
intelectuais exaltando as qualidades e a superioridade norte-americanas.

É elucidativo, agora, fazer referência à epígrafe, escolhida por Chomsky,
da seguinte afirmação de Winston Churchill: "o governo do mundo
precisava ser confiado a nações satisfeitas, que desejassem para si nada além
do que tinham. Se o governo mundial ficasse nas mãos de nações famintas,
sempre haveria perigo. Mas nenhum de nós tinha qualquer razão para buscar
alguma coisa a mais. A paz seria mantida por povos que viviam à sua maneira
e não eram ambiciosos. Nosso poder colocava-nos acima dos demais.
Éramos como homens ricos que vivem em paz em suas casas."

Essa idéia expressa por Churchill resume a questão da disputa, guerra
e domínio na relação entre os povos e nações e nos reporta a Gramsci que,
no outro extremo, nos propõe: "Deve-se considerar também na noção de
grande potência o elemento 'tranqüilidade interna', isto é, o grau e
intensidade da função hegemônica do grupo geral dirigente; este elemento
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deve ser situado na avaliação da potência de cada Estado, mas adquire
maior importância na consideração das grandes potências." (GRAMSCI,
Antonio. Maquiavel, A Política e o Estado Moderno. 3. a edição. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, p.192)

Chomsky, ao concluir que a Guerra Fria não terminou, demonstra, do
segundo ao sétimo capítulos, como os Estados Unidos se organizaram e que
obstáculos tiveram de superar para, simultaneamente, manter o estado de
guerra, alimentar o medo; obter o apoio da sociedade para assim financiar o
projeto e fazer os sacrificios em nome da defesa e da segurança. Impediu-se,
ao máximo, o acesso a informações que levassem a questionamentos e
contestações.

Treze anos após Chomsky ter afirmado que a Guerra Fria não havia
terminado, o presidente Bush, filho, levou os Estados Unidos à guerra contra
o Iraque sem o aval da ONU e declarou, diante das câmeras de televisão, para
todo o mundo: "quem não está contra o terrorismo está a favor". Se essa é a
maneira de argumentar, podemos dizer que, ipso facto, na Guerra Fria, quem
não estivesse contra a URSS e o comunismo estaria a favor; fazendo jus a
sanções. O inimigo, hoje, é outro, porém os mecanismos de controle e os
interesses são os mesmos.

Usando de ironia, comum em toda a obra, o autor diz: "a era Reagan
representou um avanço significativo na democracia capitalista. Durante oito
anos, o governo norte-americano funcionou praticamente sem um executivo
chefe" (p.102). O programa elaborado pela elite empresarial na década de
1970 foi implementado e funcionou. A mídia, que teve um papel extraordinário
nesse processo, criou a imagem de Reagan como a de um herói. No seu governo
.completou-se a transferência dos recursos para os ricos. A saúde passou a
receber menos recursos e atenção. A educação deteriorou-se. Houve maior
intervenção do Estado na economia e também degradação ambiental. A renda
familiar declinou e a mortalidade infantil entre negros e imigrantes aumentou.
No exterior, os Estados Unidos interferiram em vários países do Terceiro
Mundo, particularmente na América Central.

O autor nos diz que o Estado capitalista norte-americano, no seu projeto
de domínio global, usa todos os recursos para evitar os movimentos
nacionalistas, para destruir as organizações populares, para banir a ameaça de
democracia radical; procura impor o modelo norte-americano, ou tolera formas
democráticas com dominação empresarial. Os que contrariarem a dominação
empresarial da elite hegemônica serão combatidos, independentemente da
Guerra Fria ter terminado. Enfatiza: "Far-se-ão todos os esforços para
deseducar a população geral, a fim de que ela afunde no nível intelectual e
moral dos gestores da cultura e da sociedade. Aqueles que não sucumbirem
terão uma missão histórica, e não devem se esquecer disso" (p. 407).

Contudo, os norte-americanos não podem fazer tudo sozinhos, porque
desde a década de 1970 os Estados Unidos não têm condições econômicas
para manter esse projeto, tendo em vista que "a ordem econômica é tripolar,
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mas a ordem militar não o é. Os Estados Unidos continuam a ser a umca
potência com a disposição e a capacidade de exercer a força em escala global-
de maneira ainda mais livre do que antes, com o declínio do freio soviético.
( ... ) O poder militar, não sendo respaldado por uma base econômica
equiparável, tem seus limites como meio de coerção e dominação. Mas pode
muito bem inspirar o aventurismo, a tendência a liderar pela força, possivelmente
com conseqüências catastróficas". (p. 15)

Com essa afirmação, o autor antecipa o que está ocorrendo hoje. Conclui
magistralmente: "Se é ou não real o instinto de liberdade, não sabemos. Se for,
a história nos ensina que ele pode ser amortecido, mas ainda não foi morto. ( ... )
Ao negar o instinto de liberdade, só faremos provar que os seres humanos são
uma mutação letal, um beco sem saída evolutivo; ao alimentá-lo, se for real,
poderemos encontrar meios de lidar com pavorosas tragédias humanas e com
problemas de uma escala assustadora" (pp. 494-495).
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A Herança e a Ruptura: Cem
anos de história econômica

e propostas para mudar o Brasil

GONÇALVES, Reinaldo. A Herança e a Ruptura: Cem anos de
história econômica e propostas para mudar o Brasil. Rio de Janeiro:
Garamond, 2003, 174 p.

Roberto Macedo *

o livro examina a economia brasileira desde 1901, quando Campos Sales
era o presidente, até o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso (FHC),
neste caso com dados até 2000. No Capítulo 1, o autor faz uma tentativa de
avaliar o desempenho econômico dos 25 presidentes desse período construindo,
em cada caso, um Índice de Desempenho Presidencial (IDP) a partir da média
aritmética de cinco indicadores, homogeneizados sob a forma de índices. Estes
medem o crescimento do Produto Interno Bruto (PIE); o encurtamento da
diferença de crescimento relativamente aos Estados Unidos; o controle da
inflação; da fragilidade financeira do Estado (medida pela razão entre a dívida
pública federal e o PIE); e da vulnerabilidade externa (dada pela razão entre a
dívida externa e as exportações). Com os números do IDP, Gonçalves conclui
que FHC foi o pior presidente; Dutra, o melhor.

No Capítulo 2, o autor elabora sobre a economia política do desempenho
presidencial, abordando temas como a governabilidade e a "subordinação
burguesa", novamente centrando suas baterias em FHC. O Capítulo 3 trata da
distribuição da riqueza nacional, com o autor propondo um "imposto de
solidariedade", a ser cobrado de uma única vez e à taxa de 15% do patrimônio
do grupo constituído pelo 1% mais rico da população, com o objetivo de resolver
a crise fiscal e de reduzir a desigualdade da distribuição de renda. No capítulo
final, Gonçalves critica a forma de inserção do Brasil na economia mundial e
propõe diretrizes noutra direção.

O livro atrai pelo tema e pelo autor, que também adquiriu notoriedade
pelo seu engajamento no Partido dos Trabalhadores (PT), onde contribuiu
ativamente para a crítica às políticas do governo FHC e para formulação de
alternativas radicais, numa linha que ficou conhecida como "ruptura", termo
que também integra o título de seu livro. Neste, além de propor o citado imposto,
o autor mostra aversão ao Mercosul, à Alca e aos acordos com o FMI (Fundo
Monetário Internacional).

Roberto Macedo é pesquisador da FIPE- USP, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, consultor
da Faculdade de Economia da FAAP e editor desta revista.
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É interessante seguir o esforço de Gonçalves na sua tentativa de quantificar o
desempenho presidencial, em particular pelo fato de que a quantificação mais
elaborada não é comum na vertente acadêmica onde se situa, e muito menos
entre seus colegas de partido. O livro faz o leitor interessado pela metodologia e
resultados refletir bastante sobre os procedimentos, cheios de notas técnicas, estas
colocadas em 23 páginas de um dos anexos do livro, superando em extensão dois
de seus quatro capítulos. Outro anexo é particularmente atraente, pois apresenta
os dados anuais e originais das variáveis utilizadas na construção do ID P, bem
como suas médias em cada mandato presidencial, além de outros dados muito
úteis para quem quiser rever a economia brasileira no século passado.

Contudo, a parafernália analítica não é bem sucedida na revelação de resultados
sólidos, já que tanto a análise quantitativa como a principal proposta do texto, o
imposto de solidariedade, estão longe de bem sustentados. De início, cabe
questionar o sentido de comparar o desempenho de cada presidente com
antecessores ou sucessores distantes num tempo medido por décadas ou mesmo
quase um século de diferença, cada um enfrentando situações freqüentemente
bem diversas das demais. Prosseguindo, no cálculo do IDP há uma associação
direta dos presidentes com os indicadores econômicos de seu período, mas
negligencia-se o que cada governante herdou e o que legou. Ou seja, o
desempenho medido é avaliado em termos de fluxos, mas sem maior atenção para
o estoque de problemas herdados e deixados.

Na mesma linha, avalia-se em cada mandato o desempenho médio das
variáveis, mas não a direção que cada uma seguiu no período, o que traz sérias
distorções. Tome-se, por exemplo, o caso da inflação, em que Sarney aparece
com uma taxa média anual de 507%, enquanto Itamar Franco surge com a média
de 2.118%. É sabido, entretanto, que Sarney só fez a inflação subir, mesmo com
um congelamento de preços ou outro, enquanto Itamar herdou uma inflação
bem superior à que deixou, além de ostentar o Plano Real no seu currículo.
Itamar, contudo, surpreendentemente leva zero no índice que mede o desempenho
presidencial no controle da inflação. E mais: por mostrar a maior taxa média de
inflação, surge como o pior presidente nesse quesito.

Para um autor que usualmente - e com razão - enfatiza muito o problema
da exclusão social, surpreende também que sua análise não se estenda aos
indicadores sociais. Se o fizesse, sua avaliação geral de FHC certamente seria
menos cáustica. Também não dou nota boa à política econômica de Cardoso, em
particular ao populismo cambial, ao relaxamento fiscal e aos juros estratosféricos
do seu primeiro mandato. Contudo, seu forte foi a área social, onde colheu bons
indicadores ampliando os gastos sociais do governo e implantando programas
que têm recebido boa avaliação, inclusive de organismos internacionais, como é o
caso do Bolsa-Escola. Destaque-se também o seu empenho em ampliar o valor
das transferências da Previdência Social aos segmentos mais pobres, inclusive na
zona rural, com o que elas vêm representando papel significativo no alívio da
pobreza em regiões críticas como o semi-árido nordestino'.

Para uma avaliaçãodas políticas do governo FHC envolvendo aspectos econômicos e sociais, ver MACEDO,
R. Macroeconomic volatility and social vulnerability in Brazil: the Cardoso government (1995-2002) and
perspectives. Financiamento dei Desarollo Series, No. 132 (June). Santiago: ECLAC (Economic Commission
for Latin America and the Caribbean), 2003.
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Quanto ao "imposto de solidariedade", Gonçalves apóia-se na experiência
de países que o adotaram logo após a Segunda Guerra Mundial. Ora, as
circunstâncias traumáticas dessa época facilitaram a criação e aceitação do tributo.
Na atualidade e no Brasil, o trauma viria do imposto, e não apenas porque não
houve uma guerra nem outro tipo de ruptura comparável. Hoje, o
desenvolvimento do mercado financeiro e a globalização financeira facilitariam
muito a fuga de capitais na iminência de um imposto como o sugerido. A mídia
moderna faria muito mais barulho, e a reação seria igualmente mais forte. E há
também questões administrativas de dificílimo tratamento na adoção de um
imposto sobre bens móveis, imóveis e até de consumo durável, conforme
proposto. Uma pessoa, por exemplo, pode ter um enorme apartamento, mas
isso não quer dizer que disponha de renda suficiente para pagar o tal imposto.
O governo ficaria com um pedaço do apartamento?

Finalmente, na crítica a FHC, Gonçalves excede-se ao atribuir tudo ao
neoliberalismo como matriz ideológica desse ex-presidente. Rótulos desse tipo
são muito vagos para mostrar a natureza das políticas econômicas praticadas e
seus erros, que inegavelmente foram sérios e deixaram um pesado legado para
seu sucessor. Prefiro a crítica centrada nas diversas políticas praticadas, em
particular as já referidas do primeiro mandato de FHC. Foram equivocadas,
mas é uma grande simplificação atribuir seus erros a convicções neoliberais. O
que dizer, por exemplo, da forte elevação da carga tributária também patrocinada
pelo mesmo presidente?

Pretendíamos concluir mostrando que, em seu primeiro ano de mandato,
o presidente Lula revelaria, na metodologia de Gonçalves, um resultado sofrível
em face dos maus números do PIE, da dívida pública e de uma nova ampliação
da distância econômica relativamente aos EUA. Contudo, o próprio autor foi
além, dando nota zero a Lula em 2003, tanto pelos indicadores que mostrou
como por não ter optado pela ruptura preconizada pelo autor+, Não o fazendo,
Lula pelo menos preserva sua chance de evitar um IDP ainda mais baixo.

Conforme artigo publicado no jornal O Globo de 21/12/03, com o título de U ota zero por ter colado as
políticasde FH".
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Cultura de paz: Estratégias,
Mapas e Bússolas

MILANI, Feizi M. & JESUS, Rita de Cássia Dias Pereira de
(organizadores). Cultura de paz: estratégias) mapas e bússolas.
Salvador: INPAZ, 2003, 356 p.

Luiz Alberto Machado'

A primeira vez que me interessei pelo tema foi em setembro de 2002,
ao assistir a uma palestra do médico especializado em adolescentes Feizi M.
Milani, um dos organizadores do livro, durante o IV Fórum Internacional
de Processo Criativo, promovido pela Fundação Brasil Criativo, em Aracaju
(SE). Em meio a diversas exposições altamente interessantes, esta, em
particular, acabou me despertando grande interesse, até pelo meu completo
desconhecimento do assunto. Fiquei com a impressão de que o tema era de
interesse restrito ao Brasil e, mais especificamente, a algumas regiões
metropolitanas, nas quais a disseminação da violência vem atingindo
proporções alarmantes.

Qual não foi minha surpresa ao constatar que o mesmo tema estava
incluído na programação do Encontro Anual de Ensino e Aprendizagem
Acelerada de 2003, realizado em janeiro do ano passado em Washington,
DC, do qual participei juntamente com um grupo de professores da FAAP.
Na oportunidade, o tema foi apresentado pelo norte-americano Marshall B.
Rosenberg, PhD em Psicologia, presidente do Center for Nonviolent
Communication, em La Crescenta, CA, Estados Unidos", e autor do livro
Comunicación no violenta: ellenguaje de la compasión (Barcelona: Ediciones
Urano, 2000, 222 p.).

Percebi, então, que o interesse pelo assunto extrapolava amplamente os
estreitos limites que eu, ingenuamente, havia imaginado. Sendo assim, foi
com enorme expectativa que me dediquei à leitura de Cultura da Paz:
Estratégias) Mapas e Bússolas.

O livro reúne uma série de artigos escritos por especialistas em diversos
tipos de formação que, como característica comum, acabaram se voltando
para o tema em suas atividades profissionais, quer de caráter acadêmico ou
não. A maior parte dos autores desses artigos possui algum tipo de vinculação
com o Instituto Nacional de Educação para a Paz e os Direitos Humanos
(Inpaz), uma ONG localizada em Salvador (BA) que se constitui numa rede
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multidisciplinar de profissionais de todo o País, com reconhecida atuação nos
campos do desenvolvimento da cultura de paz, da educação para a cidadania
mundial e da promoção de direitos humanos".

Como toda e qualquer coletânea de artigos, o livro apresenta algumas
características peculiares, entre as quais a de poder ser lido no todo ou em
partes, em função do maior ou menor interesse despertado pelo assunto
abordado em cada artigo. Nesse sentido, é sempre recomendável a leitura das
chamadas "páginas prefaciais", por meio das quais pode-se obter uma ampla
visão dos temas a serem tratados, de sua importância e do conteúdo da
seqüência dos artigos.

Ultrapassada essa etapa, parece-me indispensável a leitura do primeiro
capítulo, intitulado Cultura de paz x violências: papel e desafios da escola, de
autoria de Feizi Milani. Nele, o autor expõe de forma detalhada a noção de
cultura da paz e de como a mesma deve ser abordada nas escolas. Há uma
crítica contundente à visão corrente que associa a questão da violência a aspectos
estruturais, tais como o desemprego, a fome, a injustiça, a desigualdade e o
racismo, condicionando a solução do problema da violência à solução desses
problemas estruturais. Afinal, isto acaba causando um verdadeiro imobilismo
diante da sensação de que não há solução no curto prazo. A proposta, portanto,
é de uma ação preventiva, partindo da premissa de que a violência não é inerente
ao ser humano. Essa ação preventiva a ser levada a cabo pelas escolas deve
integrar dois tipos de visão: uma de caráter mais micro, realizada por grupos
com atuação mais centrada no indivíduo; e outra de caráter mais macro,
realizada por grupos ligados à defesa da educação, do meio ambiente etc. Ao
criticar a maneira como a questão vem sendo abordada pela esmagadora maioria
das escolas, Milani enfatiza o fato de que a paz não pode ser entendida como
o silêncio dos oprimidos, o que ocorre em razão tanto da inadequada
preparação dos educadores como da compreensão errônea das premissas básicas
que devem norte ar a ação pedagógica dos mesmos. Duas prioridades são
destacadas para fazer frente à situação: 1) formar educadores e multiplicadores
com preparo adequado para esse tipo de atuação; e 2) conscientizar as crianças
para a cultura da paz.

O capítulo seguinte, Educação para a paz: desenvolvimento histórico)
objetivos e metodologia, é de autoria da pedagoga Martha Jalali Rabbani, mestre
em Educação pela Unicamp e doutora em Humanidades pela Universidade
Iaume I, na Espanha, onde é professora do Mestrado Internacional em Estudos
para a Paz e o Desenvolvimento. Após sucinto relato da crescente preocupação
com o que ela chama de educação para a paz (EP), a autora sentencia: "uma
educação para a paz passa a ser aquela que permite às pessoas descobrirem as
estruturas violentas e as prepara para a ação transformadora." Na seqüência,
utilizando o termo popularizado por Paulo Freire - um dos principais
educadores que os pesquisadores da paz utilizam em suas análise da educação
-, conclui: "o objetivo da EP é conscientizar as pessoas sobre a violência que
sofrem e cometem, o que significa justamente tornar-se consciente de uma

Interessados em mais informações podem obtê-Ias acessando o site <http://www.inpaz.org.br>.
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realidade sobre a qual se estava inconsciente até então devido à violência
estrutural." Ao longo de todo o capítulo, a Dra. Rabbani tealça o papel do
diálogo como ferramenta fundamental do processo pedagógico, afirmando que
"aquele que é educado dialogicamente tem suas decisões na escola e fora dela
sempre de acordo com o bem comum."

A historiadora e doutora em Antropologia Social Rosângela Azevedo Corrêa,
professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, é a autora do
capítulo seguinte, Cultura, educação para, sobre e na paz. Nele, a autora chama
a atenção, logo de início, para o fato de que "os fenômenos culturais e sociais
que estamos testemunhando neste começo de século XXI não têm precedentes
na história humana por três motivos distintos: primeiro, pelo número de pessoas
envolvidas; segundo, porque são fenômenos novos, ou seja, são efeitos
cumulativos das ações humanas que levam, por exemplo, ao aquecimento global
e ao esgotamento da camada de ozônio, e à aceitação quase universal dos direitos
humanos; terceiro, pelos níveis de complexidade envolvidos." Feitas essas
considerações, a Dra. Rosângela Corrêa faz uma séria reflexão acerca do que
pode ser entendido por educar para a paz, ao longo da qual procura descrever os
inúmeros dilemas e debates envolvidos na Educação para a Paz. Propõe diversos
jogos e oficinas a serem adotados como atividades capazes de gerar a paz em
nosso ambiente e conclui afirmando que "a busca da paz é uma tarefa inacabada
e seguramente inacabável; por isto a educação para a paz não é um luxo, e sim
uma necessidade, um direito-dever do(a) educador(a). Temos que fazer possível
o trânsito de uma cultura de guerra e violência a uma cultura de paz, que nos
permita a todos viver a paz como um processo criativo com repercussões diretas
na nossa vida cotidiana. Estabelecer um ambiente interno e externo, onde
possamos resolver os conflitos de forma construtiva e não-violenta, responsável
e justa, para criarmos um 'outro' mundo, plural e humano."

O capítulo seguinte - um dos menos extensos do livro - foi escrito pela
coordenadora do Programa Cultura de Paz da Unesco, Marlova Jovchelovitch
Noleto, e é, na verdade, uma descrição bastante resumida dos quatro princípios-
pilares básicos do conhecimento que devem ser perseguidos pela educação, de
acordo com as conclusões de uma comissão presidida por Jacques Delors, que
estudou profundamente a questão. Esses pilares do conhecimento, como foram
chamados no Relatório Delors, são: aprender a conhecer; aprender a fazer;
aprender a viver juntos; e aprender a ser. Para completar o capítulo, cujo título é
A promoção da cidadania mundial através da educação, a autora relata, também
de forma sucinta, as conclusões de outro estudioso que se debruçou sobre o
mesmo tema, tomando por base o Relatório Delors. Trata-se do livro Os sete
saberes necessários à educação do futuro", de Edgar Morin, escrito em 1999,
também por solicitação da Unesco, no qual o autor expressa suas idéias sobre
problemas fundamentais para a educação do milênio seguinte, a saber: as cegueiras
do conhecimento: o erro e a ilusão; princípios do conhecimento pertinente;
ensinar a condição humana; ensinar a identidade terrena; enfrentar as incertezas;

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: Unesco,
2002,6.' ed.



ensinar a compreensão; e, por fim, a ética do gênero humano. A descrição desses
dois trabalhos é tão sucinta, que chego a duvidar de que sua leitura, por si só,
seja suficiente para dar uma boa noção da amplitude de questões tão abrangentes.
Portanto, se me cabe fazer uma recomendação, esta seria no sentido de que os
interessados no assunto recorram aos textos completos, o Relatório Delors e o
livro de Edgar Morin.

Os dois próximos capítulos, também pouco extensos, são: Planejando a
cultura de paz e a prevenção da violência na escola, da Prof" Araci Asinelli da
Luz, da Universidade Federal do Paraná; e O respeito às diferenças: um caminho
rumo à paz, da co-organizadora do livro, a pedagoga Rita de Cássia Dias Pereira
de Jesus. No primeiro, a autora reforça a maneira inadequada pela qual a escola
brasileira, de modo geral, tem atuado frente aos problemas que dizem respeito
à vida dos estudantes, em especial às questões de sexualidade, consumo de drogas
e violência. "Assumindo uma política de programas (estanques), em oposição a
uma política de currículo (dinâmico), tais temas sociais, quando são abordados",
o são sob forma de palestras pontuais, proferidas por especialistas convidados,
em sua maioria, profissionais de outras áreas que não a educação". No segundo,
a autora destaca uma flagrante incoerência: de um lado, o convívio com a
diversidade cultural, racial, política, econômica, social etc. tornou-se uma
característica definidora das sociedades pelo mundo, produzindo assim uma
[pós] modernidade sui generis, na qual a pluralização e a multiplicidade têm
papéis centrais; de outro, um sistema educacional composto em grande parte
por escolas, tanto da rede pública como da privada, onde se constata uma quase
total ausência de um enfoque emancipador quanto aos conteúdos raciais, étnicos
e sócio-culturais, o que tem provocado a exclusão de grupos que não se adequam
aos padrões étnico-culturais hegemônicos, elaborados com base numa falsa
suposição de pureza e normalidade do parâmetro europeu. Contornar essa
incoerência implica em, pelo menos, duas coisas: 1) reconhecer que "o processo
educativo precisa de uma abordagem que contemple o caleidoscópio de que é
formado e que forma"; e 2) reconhecer que "o que precisa ser mudado não é a
cultura do aluno mas a cultura da escola".

O capítulo seguinte, A educação para a ética e a cultura da paz, do diretor-
executivo do Anima Mundi Instituto de Desenvolvimento Humano e Social,
Luis Henrique Beust, vale, a meu juízo, pela leitura de todo o livro. Fortemente
baseado numa obra não tão destacada de Howard Gardner (o descobridor da
teoria das inteligências múltiplas), um dos maiores estudiosos contemporâneos
da educação, intitulada O Verdadeiro) oBelo e oBoné; o capítulo arrasa os modelos
pedagógicos ainda predominantes nas escolas e faculdades, amplamente
assentados em características como racionalismo (pensamento linear),
conteudismo (disciplinas estanques), memorização, ensino padronizado e
avaliação individualizada, e clama por um novo tipo de modelo, no qual o aluno
não seja mais visto como um ser compartimentado, mas integral, constituído
de cérebro, coração, corpo e espírito que interagem, proporcionando plena

Grifo nosso.
GARDNER, Howard. O Verdadeiro, o Belo e o Bom. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.
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integração entre a razão, as emoções, os sentidos, a moral e a ética. Ao longo de
todo o capítulo, o autor procura mostrar como "uma educação que promova
uma cultura de paz precisa, necessariamente, dedicar-se ao campo da ética (o
bom, na formulação de Platão), não apenas do domínio técnico (o verdadeiro)
e artístico (o belo)". Vale destacar, ainda, segundo Luis Henrique Beust, que
isto só será possível numa educação contextualizada, "em que as grandes lições
do domínio moral estejam associadas à tessitura geral da vida do sujeito e da
sociedade na qual está inserido", e se essa formação plena do homem tiver
início na mais tenra infância, porque "visões parciais e incompletas do homem
geram sistemas e esforços educacionais também incompletos".

Dos quatro capítulos seguintes - O reconhecimento como transformação de
conflitos, de Vicent Martinez Guzmán; Exclusão social e cultura da violência, de
Luiz Lobo; O papel da empresa no desenvolvimento de uma cultura de paz, de
Reinaldo Ribeiro Nascimento; e Como podemos ajudar na construção de um
mundo melhor, de Iradj Roberto Eghari -, o que mais me agradou foi, sem
dúvida, o segundo, no qual o autor, que é jornalista e educador, aborda uma
série de aspectos interessantes da realidade contemporânea, dando destaque
aos fatores econômicos do "modelo aparentemente vitorioso do capitalismo
global e das transnacionais que contém, em si mesmo, os elementos estruturais
que agravaram e continuam a agravar a exclusão social ... que, por sua vez, tem
a capacidade de gerar violência por transmitir ao excluído a noção clara de injustiça
e de desrespeito aos seus direitos". Embora tal ponto de vista entre em conflito,
pelo menos em parte, com a primeira advertência feita por Feizi Milani no
início do livro, no que diz respeito ao erro de se abordar a questão da violência
a partir de um enfoque estrutural, não há dúvida de que o autor consegue
prender a atenção do leitor com um enfoque interessante e uma redação simples
e objetiva.

Meu destaque negativo vai para o capítulo final, intitulado Se você quiser
saber..., de autoria da educadora social (?) Aneri dos Santos Santiago. O capítulo
é, em realidade, um depoimento da trajetória de vida da autora, que é fundadora
do Projeto Educar é Ensinar a Viver, do qual foi coordenadora durante dez
anos. Em que pese o reconhecimento dos méritos de uma pessoa batalhadora,
que foi capaz de superar uma série de adversidades ao longo da vida, mesmo
sendo de origem humilde, não posso concordar com o método adotado por ela
em diversas oportunidades - e que parece estar sendo sugerido para ser seguido
por qualquer leitor e em qualquer situação - e que se resume à invasão de
propriedades, rurais ou urbanas, em flagrante desrespeito ao direito de
propriedade, como se os objetivos sociais a serem alcançados fossem sempre
uma forma de justificar os meios empregados para tal.
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Orientação para Colaboradores

1. Foco da Revista
A Revista de Economia e Relações Internacionais publica artigos inéditos
nessas duas áreas, em português, espanhol ou inglês, de autores brasileiros e
do exterior. Excepcionalmente, publica também artigos não inéditos, mas
ainda não divulgados em português ou espanhol, e que a Revista considere
importantes para publicação nessas línguas, modificados ou não, conforme
avaliação dos Editores ou de membros do Conselho Editorial. Os artigos
devem vir de especialistas nessas duas áreas, mas escritos de forma acessível
ao público em geral.

2. Formato dos Originais
Os textos devem ser submetidos na forma de arquivo eletrônico, em disquetes
ou por e-mail, no programa Word, em fonte Times New Roman, 12 pontos,
e com as tabelas no mesmo formato ou em Excel. Incluindo tabelas, gráficos e
referências, cada artigo deve ter de 15 a 20 páginas tamanho carta, com espaço
1,5 entre linhas, entre 5.000 e 7.000 palavras e 30.000 a 40.000 caracteres,
inclusive espaços.
As notas, na mesma fonte, em 10 pontos, devem ser colocadas nos rodapés
e as referências 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:

• 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.

• Parte de Coletânea
ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.;
SCHMIDT, J. (Org.). História dosjovens 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 deJornal
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.orgjapsnewsj1l96j1l965.htmb . Acesso em: 25 novo 1998.
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• 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
UFPe, 4., 1996, Recife.
Anais eletrônicos ... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: -chttp.yywww,
propesq. uipe.br/anais/anais/educ/ce04 ..htm» . Acesso em: 21 jan. 1997.

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-rnail 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.

5. Remessa de Originais
Os originais devem ser remetidos para:
Revista de Economia e Relações Internacionais
Fundação Armando Alvares Penteado- FAAP
Faculdade de Economia
Rua Alagoas, 903,
01242-902 São Paulo-SP
e-rnail: eco.reri@faap.br

6. Assinaturas
Informações poderão ser obtidas por meio do e-rnail acima.
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