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A reforma do Sistema Geral
de Preferências da União
Europeia – implicações para
o Brasil
Maruska F. Aguiar ∗
Resumo: O Sistema Geral de Preferências (SGP) foi criado sob
amparo da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento (Unctad), tendo como base as ideias preconizadas
por Raúl Prebisch, na Comissão Econômica para a América Latina
e o Caribe (Cepal). Ele defendia o acesso privilegiado dos países
em desenvolvimento, em bases não recíprocas, ao mercado dos
países desenvolvidos, para que pudessem superar seu atraso na
industrialização, e assim avançar no processo de desenvolvimento.
A Comunidade Europeia concedeu o primeiro SGP em 1971.
Desde então, o SGP comunitário sofreu modificações consideráveis
em muitos aspectos, sendo a principal delas a que está ocorrendo
atualmente para entrar em vigência a partir de, no máximo, janeiro de
2014. Em vista disso, este artigo tem por objetivo avaliar a utilização
do Sistema Geral de Preferências (SGP) da Comunidade Europeia
– hoje União Europeia – por parte das empresas brasileiras nos
últimos anos, por meio do índice de utilização e de participação desse
esquema, com vistas a quantificar possíveis prejuízos relacionados à
exclusão do Brasil no novo projeto do SGP Comunitário.
Palavras-chave: Sistema Geral de Preferências (SGP), Reforma do
SGP, Brasil e preferências tarifárias.

Introdução: origem e objetivos do SGP
A ideia de um sistema geral não recíproco de preferências tarifárias a favor
dos países em desenvolvimento surgiu em 1964, na Primeira Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), por proposta de
Raúl Prebisch, então secretário-geral dessa entidade, fato que contribuiu para a
projeção mundial das concepções do mesmo economista sobre industrialização
e desenvolvimento econômico.
Por meio de um texto intitulado Hacia una nueva política comercial en pro
del desarrollo, Prebisch (2006) sustentou que o regime comercial internacional
*
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predominante à época não se mostrava capaz de garantir igualdade de condições
para que se promovesse a industrialização e se viabilizasse a exportação de produtos
manufaturados dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, em razão da
desigualdade de competitividade entre os produtores desses países e os agentes
comerciais dos países desenvolvidos.
O objetivo da proposta de adoção de um sistema geral de preferências não
recíprocas consistiu, assim, na ideia de dotar os países em desenvolvimento com
vantagens comparativas obtidas por meio de condições mais favoráveis de acesso
aos mercados desenvolvidos, a fim de promover a industrialização e acelerar a
taxa de crescimento econômico desses países em desenvolvimento.
A proposta de Prebisch foi efetivamente acolhida na Segunda Conferência
da Unctad, realizada em 1968, em Nova Delhi (Índia), quando se deu o fim
da Rodada Kennedy (1964-1967) de negociações tarifárias. Embora acolhida, a
implementação do regime proposto foi adiada por cerca de três anos, em razão
da necessidade de ajustar o aparato normativo aplicável a relações de comércio
internacional, de forma a afastar a exigência de aplicação geral do princípio de
nação mais favorecida do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt), a impor
que o tratamento mais benéfico (por vantagem, favor, imunidade ou privilégio)
concedido a um país em relação a determinado produto fosse imediata e
incondicionalmente estendido a qualquer parte contratante que também o
produzisse2.
Por isso, para colocar em prática o SGP em consonância com as normas do
comércio internacional, em 25 de junho de 1971 os países-membros do Gatt
decidiram isentar, ou, mais propriamente, desobrigar as partes contratantes
envolvidas do cumprimento das disposições do artigo I do Gatt 1947 por um
período de dez anos. Mais tarde, em 28 de novembro de 1979, quando concluída
a Rodada Tóquio do Gatt, foi firmado um acordo sobre tratamento diferenciado
e mais favorável para os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, conhecido
como Cláusula de Habilitação, sem prazo de vigência.
Os atuais outorgantes do SGP em função dessa cláusula são: União
Europeia (Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália,
Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Suécia, Alemanha,
Eslovênia, Eslováquia, Hungria, Polônia, República Tcheca, Letônia, Estônia,
Lituânia, Malta, Chipre, Bulgária e Romênia), Estados Unidos (inclusive Porto
Rico), União Aduaneira da Eurásia (Cazaquistão, Rússia e Belarus), Suíça, Japão,
Turquia, Canadá, Noruega, Nova Zelândia e Austrália (este último concede o
benefício apenas aos países de menor desenvolvimento do Pacífico Sul).
Nos termos do item 1 do artigo I do Gatt 1947 (na redação constante da Lei n.º 313, de 30 de julho de
1948, que determinou a aplicação da norma no país): “1. Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio
concedido por uma parte contratante em relação a um produto originário de ou destinado a qualquer outro
país, será imediata e incondicionalmente estendido ao produtor similar, originário do território de cada uma das
outras partes contratantes ou ao mesmo destinado. Este dispositivo se refere aos direitos aduaneiros e encargos
de toda a natureza que gravem a importação ou a exportação, ou a elas se relacionem, aos que recaiam sobre as
transferências internacionais de fundos para pagamento de importações e exportações, digam respeito ao método
de arrecadação desses direitos e encargos ou ao conjunto de regulamentos ou formalidades estabelecidos em
conexão com a importação e exportação bem como aos assuntos incluídos nos §§ 1 e 2 do art. III”.
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Para prosseguir, o texto foi dividido em quatro seções adicionais. A Seção
1 descreve as linhas gerais do SGP da União Europeia e a Seção 2, as origens
da reforma em andamento. A Seção 3 analisa a reforma do SGP da UE, ora
em andamento, e suas implicações para o Brasil, enquanto a Seção 4 apresenta
conclusões da análise realizada.
1. O SGP da União Europeia
A partir de 1971, a Comunidade Europeia, que depois se tornou a União
Europeia (UE), passou a conceder preferências comerciais aos países em
desenvolvimento e de menor desenvolvimento, no âmbito do seu sistema geral
de preferências. Desde essa época, o SGP dessa comunidade sofreu modificações
consideráveis em muitos aspectos. Atualmente, a UE concede preferências
tarifárias, de forma unilateral e não recíproca, no âmbito de três sistemas:
• regime geral, que prevê reduções de tarifas aduaneiras sobre as importações
originárias de 176 países, entre eles o Brasil;
• regime especial de incentivo ao desenvolvimento sustentável e à
boa governança (SGP+), abrangendo apenas 15 países (Armênia, Azerbaijão,
Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Geórgia, Guatemala, Honduras, Sri
Lanka, Mongólia, Nicarágua, Peru, Paraguai e Salvador), é voltado para garantir
preferências adicionais destinadas a apoiar países particularmente vulneráveis no
processo de ratificação e aplicação de convenções internacionais em matéria de
direitos humanos e laborais e de desenvolvimento sustentável; e
• regime “tudo menos armas” (Everything but arms – EBA), que dá
acesso total ao mercado europeu a todos os produtos, exceto armas e munições,
originários de 49 países de menor desenvolvimento conforme listados pelas
Nações Unidas (ONU).
Conceitualmente, a política comercial comum da UE incorpora o comércio
como um elemento essencial para o desenvolvimento sustentável e a boa
governança nos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento, razão
por que se pode afirmar que o SGP da UE configura elemento central da sua
estratégia para esses países.
Segundo a UE, das 10,3 mil linhas tarifárias da sua Pauta Aduaneira Comum,
cerca de 2,1 mil produtos possuem a tarifa de Nação Mais Favorecida (NMF) igual
a zero, do que resultam 8,2 mil produtos tributáveis. Destes, o SGP cobre cerca
de 7 mil, dos quais em torno de 3,3 mil são classificados como não sensíveis e 3,7
mil como sensíveis. A sensibilidade do produto é assim determinada: se o produto
é produzido na UE, é considerado sensível; do contrário, não é sensível. Outro
critério envolvido no primeiro caso é a forma como os produtores europeus são
competitivos. A categoria não sensível abrange a maioria dos manufaturados, mas
exclui alguns de trabalho intensivo e produtos primários (como têxteis, vestuário
e calçados). Além disso, os produtos agrícolas abrangidos pela Política Agrícola
Comum da UE são considerados muito sensíveis.
Produtos não sensíveis têm as tarifas aduaneiras suspensas, enquanto os
sensíveis se beneficiam de uma redução: i) da tarifa ad valorem ou em porcentagem,
em 3,5 pontos porcentuais; ou ii) das tarifas específicas, em unidades monetárias
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por unidade de produto, em 30%. Sem prejuízo dessa regra geral, para produtos
têxteis a tarifa aduaneira é reduzida em apenas 20%.
2. As origens da reforma em andamento do SGP da UE
A UE iniciou a primeira revisão das regras de origem em 1993, quando as
denominadas Regras Pan-Europeias de origem foram concebidas, no contexto da
assinatura e entrada em vigor do acordo firmado com a Europa Oriental e países
da Europa Central. Em seguida, na conferência de Palermo, realizada em 2002,
os ministros de Comércio da UE decidiram alargar o sistema pan-europeu de
acumulação da origem a todos os parceiros mediterrânicos, na condição de que se
envidassem esforços significativos para elaborar as medidas necessárias a permitir
a aplicação harmoniosa do sistema ampliado. Isto por efeito da denominada
“acumulação diagonal”, a atribuição da qualidade de originários a produtos
comercializados por países que mantêm entre si e com a UE acordos com idênticas
regras de origem para a concessão de tratamento tarifário preferencial.
Um exemplo pode facilitar o entendimento desse conceito: suponhamos
que a UE firmasse acordo com a Turquia definindo certas regras de origem para
a concessão de preferência tarifária a produtos oriundos desse país. E que, por
sua vez, a Turquia mantivesse acordo de regras idênticas com a Suíça, e esta,
também, tivesse o mesmo regramento com a UE. Neste caso, uma mercadoria
oriunda de qualquer deles seria considerada originária para fins da obtenção da
preferência tarifária no âmbito da UE.
Essa extensão sistêmica requeria essencialmente uma rede de acordos
de livre comércio que estabelecesse regras de origem idênticas. A adoção da
acumulação pan-euromediterrânica pelo Conselho da UE, em 2005, concluiu
esse processo. Antecipando-se a isso, o Green Paper on the Future of Rules of
Origin in Preferential Trade Arrangements (Documento verde sobre o futuro
das regras de origem no comércio preferencial), da Comissão Europeia (2003),
revelou-se um fundamento adequado para uma reforma geral das regras de origem
preferencial da UE. Mais que um esforço para aplicar regras corretamente, o Green
Paper ponderava a reavaliação do SGP, com vistas à melhoria da confiabilidade
do sistema, à proteção dos interesses econômicos da UE e à restauração de uma
repartição equilibrada das responsabilidades entre os operadores comerciais que
se beneficiam das preferências e as autoridades de controle dessa comunidade.
Mais recentemente, em 2010, a UE realizou consulta pública com o objetivo
de buscar fundamentos para a elaboração de nova proposta de regulamento para
o SGP. Como resultado, de acordo com projeto de regulamento apresentado
pela Comissão Europeia [COM(2011) 241 final], os elementos fundamentais
da nova proposta incluem:
• restringir o SGP para aplicação a poucos beneficiários, excluindo: i) os
países que foram classificados pelo Banco Mundial como de renda alta ou renda
média alta nos últimos três anos (o que inclui a Rússia, o Brasil, a Argentina,
o Kuwait e a Arábia Saudita, entre outros); e ii) países que gozam de acordo
comercial bilateral com a UE;
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• reforçar os incentivos ao respeito aos direitos humanos e laborais
fundamentais e às normas ambientais e de boa governança por meio do comércio;
• reforçar a eficácia das concessões comerciais aos países de menor
desenvolvimento, por intermédio do regime “tudo menos armas”; e
• impor os requisitos de previsibilidade, transparência e estabilidade ao
regime, que passaria a ser aberto, deixando de estar sujeito a revisões trienais.
O referido projeto está sendo discutido no Conselho e no Parlamento
Europeu, com vistas à entrada em vigor o mais tardar em janeiro de 2014.
As mudanças propostas, segundo o Parlamento Europeu, reduziriam o
número de países que têm acesso preferencial unilateral ao mercado europeu de
176 para 89. As importações que se beneficiam de preferências seriam reduzidas
de aproximadamente € 60 bilhões em 2009 (4% das importações totais da UE)
para € 37,7 bilhões – ou seja, pouco mais da metade. Segundo Gasiorek (2010),
o novo SGP da UE pretende direcionar seu objetivo para:
• maior impacto sobre os países em desenvolvimento mais necessitados,
os mais vulneráveis e com os níveis de renda mais baixa, pequenas ilhas, sem
litoral etc.;
• crescimento econômico como resultado do aumento das exportações e
uma maior integração na economia mundial;
• comércio mais regional, o que pode, por sua vez, ser influenciado pela
possibilidade de acumulação regional nas regras de origem;
• impacto positivo no desenvolvimento sustentável, no contexto,
principalmente, de aspectos como normas trabalhistas e ambientais;
• redução da pobreza;
• diversificação do comércio; e
• impacto positivo sobre os fluxos de investimento.
Dados os fundamentos apresentados nas duas seções precedentes, o que
se segue neste artigo tem por objetivo avaliar a utilização do Sistema Geral de
Preferências (SGP) da União Europeia por parte das empresas brasileiras nos
últimos anos. Isto será feito por meio de índices de utilização e de participação
nesse esquema, com vistas a quantificar possíveis prejuízos relacionados com a
exclusão do Brasil do novo projeto do SGP da UE, o que será feito na seção
seguinte.
3. A reforma do SGP da UE e suas implicações para o Brasil
Cabe salientar que foram colhidos dados do site oficial de estatísticas da
UE, denominado Eurostat (Statistical Office of the European Communities),
cujo acesso, apesar de limitado, nos permite avaliar de que maneira o Brasil
aproveita os benefícios concedidos pelo SGP europeu. Os dados referentes ao
ano de 2012 ainda não estavam disponíveis quando este artigo foi escrito, e os
índices apresentados neste documento estão sujeitos a retificações nos dados
primários por parte do Eurostat.
A fim de melhor entender o universo de produtos que será analisado,
propomos a seguinte representação do universo total das importações europeias
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em relação aos produtos beneficiados pelo SGP: as importações beneficiadas por
ele são parte das importações elegíveis pelo mesmo sistema, e estas são parte das
importações totais. Ou seja, o conjunto das importações totais compreende o
subconjunto das importações elegíveis e este, o das importações efetivamente
beneficiadas pelo SGP.
Conforme indica a Tabela 1, tais importações, no período entre 2007 e 2010
(à exceção de 2009, por consequência certamente da crise iniciada em 2008),
envolveram volumes mais ou menos estáveis, entre € 32 bilhões e € 35 bilhões,
volume que se elevou em 2011, quando a União Europeia importou do Brasil
o correspondente a € 38,6 bilhões, o que representou um aumento de 16% nas
nossas exportações em relação ao ano anterior, sendo que aproximadamente €
3,9 bilhões foram efetivamente beneficiados pelo SGP europeu.
Tabela 1 – Importações europeias originárias do Brasil (valor em bilhões
de €)
Ano

2007

2008

2009

2010

2011

Totais

32,64

35,74

25,84

33,14

38,58

Elegíveis ao SGP

6,76

6,94

4,71

5,39

5,59

Beneficiadas pelo
SGP

4,75

4,94

3,37

3,84

3,89

Parcela

Fonte: Eurostat.
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Convém esclarecer que nas importações totais da UE originárias do Brasil
estamos considerando, no Eurostat, o regime de estatística completo, que inclui
o regime de importação normal (correspondente às importações definitivas) e
os regimes suspensivos (os regimes aduaneiros especiais), tais como draw-back,
entreposto aduaneiro, regime de importação para aperfeiçoamento passivo ou
ativo etc.
Já numa série histórica ampliada (2001-2011), mostrada pelo Gráfico 1, é
possível observar que a redução de 28% em 2009 foi a mais acentuada do período.
Gráfico 1 – Importações europeias originárias do Brasil
(valor em € milhões) – 2001-2011

Fonte: Eurostat.

A partir desses dados agregados, analisaremos para o Brasil os indicadores:
(i) de participação das importações pelo SGP nas importações totais; e (ii) de
utilização desse sistema em relação às concessões europeias, conforme definidos
na Tabela 2.
Tabela 2 – Definição dos índices para o Grau de Participação e o de
Utilização
Índices

Cálculo

Grau de Participação

Valor das importações beneficiadas pelo SGP /
Valor das importações totais

Grau de Utilização

Valor das importações beneficiadas pelo SGP /
Valor das importações de produtos elegíveis ao
SGP
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A escolha desses índices tem como objetivo específico aferir o desempenho
e a qualidade do benefício do SGP comunitário para o Brasil, e os resultados são
apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 – Grau de Participação e de Utilização do Brasil no SGP
comunitário – 2001-2011
Ano
Grau

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Participação 11,9% 14,2% 14,2% 12,9% 15,3% 17,8% 14,6% 13,8% 13,0% 11,6% 10,1%
Utilização

74,7% 77,4% 74,8% 71,4% 75,0% 77,4% 70,3% 71,2% 71,5% 71,3% 69,5%

Fonte: Eurostat.

Como se observa na tabela, os indicadores mostram queda desde 2006,
quando o Brasil atingiu o maior aproveitamento do SGP. O índice de participação,
em particular, caiu substancialmente desde o referido ano, alcançando o menor
nível em 2011. Já o grau de utilização do SGP europeu pelo Brasil atingiu o maior
nível em 2002, seguido por 2006, e a partir daí há uma contínua redução, o que
demonstra a desaceleração da participação das empresas brasileiras na obtenção
das preferências tarifárias. É possível melhor visualização da série histórica 2001
a 2011 por meio do Gráfico 2.

12
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Gráfico 2 –Grau de Participação e de Utilização do Brasil no SGP
comunitário – 2001-2011

Fonte: Eurostat.

Na decomposição das importações por capítulo do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias (SH), as exportações brasileiras acima
de € 100 milhões que receberam o benefício se concentram em dois capítulos,
o 84 e o 29, conforme a Tabela 4.
Tabela 4 – Importações europeias originárias do Brasil – 2011
(valor em mil €)
2011

Capítulos do SH
8 – Frutas
15 – Gorduras e óleos animais ou vegetais
28 – Produtos químicos inorgânicos
29 – Produtos químicos orgânicos
39 – Plásticos
41 – Peles e couros
64 – Calçados
72 – Ferro e aço
84 – Máquinas
85 – Aparelhos e materiais elétricos
87 – Veículos

Beneficiadas

Elegíveis

155.268
170.284
141.927
399.047
380.086
331.747
268.060
129.200
684.290
225.222
303.564

179.839
189.424
153.632
575.485
413.826
344.687
290.876
145.542
1.208.306
294.245
381.805

Fonte: Eurostat.
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No capítulo 84, o Brasil exportou mais de € 1,2 bilhão, sendo que € 684
milhões tiveram os tributos de importação reduzidos a zero. Dentre os principais
produtos desse capítulo estão partes destinadas a motores classificadas na posição
8409. Por sua vez, no Capítulo 29, o Brasil exportou mais de € 575 milhões,
sendo que € 399 milhões tiveram os tributos de importação reduzidos a zero,
com exportações concentradas na posição 2909, de éteres, éteres-álcoois, éteresfenóis, éteres-álcoois-fenóis e peróxidos.
Os capítulos 41 (peles e couros) e 87 (veículos) também tiveram saldo
positivo nas exportações beneficiadas pelo SGP europeu, notadamente os couros
preparados após curtimento e as partes e acessórios de automóveis. Pelo setor
agrícola, os principais destaques são: óleo de soja (posição 1507), melões (posição
0807) e frutos cítricos (posição 0805).
Por outro lado, considerando-se os dados do sistema AliceWeb adotado no
Brasil, é possível verificar como as exportações brasileiras para a UE serão afetadas
conforme as unidades federativas de sua origem3. De um modo geral, o Brasil
seria afetado de Norte a Sul, conforme mostra a Tabela 5.
Tabela 5 – Exportação brasileira para a União Europeia – 2011
(valor em US$ 1.000 FOB)
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI

2011
SGP

TOTAL

4.544.371
71.191
59.491.894
0
1.111.495.573
322.892.566
12.614
50.774.919
131.310.898
8.807.840
1.466.683.746
357.684.440
280.206.454
294.731.316
21.865.432
98.267.583
4.593.751

7.361.600
146.957.986
81.320.046
25.844.747
3.158.422.542
399.061.042
21.433.010
3.336.751.184
1.539.384.160
734.393.589
10.073.659.930
570.783.276
2.450.074.649
4.268.406.227
55.422.265
318.757.384
57.599.119

Os dados declarados na exportação brasileira e captados pelo sistema AliceWeb não correspondem
necessariamente aos dados declarados na importação europeia, pelo sistema Eurostat.
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PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

926.173.202
677.591.221
76.908.366
11.802.875
2.413.793
1.577.366.188
999.144.992
17.192.850
4.622.789.231
165.294

3.135.959.220
5.204.671.212
113.222.201
165.142.079
3.992.133
3.597.353.411
2.251.614.529
56.480.116
9.865.445.777
240.216.279

Fonte: Sistema Alice Web, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Alguns estados serão mais prejudicados que outros. Em particular, Rio
Grande do Norte, Ceará e Bahia serão prejudicados significativamente no setor
de fruticultura, especialmente nas exportações de melões, limas, uvas, melancias e
figos. Em termos absolutos, os estados mais prejudicados no comércio com a UE
serão São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, cujas exportações concentramse em produtos químicos, suco de laranja, automóveis, fumo e calçados.
4. Considerações adicionais e conclusões
Em 2011, a União Europeia importou do Brasil o correspondente a € 38,6
bilhões, o que representou um aumento de 16% nas nossas exportações em relação
ao ano anterior, sendo que aproximadamente € 3,9 bilhões foram efetivamente
beneficiados pelo SGP europeu. A maioria dos países em desenvolvimento tem
acesso preferencial aos mercados dos países desenvolvidos por meio de esquemas
de SGP, mas os benefícios são muitas vezes limitados. No caso do Brasil, em 2011,
apenas 10,1% do total das exportações foram beneficiadas pelo SGP da UE. As
taxas de utilização do SGP tendem a ser baixas, em parte devido a regras restritivas
de origem ou a exigências sociais e ambientais. Ademais, países beneficiários se
veem sujeitos a incertezas sobre a duração do SGP. Além disso, as margens de
preferência são menores para os produtos sensíveis, que são os mais protegidos,
e ao longo do tempo houve um aumento do número de tarifas de NMF iguais a
zero, resultando em erosão de preferências para os países beneficiários do SGP.
No cenário da nova reforma, o Brasil, considerado país de renda média alta,
não mais poderá se beneficiar do SGP europeu. Cabe também o registro de que
o Banco Mundial classifica os países com renda alta quando seu Rendimento
Nacional Bruto (Gross National Income – GNI) per capita é maior que US$
12.276, e considera que um país é de renda média-alta quando seu GNI per
capita encontra-se entre US$ 3.976 e US$ 12.275. Comparando, pela Tabela 6,
o Rendimento Nacional Bruto per capita dos países do Mercosul, por exemplo,
apenas o Paraguai deixará de ser excluído do SGP da UE.
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Tabela 6 – Rendimento Nacional Bruto per capita – países selecionados
(Mercosul e Brics) – 2005-2010
País

Ano 2005

2006

2007

2008

2009

2010

4.460
3.960
1.740
750
1.220

5.170
4.800
2.040
850
1.400

6.050
6.110
2.480
1.000
1.660

7.190
7.480
3.040
1.080
2.130

7.580
8.090
3.620
1.220
2.250

8.620
9.390
4.270
1.330
2.710

4.460

5.820

7.590

9.710

9.290

9.900

4.740

5.440

6.510

8.020

8.970

10.590

Argentina
Brasil
China
Índia
Paraguai
Federação
Russa
Uruguai
Fonte: Banco Mundial

Conforme a mesma tabela, a Federação Russa também será excluída,
enquanto a Índia será outro país mantido. Em 2010 a China passou a ser
considerada país de renda média-alta com forte tendência de crescimento. Além
disso, ela atualmente já se encontra fora de praticamente todas as seções do
Sistema Harmonizado da UE.
O novo SGP está previsto para iniciar com 89 países beneficiários, dos quais
49 são países de menor desenvolvimento no esquema “tudo menos armas” e
outros 40 são países de renda baixa e média-baixa. Os países compreendidos no
esquema “tudo menos armas” que irão desfrutar de maiores oportunidades para
exportar são:
33 da África – Angola, Burkina Faso, Burundi, Benin, Chade, Djibuti,
Eritreia, Etiópia, Gâmbia, Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Ilhas Comores,
Libéria, Lesoto, Madagascar, Mali, Mauritânia, Malaui, Moçambique, Níger,
República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Ruanda, Sudão,
Serra Leoa, Senegal, Somália, São Tomé e Príncipe, Togo, Tanzânia, Uganda e
Zâmbia;
10 da Ásia – Afeganistão, Bangladesh, Butão, Camboja, Iêmen, Laos,
Maldivas, Myanmar (preferências atualmente revogadas), Nepal e Timor-Leste;
5 da Oceania e Pacífico – Kiribati, Samoa, Ilhas Salomão, Tuvalu e Vanuatu; e
1 do Caribe – Haiti.
Já os países de renda baixa ou média baixa compreendem: Armênia,
Azerbaijão, Bolívia, China, Cabo Verde, Colômbia, Congo, Ilhas Cook, Costa
Rica, Equador, Geórgia, Guatemala, Honduras, Índia, Indonésia, Irã, Iraque,
Quirguistão, Ilhas Marshall, Micronésia, Mongólia, Nauru, Nicarágua, Nigéria,
Niue, Paquistão, Panamá, Paraguai, Peru, Filipinas, El Salvador, Sri Lanka, Síria,
Tajiquistão, Tailândia, Tonga, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão e Vietnã.
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Não serão mais beneficiados pelo novo SGP europeu:
33 países e territórios ultramarinos – principalmente territórios da UE que
têm sua própria regulamentação de acesso ao mercado europeu, e, portanto, não
utilizam o SGP –, para os quais a reforma será, no geral, neutra. Esse é o caso de:
Anguilla, Antilhas Holandesas, Antártida, Samoa Americana, Aruba, Bermuda,
Ilha Bouvet, Ilhas Cocos, Ilhas Christmas, Ilhas Falklands, Gibraltar, Groenlândia,
Geórgia do Sul, Ilhas Sandwich, Guam, Ilha Heard, Ilhas McDonald, Território
Britânico no Oceano Índico, Ilhas Cayman, Ilhas Marianas, Montserrat, Nova
Caledônia, Ilha Norfolk, Polinésia Francesa, St. Pierre e Miquelon, Pitcairn, Santa
Helena, Turks e Caicos, Territórios Franceses do Sul, Tokelau, United States
Minor Outlying Islands, Ilhas Virgens, Wallis e Futuna, e Mayotte;
34 países que possuem acordos comerciais com a UE. São países do Euromed
(Argélia, Egito, Jordânia, Líbano, Marrocos e Tunísia), do Caribe (Belize, St.
Kitts e Nevis, Bahamas, República Dominicana, Antígua e Barbuda, Dominica,
Jamaica, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Barbados, Trinidad e Tobago,
Granada, Guiana e Suriname), do Leste da África Austral (Seychelles, Maurício e
Zimbábue), do Pacífico (Papua Nova Guiné), que possuem Acordos de Parceria
Econômica (Costa do Marfim, Gana, Camarões, Quênia, Namíbia, Botsuana,
Suazilândia e Fiji) e que possuem outros acordos (México e África do Sul);
Países que foram classificados pelo Banco Mundial como sendo de economia
de renda alta ou média-alta nos últimos três anos, com base na renda nacional
bruta (RNB): oito países de renda alta (Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar,
Emirados Árabes Unidos, Omã, Brunei Darussalam e Macau) e 12 países de
renda média-alta (Argentina, Brasil, Cuba, Uruguai, Venezuela, Belarus, Rússia,
Cazaquistão, Gabão, Líbia, Malásia e Palau).
Segundo a Comissão Europeia, uma queda limitada das exportações, na faixa
de 1%, é esperada para muitos desses países. De qualquer forma, mesmo quedas
marginais de exportação de economias mais avançadas podem potencialmente
proporcionar oportunidades significativas para os países mais pobres, cujas
exportações são comparativamente muito pequenas. Para se ter uma ideia dessa
realidade, uma queda de 1% nas exportações brasileiras para a UE equivale a mais
de 16 vezes a exportação total de Burkina Faso para o mesmo mercado.
Em 2011 as importações totais beneficiadas pelo SGP corresponderam a €
87 bilhões, o que representa cerca de 5% do total de importações da UE e 11%
do total de importações da UE de países em desenvolvimento.
Diante desse quadro em que o Brasil acaba de ser excluído do SGP europeu,
pois atingiu renda nacional bruta per capita que supera o limite estabelecido pela
UE para a concessão de benefícios tarifários, observa-se que esse parâmetro,
que toma em conta os números agregados das economias nacionais, deixa de
desconsiderar as assimetrias econômicas observadas internamente nos países em
desenvolvimento. Em outras palavras, a circunstância de se verificarem condições
efetivas de competitividade para produtos de alguns centros produtores de um
país não significa que suas regiões menos desenvolvidas do mesmo país não
estejam sujeitas a enormes dificuldades nos seus esforços de exportação. Por certo,
isto ocorrerá com as regiões Norte e Nordeste do Brasil, em particular no que
A reforma do Sistema Geral de Preferências..., Maruska F. Aguiar, 5-18
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diz respeito à exportação de produtos agrícolas. Em síntese, com a exclusão do
Brasil do SGP europeu, os estados mais ao Sul do país perderiam competitividade
em termos de exportação de produtos industriais, e os estados mais ao Norte
enfrentariam dificuldades na competição comercial de produtos agrícolas.
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A norma humanitária
unilateral: um dos maiores
desafios ao Direito
Internacional
Raquel Maria de Almeida Rocha*
Resumo: Uma característica permanente do sistema internacional
durante os últimos séculos tem sido sustentar a soberania estatal
por meio da regulamentação das relações desse sistema. Essencial
ao conceito da soberania das nações está o princípio da não
intervenção. Contudo, os conflitos dos anos 90 trouxeram a novos
níveis o debate sobre a relevância da estrutura legal internacional
quando argumentado que o arcabouço do Direito Internacional
existente não é apropriadamente equipado para proteger os direitos
humanos no século 21. Com isso se percebeu que a comunidade
internacional se viu, dentre outros conflitos, frente às consequências
da inação em Ruanda, e as da ação desordenada em Kosovo, fazendo
emergir proponentes do conceito humanitário unilateral a sustentar
intervenções. Mas é arriscado não perceber os riscos que tal norma
traria ao regime internacional em geral e à ONU em particular. Isto
faz que a proposta enfrente problemas e críticas na sua transposição
do campo teórico para o prático.
Palavras-chave: Direito Internacional, direitos humanos, soberania
e intervenção humanitária.

Introdução
As relações internacionais foram baseadas em alguns princípios, tais como
a igualdade soberana entre os Estados, a proibição do uso da força – somente
sendo considerada como último recurso – e o da não intervenção. O desrespeito
a tais condutas é considerado violação do Direito Internacional, uma vez que tais
princípios devem ser obedecidos por todos os Estados do sistema internacional.
É fato que, desde a criação da Carta das Nações Unidas, o Direito Internacional
tem sido desafiado de diversas formas. Não obstante, os turbulentos anos 90
trouxeram o debate sobre a relevância da estrutura legal internacional a novos
níveis. A queda do bloco soviético, combinada com a globalização progressiva,
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bem como a explosão de conflitos civis e atos terroristas, nos levam a crer que
algumas das provisões do Direito Internacional articuladas há mais de 60 anos
não são suficientes para as questões do mundo contemporâneo.
Uma das acusações mais repetidas é a de que existe uma tensão entre o
conceito de soberania nacional e a proteção dos direitos humanos. Argumentase que o arcabouço existente não é apropriadamente equipado para proteger os
direitos humanos no século 21. Assim, o princípio da soberania estatal deveria
ser redefinido e, em vez de ser utilizado por perpetradores de abusos dos direitos
humanos como escudo contra a responsabilização pelos seus crimes, deveria,
então, impor responsabilidades para proteger cidadãos de ameaças tanto externas
quanto internas (ICISS, 2001; ANNAN, 1999; WHEELER, 2003). Nos anos
recentes, tem se tornado aceitável que, caso um Estado falhe com o respeito
aos direitos de seus cidadãos, a comunidade internacional deve intervir sob os
auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU).
Não obstante, acadêmicos também argumentam que, se o Conselho de
Segurança (CS) das Nações Unidas falhar em agir com eficiência, nações de forma
individual ou organizações regionais deveriam ser capazes de agir unilateralmente,
sem a autorização explícita do Conselho, a fim de barrar ou reverter violações
massivas dos direitos humanos, como a realizada pela Otan em 1999, no Kosovo.
Este, então, é o conceito da norma humanitária unilateral.
Contudo, independentemente do que os seus proponentes possam afirmar, é
difícil não ver os riscos que de tal norma emergem para o regime internacional em
geral e para a ONU em particular. Assim, este artigo argumentará em contrário
a tal norma. Para assim fazer, primeiro será abordada a questão da soberania
nacional, pois a mesma é central ao debate proposto pelo presente artigo. Em
seguida, o desenvolvimento histórico do conceito de intervenção humanitária
é apresentado para enfatizar que, sob o Direito Internacional vigente, o CS é
o único órgão detentor de poder para autorizar o uso da força, inclusive para
fins humanitários, no sistema internacional. E, por fim, a emergência da norma
humanitária unilateral é apresentada para clarificar que, de fato, a mesma é um dos
maiores desafios ao Direito Internacional contemporâneo, levantando problemas
e cenários preocupantes sobre o comportamento das nações perante situações
de violações massivas de direitos humanos.
1. A soberania estatal
A premissa fundamental da soberania estatal, que concede ao Estado
o poder de decisão sobre seu povo, tem sido a base da ordem internacional
durante séculos, e seu surgimento ocorre em 1648, com a Paz de Vestfália. A
negociação que trouxe o tratado correspondente possui um papel fundamental
na configuração do Estado-nação e sua soberania intrínseca, quando foi firmada
como princípio fundamental para a política internacional. Contudo, foi somente
no início do século 19 que a soberania territorial, a igualdade formal dos Estados,
a não intervenção em assuntos internos de outros Estados reconhecidos e o
consentimento deles como base da obrigação internacional legal se tornaram os
princípios básicos da sociedade internacional.
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A noção de soberania, inicialmente, buscava o estabelecimento de uma única e
legítima autoridade no cenário doméstico. Ao longo dos anos, entretanto, a história
demonstra que tal conceito foi diversas vezes interpretado com flexibilidade. Um
dos primeiros grandes embates enfrentados pela soberania foi, na Primeira Guerra
Mundial, a situação dos cristãos na Turquia, onde a comunidade internacional não
agiu enquanto crimes contra a humanidade aconteciam repetidamente. Contudo,
naquela época a soberania estatal era tida como um valor impenetrável, tornando
possível argumentar que a soberania incitava a ausência de responsabilidade dos
outros Estados quando o assunto ou cidadãos envolvidos fossem de outra nação.
Alguns anos mais tarde, quando a sociedade internacional se deparou com
a Segunda Guerra Mundial, outras nações simplesmente assistiram enquanto o
maior crime contra a humanidade, o Holocausto, era cometido. Os apelos de ajuda
vinham de toda a parte, mas os governos demoraram a reagir e, quando o fizeram,
foi somente porque seu território foi envolvido ou prejudicado. Mas, ao fim
desse conflito e com a abertura dos campos nazistas, a comunidade internacional
pôde comprovar que tudo que estava sendo dito era verdade. A mudança na
conjuntura mundial, então, era palpável e fatores antes desconsiderados pelos
Estados começaram a ser ponderados; dentre eles, sua responsabilidade para com
os cidadãos do mundo:
“Os líderes americanos e europeus viram que o tratamento dispensado por um
Estado a seus cidadãos podia ser um indicador de como esse Estado se comportaria
em relação aos seus vizinhos. E, embora a soberania ainda fosse considerada
sacrossanta, alguns estudiosos haviam delicadamente começado a propor que ela
não fosse definida de modo a permitir chacinas.” (POWER, 2004, p. 71)
Com a criação dos organismos internacionais ao fim da Segunda Guerra,
a contestação desse conceito aumentou. Krasner (2001) apresentou sua
compreensão do termo soberania como fornecedor aos Estados de pouco mais que
reconhecimento no cenário internacional, mas esse reconhecimento garante acesso
aos organismos internacionais. Dois princípios básicos ao conceito de soberania
estatal são o Direito Internacional e a Carta das Nações Unidas, sendo ambos
essenciais à manutenção da paz e segurança internacionais e, assim, à proteção
dos Estados fracos contra os fortes.
A soberania é um conceito controvertido e costuma ser levada em
consideração como conceito dado, inquestionável, mas isto não deveria ocorrer.
A interdependência liberal define soberania estatal como a aptidão de gerenciar
atores e atividades dentro e nas suas fronteiras, enquanto realistas argumentam que
o real significado da soberania é a aptidão de o Estado assumir decisões autoritárias
ou, como último recurso, fazer guerra (THOMPSON, 1995). Desta forma fica
claro o motivo de esse ser um conceito controvertido no cenário pós-Guerra Fria.
Dessa forma, segundo o International Development Research Center (2010), o
conceito de soberania estatal:
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“[i]ndica a competência, independência e igualdade jurídica dos Estados. O
conceito normalmente é usado para abarcar todas as questões nas quais os Estados
são livres, pelo direito internacional, para decidir e agir sem a intromissão de
outros Estados soberanos. Essas questões incluem a escolha dos sistemas político,
econômico, social e cultural e a formulação de política externa. O escopo da
liberdade de escolha dos Estados nesses quesitos não é ilimitado; ele depende
do desenvolvimento do Direito Internacional (incluindo acordos realizados
voluntariamente) e das relações internacionais.” (IDRC, 2010)2
Por sua vez, Kofi Annan (1999), ex-secretário-geral da ONU, afirma que o
senso mais básico da soberania estatal reside no processo de redefinição acarretada
pelo processo de globalização e pelo aumento da cooperação internacional.
Ele argumenta que, ao contrário do que se acreditava antigamente, os Estados
passaram a ser compreendidos como uma ferramenta para servir à sua população
e não o contrário, trazendo o debate da soberania individual, ou seja, a liberdade
de cada indivíduo, conceito este diretamente relacionado aos princípios da
Carta das Nações Unidas e aos tratados subsequentes, ressaltando, então, uma
nova consciência dos direitos individuais com conceitos de segurança humana e
intervenção humanitária.
Da mesma forma, Slaughter (1997) argumenta que há o fortalecimento
do “transgovernamentalismo” do Estado como ator primário do sistema, e que
a soberania tem sido redefinida como associação aos regimes que constituem a
vida internacional. Esses pensamentos têm demonstrando diferentes facetas da
soberania nacional que nosso mundo está desenvolvendo, mas não de forma a
perder sua relevância como princípio fundamental das relações internacionais.
Assim, nota-se que os direitos humanos não são um desafio à soberania,
pois vem ocorrendo há muito tempo a luta pelo estabelecimento de normas
internacionais que obriguem os Estados a agir de certa forma com seus cidadãos.
O primeiro desafio à soberania foram os direitos das minorias, especialmente com
relação à tolerância religiosa, algo que abria precedentes aos direitos humanos.
Terminado o Holocausto, a comunidade internacional se viu perante a necessidade
de buscar um padrão para a proteção mais ampla dos direitos humanos. Desde
então, pode-se perceber uma crescente valorização e respeito com relação à
promoção e à proteção dos direitos humanos.
2. A intervenção humanitária
O debate sobre o conceito de intervenção humanitária tem sido um dos
mais extensos e acalorados no âmbito das relações internacionais e do direito
da ética internacional. Como consequência, o conceito assumiu categorizações
distintas e diferentes definições lhe foram impostas. Enquanto para Adam Roberts
intervenção humanitária quer dizer

2
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“(...) intervenção militar em um Estado, sem a autorização de suas
autoridades, e com o propósito de prevenir a propagação de sofrimento e morte
dentre os habitantes” (1993, p 425)3,
Bhikhu Parekh a define como
“(...) um ato de intervenção em assuntos internos de outro país com a
intenção de cessar o sofrimento físico causado pela desintegração ou grave mau
uso da autoridade do Estado, e auxiliando a criação de condições que viabilizem
a emergência de uma estrutura de autoridade civil.” (PAREKH In KARDAS,
2001)4
Mas é possível argumentar que intervenção humanitária é, em termos legais
estritos, uma forma de intervenção militar estrangeira que busca cessar ou prevenir
violações massivas dos direitos humanos em um Estado, e que o consenso prévio
a tal intervenção não foi concedido pelo Estado considerado como alvo5. Tal
intervenção pode ser multilateral, autorizada pelo CS, ou unilateral, conduzida
por um Estado, grupo de Estados ou mesmo uma organização regional sem
consenso explicito do Conselho. Também devemos lembrar que o conceito de
intervenção humanitária diverge do que é algumas vezes denominado por juristas
intervention d’humanité, o que é uma “intervenção forçada para proteger seus
nacionais no estrangeiro caso estejam em situação eminente de risco de vida”6
(KOLB, 2003:119).
Vale ressaltar que a noção de intervenção humanitária não é um novo
fenômeno. Ela deriva da teoria da guerra justa e suas raízes intelectuais podem
ser traçadas desde o século 5.º, nos trabalhos de santo Agostinho, que teve
suas ideias perpetuadas e desenvolvidas por santo Tomás de Aquino no século
12 (SUNGA, 2005). Entretanto, foi nos séculos 16 e 17 que filósofos clássicos
como Hugo Grotius, Emer de Vattel e Samuel Pufendorf levantaram a questão
de forma mais explícita para defender o “direito natural de cada pessoa a buscar
por armas contra a tirania de um Estado vizinho”7 (KOCHLER, 2000: 2).
Separadamente destas raízes intelectuais, o conceito moderno de intervenção
humanitária foi desenvolvido por meio da prática estatal dos poderes europeus
no século 18. Os Estados europeus poderosos invocaram o princípio racional
humanitário inúmeras vezes para justificar suas ações, principalmente contra o
3

Tradução da autora.

4

Tradução da autora.

Se no Estado em questão for consensual a intervenção de tropas estrangeiras, como no Timor Leste diante
da Indonésia, não existe a necessidade de invocar a doutrina de intervenção humanitária. Ao contrário, tal ação
seria intervenção por convite (KOLB, 2003).

5

6
Um dos mais conhecidos exemplos de intervention d’humanité foi a intervenção militar israelense no aeroporto
de Entebbe, em 1976, onde cidadãos de múltiplas nacionalidades (inclusive israelenses) eram reféns de terroristas
palestinos. Oficiais israelenses invadiram o aeroporto, e após troca de tiros recuperaram os reféns e retornaram
imediatamente a Israel. Sob a atual estrutura do Direito Internacional, a intervention d’humanité é legalmente
permitida (HENKIN, 1979; SIMON, 1993; KOLB, 2003). Tradução da autora.
7
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Império Otomano, supostamente tentando proteger cristãos sob a autoridade
do sultão. Mesmo que a maior parte da academia jurídica concorde hoje que
as intervenções humanitárias do século 18 eram somente camuflagem na busca
de interesses imperialistas dos Estados europeus, o direito de intervir por razões
humanitárias se tornou norma do Direito Internacional através do costume
(KOCHLER, 2000; KOLB, 2003; RYTTER, 2001; SUNGA, 2005; SIMON,
1993), uma vez que o costume é fonte do Direito Internacional.
No entanto, a criação da Carta das Nações Unidas, em 1945, impactou de
modo significativo essa prática, pois constrangeu a permissão de ameaça ou uso da
força nas relações internacionais. Essa carta criou uma estrutura legal normativa
proibindo Estados de tratar força militar como ferramenta de política externa. Os
membros fundadores da ONU se comprometeram a salvar gerações sucessoras
dos flagelos da guerra, declararando no Artigo 2(4) que “[o]s membros deverão
abster-se nas suas relações internacionais de recorrer à ameaça ou ao uso da
força, quer seja contra a integridade territorial ou a independência política de um
Estado” (Carta da ONU, 1945). Concomitantemente, o Artigo 2(3) também
obriga os Estados a solucionar suas disputas internacionais através de meios
pacíficos, e o Artigo 2(7) proíbe Estados de intervir em assuntos essencialmente
dentro da jurisdição doméstica de qualquer Estado (Carta da ONU, 1945).
Desde o estabelecimento da Carta da ONU, os princípios do não uso
da força e da não intervenção tornaram-se normas do Direito Internacional
costumeiro – logo, obrigando todos os Estados independentes a cumpri-los,
sendo eles membros da ONU ou não. Isto tem sido subsequentemente reafirmado
por diferentes resoluções aprovadas pela Assembleia Geral da ONU, mais
notavelmente pela Resolução 2131, de 1965, bem como por decisões da Corte
Internacional de Justiça – no caso do Canal Corfu, em 1949, e da Nicarágua,
em 1986 (DINSTEIN, 1994; HENKIN, 1995; KOCHLER, 2000; RYTTER,
2001; SHEN, 2001).
Da mesma forma, os redatores da Carta também delinearam duas exceções
para a proibição generalizada do uso da força. Uma delas, a autodefesa, está
incorporada no Artigo 51, que declara:
“[n]ada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa
individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um Membro
das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas
necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacionais.” (Carta das
Nações Unidas, 1945)
Outra exceção pode ser encontrada no Capítulo VII, mais especificamente
no Artigo 39, que confere ao CS o diagnóstico da existência de ameaça à paz,
ruptura da paz ou ato de agressão. Caso tal ameaça exista, o Artigo 42 concede
ao mesmo conselho poder exclusivo para autorizar, após exauridas todas as outras
ações não militares, a intervenção para remediar a situação e restaurar a paz e a
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segurança (Carta das Nações Unidas, 1945). Por consequência, a maior parte dos
juristas salienta que, sob a estrutura legal atual, o CS é o único órgão internacional
que pode autorizar de forma legítima a intervenção militar, inclusive aquelas por
motivos humanitários8 (HENKIN, 1979; ROGERS, 2003; PATTISON, 2007).
3. A intervenção humanitária unilateral
Desde o início dos anos 90, cada vez mais autores argumentam que deveria
existir o direito de permitir que nações individualmente, grupos de Estados ou
organizações regionais interviessem de maneira unilateral para barrar violações
aos direitos humanos (WEISS, 2004; RYTTER, 2001; WHEELER, 2003; ICISS,
2001; ANNAN, 1999). Mas essa prerrogativa evoluiu com a percepção de que no
sistema internacional contemporâneo o CS, único árbitro do uso da força, inclusive
para propósitos humanitários, vem falhando efetivamente na intervenção a tempo
de barrar ou reverter abusos massivos dos direitos humanos – mais notavelmente
em Ruanda, em 1994, onde aproximadamente 800 mil civis foram brutalmente
assassinados em um período de três meses (JONES, 2007). Mais recentemente,
o CS também falhou notoriamente na resposta a abusos de direitos humanos em
Darfur, Congo e Uganda (PATTINSON, 2007).
Além disso, os proponentes dessa nova visão também ressaltam que uma
intervenção humanitária não autorizada não seria de fato inconsistente com
o Direito Internacional delimitado na Carta da ONU. Uma ação voltada
para a proteção de civis não seria direcionada contra a independência política
ou integridade de um Estado9 (D’AMATO, 1999). De tal modo, ela seria
precisamente realizada para confirmar um dos valores fundamentais da ONU,
a proteção dos direitos humanos consagrada no Artigo 1(3) (SIMONS, 1993).
Tal fato é combinado com a ideia de que, com a proteção dos direitos humanos
crescendo em importância nas duas últimas décadas, intervenções humanitárias
sem autorização deveriam ser aceitáveis (SIMON, 1993; D’AMATO, 1999;
ICISS, 2001). Não obstante, caso tal norma venha a emergir, as consequências
possíveis quanto ao Direito Internacional em geral, e para a ONU em particular,
podem ser calamitosas.
Se por um lado é possível argumentar que a ONU, no seu histórico de lidar
com aproximadamente 250 conflitos militares nos últimos 50 anos, custando a
vida de cerca de 20 milhões de pessoas, tem falhado factualmente em cumprir o
seu propósito mais importante (a manutenção da paz e segurança internacionais),
por outro lado isso ainda não significa que nações possam ignorá-la, bem como
o Direito Internacional e o recurso a disposições de autoajuda, a fim de fazer
“justiça com as próprias mãos”. Conforme ressaltado por Bagaric e McConvill
(2003), uma legislação inadequada ainda é melhor que nenhuma legislação10. Os
Ressalte-se que o CS autorizou intervenções humanitárias, incluindo Somália (1992), Ruanda (1994), Haiti
(1994) e Timor Leste (1999), somente para enumerar algumas a título de exemplo.

8

Intervenções humanitárias genuínas, quando empreendidas, são direcionadas à proteção da população civil, e
não para tomar uma porção de território de Estados ou sua independência política. Assim, podemos argumentar
que a intervenção não viola os princípios da não intervenção e não uso da força articulados no artigo 2(7) e
2(4) respectivamente (SIMMONS, 1993; D’AMATO, 1999).

9
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princípios do Direito Internacional existem com o propósito de manutenção
da ordem internacional, e o direito ao uso da força em casos de alegadas crises
humanitárias sem a autorização do CS pode prover justificações quase legais
para o uso da força. Como resultado, há o risco de ser aberta uma “caixa de
Pandora” de intervenções militares, o que constituiria, sem dúvida, um retrocesso
para a época em que might meant right (“poder significava direito”) nas relações
internacionais (SHEN, 2001).
Conforme Ryteter corretamente estressa, “[c]ontemplando uma nova
doutrina de intervenção, não devemos esquecer que sofrimento, esforço e tempo
humano têm sido consumidos para estabelecer a proibição do uso da força no
Direito Internacional” (2001:147). Tal norma também enfraqueceria o princípio
de soberania estatal e provaria ser um “cavalo de Troia” utilizado como meio
para um Direito Internacional paralelo. Como notaram os críticos, o racional
humanitário pode ser facilmente utilizado como um pretexto para justificar
qualquer violação de soberania estatal na busca de promoção de interesses de
uma força externa (BELLO, 2006). Ao olharmos atentamente intervenções
humanitárias unilaterais desde o fim da Guerra Fria, mais notavelmente a do
Kosovo, em 1999, não é difícil perceber que essas operações serviram a interesses
geopolíticos das forças interventoras11 (BILDER, 1999; SHALOM, 1999;
RYTTER, 2001).
Ademais, a norma da intervenção humanitária unilateral também tem sido
vista por muitos críticos, especialmente do Hemisfério Sul, como outra forma de
as potências mundiais localizadas no Norte manterem e selarem sua dominação
e supremacia nas relações internacionais (SHEN, 2001; ROOJI, 2007; WAAL,
2007). Conforme notado por Falk (1999: 856), humanitarian intervention is
like the Mississippi River: it only flows from North to South. É quase inconcebível
ver um país ou até mesmo um grupo de países do Sul intervirem por razões
humanitárias em um dos Estados do Norte se tal ação se fizesse necessária. Isto
nos leva a crer que uma intervenção humanitária sem autorização constituiria
uma repetição de certa forma de neocolonialismo, trazendo mais uma vez um
retrocesso à condução das relações internacionais. Shalom (1999) ainda ressalta:
“(...) do ponto de vista das potências, o racional para intervenção possui um
grande apelo. Porque todo país viola os direitos humanos até certo ponto; se os
Estados Unidos fossem permitidos a decidir quais abusos de direitos humanos
fossem os mais sérios e quais necessitavam intervenções, Washington teria
construído um racional para intervir onde e quando quisesse.”
Ao mesmo tempo, a intervenção humanitária unilateral pode, de fato, criar
11
No caso do Kosovo, enquanto muitos acadêmicos reconheceram uma preocupação humanitária genuína por
trás da ação da Otan, alguns também apontam outras razões motivadoras da ação, que incluíam o desejo da
Otan de manter sua credibilidade após a falha de suas tentativas diplomáticas e a manutenção da estabilidade
na região dos Bálcãs, junto com o desejo de justificar sua existência e de intimidar a Rússia (BILDER, 1999;
RYTTER, 2001).
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mais desastres e novas violações de direitos humanos. O bombardeio da Otan
em Kosovo, por exemplo, que supostamente pretendia o auxilio humanitário,
conforme nota Shen (2000), claramente fez que o sofrimento dos albaneses, bem
como dos sérvios, fosse severamente mais profundo. A maior parte dos autores
que escrevem sobre a intervenção da Otan no Kosovo concorda agora que,
quando a campanha dos bombardeios teve início, as violações perpetradas por
militares sérvios e forças de segurança contra os albaneses kosovares aumentaram
significativamente, causando mais sofrimento humano e mortes que antes da ação.
Ao contrário, vem sendo argumentado que a introdução de tropas terrestres sob
a bandeira da ONU poderia ter atingido resultados diferentes (SIMMA, 1999;
FALK, 1999).
Além disso, também devemos recordar que intervenções militares forçosas,
não importando se há justificativas humanitárias ou não, não podem sempre
solucionar efetivamente disputas e trazer paz duradoura, pois em alguns casos
as desavenças precisam ser solucionadas internamente, e somente entre as partes
envolvidas. Como estressado por Luttwak (1999:36), “mesmo que a guerra seja
um grande mal, ela possui uma virtude: pode solucionar conflitos políticos e levar
à paz. Isto pode ocorrer quando todos os beligerantes se tornam exaustos e um
vence decisivamente”12.
Desta forma, intervenções estrangeiras impedem conflitos de tomar o seu
curso natural, o que criaria ao mesmo tempo pré-condições para uma paz estável.
O que é imposto pelos invasores são acordos de cessar-fogo e armistícios artificiais
que normalmente têm o efeito contrário. Mais especificamente, eles dão tempo
aos grupos em conflito para se reorganizar e rearmar, e assim retornar o conflito
de forma ainda mais forte. Isso pode levar a um conflito renovado mais adiante
(LUTTWAK, 1999).
4. O Conselho de Segurança das Nações Unidas
Sem dúvida, desde a criação da ONU o Conselho de Segurança vem
passando por dificuldades de atuação devido à falta de desejo político entre os
seus cinco membros permanentes, resultando em abusos do poder de veto e
práticas inconsistentes, especialmente com relação a intervenções humanitárias.
É improvável também que isso prossiga sob a realidade geopolítica atual, em que
dois desses membros – Rússia e China – se encontram contrapondo fortemente
a emergência de qualquer norma que permita intervenções humanitárias por
receio de que tal norma possa, mais cedo ou mais tarde, ser utilizada contra eles13.
Portanto, é improvável que o CS atue de maneira mais decisiva frente a violações
massivas dos direitos humanos.
Apesar disso, é necessário lembrar que o CS teve um papel importante no
sistema internacional e se mantém como o órgão mais apropriado para decisões
sobre o uso da força, incluindo as de propósitos humanitários, porque “se
permitimos que um único Estado ou grupo de Estados decidam por eles mesmos
12
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Principalmente com relação às questões de Chechênia e Tibete, respectivamente.
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quando a intervenção humanitária é uma boa ideia, corremos o risco de causar
muito mais dano no longo prazo do que bem”14 (SHALOM, 1999).
O próprio ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan, em seu discurso na
Assembleia Geral em 1999, expressou sua preocupação com relação ao perigo
imposto à ordem internacional caso nações utilizassem a força sem a autorização
do Conselho. Mas ele propôs a seguinte questão para reflexão dos Estadosmembros presentes:
“Se, naqueles dias e horas escuros que levam ao genocídio [em Ruanda], a
coalizão de Estados estivesse preparada para agir em defesa da população tutsi,
mas não tivesse recebido autorização imediata do Conselho, deveria tal coalizão
ter permanecido de lado e permitido o horror acontecer?”15
E a resposta a essa questão foi um esforço conjunto dos governos canadense,
britânico e holandês para elaborar um documento que estabelecesse uma
estrutura para intervenções humanitárias e que, mais tarde, serviu de base para
a criação do conceito de Responsabilidade de Proteger (R2P). Este conceito
parte do pressuposto de que soberania estatal implica responsabilidade. E, com
as alterações no sistema internacional, em que existe uma ordem multilateral que
busca valores comuns como a proteção dos direitos humanos dentro da crescente
norma solidarista, nos casos em que uma população estiver sofrendo destruição
e o Estado não quiser ou não for capaz de parar ou prevenir tal ação, o princípio
da não intervenção abre espaço para a moral da responsabilidade internacional
de proteger.
Além do mais, qualquer tentativa de ignorar a autoridade do CS com relação
ao uso da força deve ter uma resposta internacional robusta. Antes da ação no
Kosovo, a Otan não buscou uma autorização do CS ao salientar que qualquer
tentativa seria vetada pela Rússia e pela China. No entanto, conforme ressaltado
por Falk, qualquer tentativa de ignorar a autoridade do Conselho (...) on a basis
of self-serving evasion of vetoes is to take law into one’s hands (1999: 850). Desta
forma, a função do veto certamente tem um papel de constrangimento significativo
e já preveniu o uso da força quando um consenso entre os membros permanentes
não foi alcançado (FALK, 1999). Mesmo que a função e distribuição do poder
de veto seja largamente questionada por não mais espelhar a balança de poder do
atual sistema internacional, também foi ressaltado por Laurenti que
“(...) o abandono do monopólio assertivo na determinação do uso legítimo
da força do Conselho de Segurança poderia colocar a comunidade global em
um declive escorregadio de competir por reivindicações de ‘direitos’ de intervir
– com potencial de escaladas de hostilidades ao invés de resolução das mesmas”.
(LAURENTI In SIMMA, 1999: 20)
14
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5. Considerações finais
Em suma, é indubitável que os tempos da soberania nacional absoluta
passaram e a nenhum Estado, não importando o quão poderoso, deve ser
permitido violar direitos humanos fundamentais de seus cidadãos simplesmente
por ser um membro soberano das Nações Unidas. Inclusive, a própria criação,
por parte da comunidade internacional, do conceito R2P demonstra que existe
uma preocupação moral em proteger indivíduos que não sejam somente os seus
nacionais, por parte do Estado.
Porém, o problema gira em torno de quem deve decidir sobre a utilização
da força em casos de catástrofes humanitárias. Embora a maioria dos acadêmicos
mantenha que o CS é o único órgão internacional com o poder de autorizar o
uso legítimo da força, alguns têm argumentado que o CS claramente deixou
de agir devidamente em Ruanda, Congo e Darfur, e isso não deve ser repetido.
De tal modo, uma norma permitindo que um Estado, coalizão ou organização
regional intervenha buscando barrar ou reverter violações aos direitos humanos
seria um desafio ao Direito Internacional. Em apoio a este argumento, defendese que tal ação, direcionada à proteção de seres humanos, não seria inconsistente
com o Direito Internacional porque não afetaria a integridade de território ou
independência política de um Estado-alvo, e de fato ocorreria com a intenção de
amparar um dos princípios básicos da ONU – a promoção e respeito aos direitos
humanos.
Não obstante, tal norma claramente desafia os dois princípios básicos do
Direito Internacional, o não uso da força e a não intervenção, sobre os quais a
estrutura legal internacional foi construída. Também enfraquece explicitamente
o papel do CS como o único árbitro do legítimo uso da força nas relações
internacionais, e claramente constitui um retorno ao power politics que dominava
o continente europeu no século 19 e que custou a vida de milhões de inocentes.
Embora seja pouco provável que tal norma fosse aceita universalmente ou, pelo
menos, pela maioria dos Estados sob as realidades políticas de hoje, “o provável
resultado dos esforços para formular e exercer uma doutrina de intervenção
humanitária não autorizada”, ressalta Rytter (2001: 159), “não é a evolução de
uma nova norma de Direito Internacional, mas o enfraquecimento do regime em
vigor sobre o uso da força, incluindo o regime de segurança coletiva investido no
Conselho de Segurança”, e isso pode, em contrapartida, ter graves consequências
para o sistema internacional.
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A teoria da inflação inercial:
breve resgate teórico das
contribuições no Brasil
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Resumo: Os anos 1980 revelaram um intenso debate teórico acerca
do caráter da inflação brasileira, que então se manifestava indiferente
ao nível de atividade econômica e ao diagnóstico tradicional de excesso
de demanda agregada. Consequentemente, o receituário ortodoxo
foi incapaz de conter a trajetória crescente de inflação, o que suscitou
discussões sobre o componente inercial dessa inflação. Este artigo
propõe um resgate das principais contribuições teóricas relativas à
teoria da inflação inercial discutidas no mesmo período, além das
propostas de desindexação da economia brasileira apresentadas por
estudiosos do período, conhecidas como choque heterodoxo e moeda
indexada.
Palavras-chave: Brasil, inflação inercial, choque heterodoxo, moeda
indexada.

1. Introdução
Uma característica marcante da industrialização brasileira, ao lado do maior
ritmo de crescimento do PIB, foi a tendência persistente da aceleração inflacionária.
A partir da década de 1940, os preços mostram-se tendencialmente crescentes e
a economia passou a conviver com a inflação alta, com taxas superiores a 10% ao
ano. Isso se torna mais evidente na década de 1950, após a implementação do
Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek. Nos anos 1970, o quadro
inflacionário brasileiro já começava a se agravar ainda mais, em decorrência do
primeiro e segundo choques do petróleo, respectivamente em 1973 e 1979.
Após este último choque, a inflação, que já estava na casa dos 50%, passou para
o patamar de 100% ao ano (MODIANO, 1990).
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Mas a intensificação do ritmo inflacionário é ainda mais marcante na década
de 1980, a despeito das diversas tentativas ortodoxas e heterodoxas de combate
à inflação, algumas com relativo sucesso temporário. No início dessa década, em
função das altas taxas de juros internacionais e das mudanças na política fiscal e
monetária americana, em meio a uma forte crise financeira, os bancos internacionais
suspenderam a rolagem de seus empréstimos para o Brasil, levando a economia
nacional a um forte desequilíbrio externo.
Para a equipe econômica brasileira, o diagnóstico, tanto para esses
desequilíbrios como para a aceleração inflacionária, era o excesso de demanda
agregada, provocado pelo aumento dos gastos públicos. Nesse sentido, para
alcançar os ajustes necessários, o governo adotou a convencional política ortodoxa,
baseada na redução dos gastos e do déficit público, no aumento da taxa de juros,
na restrição do crédito, na subindexação de salários e na intensa desvalorização da
moeda nacional, entre outros aspectos (CARNEIRO e MODIANO, 1990). Com
isso, o governo visava diminuir a absorção interna, conter a demanda agregada e
realinhar os preços para que se tornassem competitivos em relação ao setor externo.
Tal política causou, entre 1980 e 1983, uma profunda recessão, com queda do
Produto Interno Bruto (PIB) e da renda per capita. Contudo, a inflação permanecia
elevada, mesmo com o quadro recessivo. Pressionada pela maxidesvalorização do
cruzeiro em 1983, elevou-se do patamar de 100% para 200% ao ano. Todavia,
em 1984 o ajuste externo foi alcançado e a economia voltou a apresentar uma
tendência de crescimento (MODIANO, 1990).
Os condicionantes fundamentais da aceleração inflacionária alteraram-se
substancialmente ao longo da década. Desta forma, a inflação não se encontrava
atrelada a uma única causa especificamente. Naquele momento, a raiz da
aceleração inflacionária parecia estar ligada à radical transformação nos padrões
de financiamento da economia, verificada a partir dos choques externos. Diante
desse cenário, o combate à inflação passou a ser o principal objetivo do governo
nos anos 1980. Diretamente, ficou claro que a inflação não estava relacionada
ao nível de atividade econômica; ou seja, ela se manifestava quer em períodos de
expansão, quer na recessão, de forma autônoma.
Ainda em 1984, fortaleceram-se as teses de inflação inercial, dado esse
quadro de rigidez inflacionária. A base dessa teoria, fundamentada nas ideias
neoestruturalistas, vinha sendo apresentada por Bresser Pereira desde o início
da década de 1980. O objetivo inicial era entender o problema da estagflação, e
explicar por que a inflação permanecia estável por vários anos em determinados
patamares. Logo em seguida, o mesmo autor, juntamente com a contribuição de
Nakano, a partir de 1983, elaborou uma série de artigos científicos que serviram
como importantes pilares na teoria da inflação inercial (REGO e MARQUES,
2000).
A teoria apresentada por Bresser Pereira foi posteriormente sendo
aperfeiçoada por vários economistas brasileiros, notadamente acadêmicos da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Eles argumentavam
que a inflação ocorria no Brasil independentemente de pressões de demanda ou
custos, estando associada aos mecanismos de indexação da economia, que tendem
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a propagar a inflação passada para o futuro. Isso acontecia na medida em que os
agentes econômicos se esforçavam para manter sua participação na renda, gerando,
assim, uma espécie de “conflito distributivo”.
Diante disso, começaram a ser discutidas e apresentadas duas propostas
inovadoras para a eliminação da inflação inercial: a moeda indexada, de Pérsio
Arida e André Lara Resende; e o choque heterodoxo, de Francisco Lopes. De acordo
com Modiano (1990, p. 348):
“A primeira visava alcançar a desindexação da economia através da introdução
de uma nova moeda, indexada, que circularia paralelamente com o cruzeiro. A
segunda propunha um congelamento de preços e salários em níveis consistentes
com o status quo da distribuição da renda e desindexação generalizada da
economia.”
A discussão sobre a inflação inercial extrapolou o campo teórico e as
propostas de desindexação passaram a orientar a implementação de programas
de estabilização no Brasil. Desta forma, a proposta de choque heterodoxo passou
a se materializar nas políticas de combate à inflação do governo José Sarney,
inauguradas com o Plano Cruzado, de fevereiro de 1986, encontrando-se, ainda,
parte de suas características em iniciativas posteriores como os planos Bresser,
Verão e Collor I e II. A orientação por uma proposta de indexação plena só veio
a ocorrer mais à frente, com um novo programa de estabilização baseado nos
fundamentos da moeda indexada: o Plano Real, de 1994.
Dada a importância das discussões sobre a inflação no Brasil e o caráter original
das contribuições brasileiras para a teoria da inflação inercial, que orientaram não
apenas receituários na economia brasileira, mas em outras economias com elevado
grau de indexação, como a Argentina e Israel, nos anos 1980, este artigo propõe
um resgate das diferentes contribuições sobre o assunto, envolvendo desde as
origens da teoria à apresentação das duas principais propostas de desindexação
da economia brasileira discutidas no período.
2. A teoria da inflação inercial no Brasil
2.1. As origens da teoria
A inflação brasileira vinha se acelerando continuamente desde 1974 e por
vários anos tornou-se o principal desequilíbrio macroeconômico a ser combatido.
Na tentativa de explicar o fenômeno no Brasil, várias correntes, entre elas a
monetarista e a keynesiana, elaboraram diagnósticos e receituários que acabaram
perdendo força explicativa frente ao cenário econômico existente, principalmente
nos anos 1980, não conseguindo conter a escalada inflacionária.
No campo teórico, os keynesianos atribuem a causa da inflação ao fato de a
demanda ser superior à oferta de certos bens e serviços, havendo, portanto, um
excesso de demanda na economia. Para os economistas monetaristas, a inflação é
um fenômeno essencialmente monetário, sendo causada (acelerada) pelo aumento
da quantidade nominal de moeda, acima do aumento da renda. Estes teóricos,
além dos estruturalistas e administrativistas, entre outros, apenas explicavam por
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que a inflação se acelerava; porém, não explicavam por que a mesma se mantinha
estável em determinados patamares (REGO e MARQUES, 2000).
A rigidez inflacionária do início dos anos 1980 reforçava as teses inercialistas
de combate à inflação e, consequentemente, as soluções heterodoxas. Novamente
era observado o fenômeno da estagflação, onde as economias mundiais, entre
elas o Brasil, contabilizavam altas taxas de desemprego e inflação.
Uma nova teoria começou a ser desenhada para explicar o caso da inflação
brasileira e de diversos outros países, surgindo na América Latina nos anos
1980. Conhecida como teoria da inflação inercial ou autônoma, tem como
contribuição principal a teoria de Bresser Pereira. Porém, suas origens podem ser
identificadas no livro A Inflação Brasileira (1963), de Inácio Rangel, ainda nos
anos 1960. Diferentemente dos economistas keynesianos e monetaristas, Rangel
dava ênfase ao lado da oferta. Dentre as suas principais ideias está o conceito de
inflação administrada ou oligopolística. Para o mesmo, a inflação acelerava-se
nos momentos de crise e reduzia seu ritmo quando a economia voltava a crescer.
Durante a recessão, a queda na renda dos monopolistas forçava a busca pela
recomposição de suas perdas, o que forçava o processo inflacionário. Além disso,
Rangel, com base nas ideias estruturalistas, encarregou-se de estudar a relação
entre inflação e moeda, classificando a oferta de moeda como um fator endógeno.
Assim, para esse autor:
“Não era o aumento da quantidade de moeda que explicava a inflação, mas
era o aumento desta, provocada pelo poder de monopólio e pela necessidade de
reduzir as crises cíclicas, que induzia o aumento da oferta monetária.” (RANGEL
apud REGO; MARQUES, 2000, p. 156).
Também nos anos 1960 é extensa a contribuição de Mário Henrique
Simonsen na discussão da inflação brasileira, sendo um dos pioneiros da concepção
da inflação associada ao chamado conflito distributivo, conforme se evidencia nas
passagens a seguir:
“Em tais condições é natural que as reivindicações dos diferentes grupos
sociais quanto à participação na renda real do país formem um sistema incompatível
em face das limitações da capacidade produtiva. Nessas circunstâncias é grande a
tentação dos governos em aceitar sistemas incompatíveis de reivindicações pelo
desencadeamento de um processo inflacionário.” (SIMONSEN, 1963, p. 214).
“O processo inflacionário, afinal, resulta apenas da tentativa de se implantar
um conjunto de aspirações incompatíveis da sociedade, do desejo de dividir o bolo
em fatias de soma superior ao todo.” (SIMONSEN, 1964, apud RAMALHO,
2003, p. 3).
Na análise da política anti-inflacionária dos anos 1960 (como em Inflação:
gradualismo x tratamento de choque, de 1971) surgem as referências à correção
monetária e indexação como mecanismos realimentadores da inflação, no qual
a inflação persiste no presente porque existiu no passado (RAMALHO, 2003).
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Aprofundando estas ideias, no início dos anos 1980 Yoshiaki Nakano
incorpora, na sua teoria de preços, o caráter monopolístico e institucional da
economia capitalista. Segundo ele, os preços são determinados no mercado
independentemente das condições de oferta e de demanda; isso acontece porque
a maioria dos setores industriais é administrada por grandes oligopólios que
determinam e administram seus preços. Diante disso, a prática de uma política
monetarista objetivando controlar a inflação através de uma recessão acaba
acelerando-a, particularmente nos setores oligopolizados da economia (NAKANO,
1982).
Nessas condições, de acordo com Nakano (1982, p. 136), “(...) quanto maior
for o grau de monopólio, mais longa deverá ser a recessão para que os oligopólios
deixem de responder perversamente”. Todavia, num momento de recessão, os
trabalhadores e os setores competitivos arcam com os prejuízos da mesma; em
outras palavras, os danos advindos da retração da demanda são transferidos para
os consumidores, por parte dos grandes oligopólios. Isso ocorre devido ao poder
que este setor tem de estabelecer uma margem fixa de lucro.
Nesse sentido, uma queda nas vendas levará a uma elevação nas margens de
lucro, a qual só será conseguida com o aumento de preços; este fenômeno provoca
o que Nakano classificou como típica “inflação de lucro”. Segundo o autor (1982,
p. 135), “uma vez elevadas as margens de lucro, se não houver queda na demanda
não haverá razões para os oligopólios acelerarem as remarcações de preços”.
Quando se trata dos setores não concentrados, como o agrícola e alguns ramos
competitivos, onde não há controle de preços, o caso é um pouco diferente do
anterior. Todavia, no entanto, a inflação não deixa de ocorrer, pois, no instante
em que os preços deixarem de cobrir os custos fixos, sendo a margem de lucro
nula, os empresários e administradores também lutarão pela elevação de preços,
provocando, assim, pressões inflacionárias (NAKANO, 1982).
Assim sendo, em ambos os casos a inflação se apresenta de forma autônoma
e não determinada pela demanda, restando saber qual o limite da realimentação
inflacionária. Para o autor em questão, esta última depende do grau de concentração
econômica e do poder de mark-up de algumas empresas, que atuam no mercado
de forma monopolística, estabelecendo de forma direta obstáculos à competição.
Não obstante, políticas econômicas aplicadas de forma equivocada podem agravar
ainda mais a situação, causando de forma imediata pressões inflacionárias.
No mundo acadêmico e na literatura econômica, diversas foram as
contribuições para o estudo da inflação inercial, particularmente a partir dos
estudos de Adroaldo Moura da Silva (1983), Bresser Pereira e Nakano (1983/84),
Francisco Lopes (1984), Pérsio Arida (1984) e André Lara Resende (1984),
entre outros. Destaca-se a contribuição, juntamente com Nakano, de Bresser
Pereira nos anos 1980, que sistematiza o conceito de inflação inercial. Suas ideias
foram de grande importância e serviram para melhor compreender o problema
da inflação brasileira.
Tal quadro teórico reconhecia o então recente conceito das expectativas
racionais, de fundamentação neoclássica, baseado na hipótese convencional da
racionalidade dos agentes econômicos. Neste contexto, a formação das expectativas
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é determinada endogenamente, a partir de valores previsíveis da variável observada
no passado. Os agentes econômicos podem inferir a trajetória de equilíbrio da
economia, e conseqeentemente determinar o nível geral de preços neste cenário
hipotético. Nesse sentido, os níveis de inflação passam a ser um problema de
expectativas, ou seja, a inflação é determinada com fundamentos psicológicos
(LOPES, 1985).
Partindo dessas ideias, Bresser apresenta o que chamou de “conflito
distributivo”. Segundo ele, este se dá na medida em que agentes econômicos se
esforçam para manter sua participação na renda diante de um cenário inflacionário.
Assim sendo, com a economia indexada, a inflação passada se propaga no futuro.
Nessa análise, os agentes econômicos dispõem de instrumentos para defender sua
participação na renda, conforme ele afirma (1986, p. 7):
“Os trabalhadores defenderão seus salários e os tecnocratas, seus ordenados,
geralmente de forma coletiva, embora setorialmente. As empresas privadas e
estatais buscarão, isoladamente ou em grupos oligopolistas, manter suas margens
de lucro. E os rentistas tentarão aumentar ou conservar seus juros ou aluguéis.”
Contudo, quanto maior for a taxa de inflação, mais claros se tornam para
todos os agentes econômicos os efeitos da elevação dos preços sobre a renda de
cada um. Em consequência, mais agudo se torna o conflito distributivo. Logo, a
inércia inflacionária se apresenta absolutamente dominante (PEREIRA, 1986).
2.2. Fatores aceleradores, mantenedores e sancionadores da inflação
Bresser e Nakano, em artigo de 1983 1, momentaneamente após a
sistematização da ideia do conflito distributivo nas economias modernas,
empenharam-se em explicar por que a inflação permanecia estável por vários anos
em determinados patamares. Partindo disso, fizeram a distinção entre os fatores
aceleradores, mantenedores e sancionadores da inflação. Esta era uma distinção
nova, que não estava presente na literatura internacional sobre a inflação (REGO
e MARQUES, 2000).
Se partimos de uma situação em que a taxa de inflação é igual a zero, a
inflação seria iniciada, ou seja, acelerada por dois motivos básicos: se houver
um aumento dos salários médios reais acima do aumento da produtividade, e/
ou caso ocorra um aumento das margens de lucros sobre a venda das empresas.
Neste caso, precisamente estes fatores serão aceleradores da inflação, em uma
economia fechada. Em uma economia aberta, serão adicionados dois fatores:
as desvalorizações reais da moeda e o aumento do custo dos bens importados.
Outro fator a ser considerado, dadas as ações e intervenções do Estado, seria o
aumento dos impostos (PEREIRA e NAKANO, 1984). Com o modelo aberto

Fatores aceleradores, mantenedores e sancionadores da inflação, apresentado no Encontro Anual da ANPEC em
Belém (PA), em dezembro de 1983, e na Revista de Economia Política – REP, em 1984.
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para o exterior é usual explicitar as variações nos preços das matérias-primas; estas
variações decorrem de um aumento dos seus preços em divisas estrangeiras ou
por alterações na taxa de câmbio. No primeiro caso, temos a chamada “inflação
importada”.
Em síntese, propõe-se que a inflação implica sempre em um conflito
distributivo. Sua aceleração, em última análise, depende das margens de lucro
dos capitalistas oligopolizados e dos salários reais dos trabalhadores acima da
produtividade, ou seja, quando os salários não são compensados pelo acréscimo
da produtividade. Contudo, estas formas de aceleração, ainda segundo Bresser
e Nakano, podem ocorrer simultaneamente por quatro fatores: por excesso
generalizado da demanda em relação à oferta, quando a economia atuar em
condições de pleno emprego e esgotamento da capacidade ociosa; quando há
estrangulamentos setoriais na oferta, como por exemplo no setor agrícola ou de
serviços; se houver aumentos autônomos de preços ou salários, independentes do
comportamento do mercado, mas devido ao poder de monopólio das empresas
ou dos sindicatos; caso ocorra redução na produtividade do trabalho em geral
(PEREIRA e NAKANO, 1984). Contudo, uma política equivocada, que vise
corrigir distorções nos preços relativos, pode incorrer em uma aceleração da
inflação.
Assim, a inflação não pode ser considerada apenas como um fenômeno
monetário, mas estrutural. Políticas rígidas possuem limitações e são, em muitos
casos, insuficientes quando buscam reduzir os salários e as margens de lucro. No
entanto, a expansão das margens de lucro só será alcançada quando as empresas
obtiverem poder de monopólio. Da mesma forma, o aumento autônomo dos
salários só poderá ocorrer quando houver poder de barganha por parte dos
trabalhadores de forma individual ou coletiva.
Uma vez iniciada a inflação, por qualquer um desses fatores, considerando
as expectativas dos agentes econômicos, a inflação poderá permanecer estável em
determinado patamar. Este patamar será mantido à medida que todos os agentes
estiverem relativamente satisfeitos com sua participação na renda.
Nas economias contemporâneas, os agentes econômicos, particularmente as
empresas e os sindicatos, dispõem de instrumentos para manter sua participação
na renda. E por isso conseguem automaticamente repassar o aumento de seus
custos para os preços. Esse aumento de preços é incorrido de forma assincrônica,
fato que implica na neutralidade da inflação, ou seja, na manutenção do patamar
vigente. Assim, de acordo com Pereira e Nakano (1984, p. 6), “o fator mantenedor
da inflação por excelência é o conflito distributivo”.
Esse processo de reajustes, citado acima, ocorre tanto nos setores competitivos
como nos oligopolizados, sendo que nestes últimos o processo será ainda mais
vigoroso. Em contrapartida, em uma economia fortemente indexada, como era
o caso da economia brasileira, a inercialização será naturalmente facilitada. E
mais: em um ambiente de inflação crônica, os agentes econômicos tenderão a
aperfeiçoar seus mecanismos informais de indexação. Portanto, não apenas os
mecanismos formais, como também os informais, se constituem em um poderoso
fator mantenedor da inflação (PEREIRA e NAKANO, 1984).
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Assim sendo, em uma economia plenamente indexada um acréscimo nos
preços levará a um aumento da inflação na medida daquele aumento original.
Na realidade, isso quase nunca acontece de forma plena; porém, fica claro que
a inflação se propaga independentemente das pressões de demanda, sendo
determinada pelas expectativas dos agentes econômicos, que tendem a repassar
a inflação passada para o futuro por meio de mecanismos de defesa. A existência
de fatores mantenedores garante a rigidez para baixo da inflação. Entretanto,
se alguns agentes estiverem insatisfeitos com sua participação na renda, e caso
resolvam tentar aumentar suas margens de lucro ou seus salários, normalmente
haverá resposta igual por parte de outros, havendo, portanto, uma forte tendência
à continuação do processo de aceleração inflacionária.
Com relação aos fatores sancionadores, Bresser e Nakano consideravam a
existência de basicamente dois: o aumento da quantidade da moeda e o déficit
público. Diferentemente dos monetaristas, como Friedman, que considerava a
expansão da moeda um fator acelerador, tais autores encontraram na terminologia
de outros autores argumentos para defender o contrário. A moeda é, para eles,
uma variável endógena do sistema econômico. Partindo desse pressuposto,
elevações de preços causam uma diminuição da quantidade real de moeda,
resultando em uma crise de liquidez, seguida de recessão. Assim sendo, para
garantir a taxa de crescimento econômico é preciso restabelecer o equilíbrio,
aumentando a quantidade real da moeda. Nestes termos, a moeda funciona
como uma espécie de “óleo lubrificante” do sistema econômico. Desta forma,
não se pode considerá-la um fator acelerador, mas sim um fator sancionador da
inflação (PEREIRA e NAKANO, 1984). Este fato ocorre porque a maior parte
das economias contemporâneas não atua em pleno emprego, e notadamente
percebe-se a existência de desemprego e capacidade ociosa. Para que o aumento
da oferta de moeda possa ser um fator apenas sancionador é preciso que ela
não provoque pressões de demanda, fazendo que a mesma se torne superior
à oferta agregada (PEREIRA e NAKANO, 1984). Numa situação de pleno
emprego, normalmente esse fato poderia acontecer; consequentemente, uma
expansão monetária provocaria não uma sanção da inflação, mas uma aceleração
da mesma. Portanto, esses autores acreditavam que há uma estreita relação entre
a quantidade de moeda e o nível de preços; os agentes econômicos em conjunto
têm o objetivo de manter uma taxa razoável de crescimento para a economia; e
a moeda é uma variável endógena e não exógena, como propõe o pensamento
monetarista (PEREIRA e NAKANO, 1984).
No caso do déficit público, a ideia é semelhante. O déficit público também
é considerado variável endógena. Quando as despesas governamentais (ou a
redução dos impostos) não pressionarem a demanda, o mesmo se transforma em
um fator sancionador da inflação. O déficit público, financiado por emissões de
papel-moeda, eleva a quantidade nominal de moeda e assim sanciona a inflação
vigente. Assim, tanto este como a quantidade de moeda são consequências e não
causas da inflação (PEREIRA e NAKANO, 1984). Em resumo, no caso do déficit
público esses autores acreditam que:
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“As economias capitalistas, pelo menos desde 1973, vêm convivendo com
altos índices de desemprego e capacidade ociosa. Nestes termos o déficit público
não chega a pressionar fortemente a demanda agregada e, portanto, não é
causa nem de aumento de margens de lucro nem de aumento de salários reais.”
(PEREIRA e NAKANO, 1984, p. 17).
Não se ignora a ideia de que tanto o aumento da quantidade de moeda
quanto o déficit público podem causar um choque inflacionário. Isso só ocorrerá
caso a economia, ou pelo menos alguns dos seus setores mais importantes,
esteja operando em plena capacidade; porém, devido às altas taxas de inflação já
contabilizadas, esses momentos se tornam cada vez mais raros.
Para Pereira e Nakano, embora ineficientes, as políticas econômicas
monetaristas possuem instrumentos que podem influenciar na taxa de inflação,
mesmo que parcialmente ou ilusoriamente; contudo, suas limitações são enormes.
O caráter recessivo adotado por diversas autoridades monetárias adeptas dessas
políticas causou o fenômeno da estagflação, a coexistência de elevadas taxas de
desemprego e altas taxas de inflação. Por esta razão, foi necessário diferenciar os
fatores causadores, conservadores e sancionadores da inflação.
2.3. A dinâmica da inflação inercial: choque x tendência
Pode-se dizer que a teoria da inflação autônoma ou inercial faz parte do
arcabouço teórico mais amplo da inflação estrutural, desenvolvida a partir dos anos
1950. Pode-se afirmar, ainda, que ela é um avanço ou uma nova etapa conceitual
da teoria estruturalista.
As novas contribuições representavam também um avanço diante do que
afirmavam os economistas monetaristas e mesmo os de inspiração neoclássica, os
quais transformaram a inflação em um problema de expectativas, ou psicológico.
A nova teoria desenvolvida pelos economistas já chamados de neoestruturalistas
como Bresser e, posteriormente, os economistas da PUC-RJ vem complementar
tais ideias, mas divergindo delas em alguns aspectos (PEREIRA, 1986). Até
então, não havia sido produzida uma visão sistemática da própria inflação
inercial. Estudiosos como Rangel (1963) e Simonsen (1970), nos seus conceitos
sobre inflação administrada ou oligopolizada e realimentação inflacionária, não
conseguiram criar um modelo padrão sobre a inflação brasileira.
Passando a outros aspectos das contribuições de economistas brasileiros, em
economias com altos índices de inflação não são necessários mecanismos formais
de indexação para que isso ocorra, pois, segundo Resende (1985a, p. 130):
“(...) a indexação permanecerá mesmo que venham a ser suprimidos os
mecanismos institucionais existentes. A alta taxa de inflação exige a indexação
e a indexação impede a redução da inflação. A supressão dos mecanismos legais
obrigaria os agentes econômicos a encontrar formas alternativas de indexação.”
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Por esta razão, a inflação inercial independe da existência de mecanismos
formais de indexação; torna-se resultado do conflito distributivo entre empresas,
capitalistas e trabalhadores, que atuam de forma defensiva, lutando para manter
sua participação na renda. Este pensamento contradiz o proposto pela teoria
das expectativas racionais, a qual aceitava a ideia de que a inflação é resultado de
mudanças no regime de política econômica, de modo que estas mudanças criam
expectativas nos agentes econômicos, e estes tendem a fazer que as mesmas se
confirmem no futuro, de forma que a inflação assuma o valor desejado ou esperado.
A dinâmica de recomposição defensiva dos picos de renda (salários, juros,
aluguéis e lucros) praticada pelos agentes pode ser visualizada no Gráfico 1.
Observa-se que nele há uma periodicidade fixa de reajustes, que a taxa de inflação é
estável e que a renda média (r) será constante em todos os períodos (MARQUES,
1988). Porém, há dessincronização dos reajustes, ou seja, os aumentos dos preços
são realizados defasadamente. Assim, sempre em algum momento do tempo haverá
um agente recompondo seu pico de renda média. Com isso, consequentemente, a
inflação passada tende a se perpetuar no futuro, sendo que na ausência de choques
a taxa de inflação será igual a esta tendência.
Nesse gráfico, verifica-se também a trajetória da renda real de um agente
econômico entre períodos de reajustes. Geralmente, a renda real média depende
de três parâmetros: do pico de renda real (r*), do intervalo entre os reajustes e da
taxa de inflação (MARQUES, 1988). Um aumento desta última configura uma
rotação da “rampa” no sentido horário em torno do pico, e provoca uma redução
de renda real média; dado isto, há uma relação inversa entre o salário médio, por
exemplo, e a taxa de inflação.
Gráfico 1 – Trajetória da renda real
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Naturalmente, “(...) a tendência inflacionária (que é a taxa de inflação que
vigora com preços relativos constantes) tende a reproduzir a taxa de inflação
passada, quando os agentes econômicos têm um padrão de comportamento
defensivo de seus picos de renda” (LOPES, 1985, p.138). A tendência é explicada
por Lopes com base na inércia inflacionária, independentemente do estado de
expectativas, isto é, os preços sobem hoje porque subiam ontem.
Todavia, os agentes econômicos, visando alterar os preços relativos, geram
impulsos inflacionários ou deflacionários. Como exemplo destes, destaca-se aqui
um choque cambial, como o ocorrido no Brasil em 1983, dada a maxidesvalorização
cambial de 30%, que elevou o patamar da inflação de 100% para 200% ao ano; um
choque agrícola; um choque de oferta2, como o verificado na economia brasileira
em 1974; um choque de demanda, e outros (LOPES, 1985). Os choques apenas
ocasionam mudanças no patamar inflacionário; o resíduo não explicado pelos
choques é um componente da inflação pura, ou seja, a tendência inflacionária. Não
havendo alterações efetivas ou desejadas nos preços relativos, a taxa de inflação
seria igual a essa tendência (LOPES, 1985).
Resta, portanto, saber como produzir políticas deflacionárias capazes de
combater uma inflação superior muito alta e com a economia indexada. A forma
mais viável seria agir diretamente sobre a tendência inflacionária, garantindo a
neutralidade distributiva e, por conseguinte, o equilíbrio nos preços relativos
(LOPES, 1985).
Entre 1983 e 1984 foram elaboradas no Brasil duas propostas de combate
a uma inflação com essas características: uma apresentada por Francisco Lopes,
intitulada de choque heterodoxo; e a outra, sugerida por André Lara Resende e
Pérsio Arida, a moeda indexada. Ambas defendiam a supressão dos mecanismos de
indexação em consonância com os argumentos citados anteriormente. Contudo,
assumem formas diferentes de combate à inflação e de garantir o equilíbrio
monetário.
2.4. As propostas de desindexação da economia brasileira: o choque
heterodoxo e a moeda indexada
2.4.1. O choque heterodoxo
Em agosto de 1984, publicou-se no boletim do Conselho Regional de
Economia do Rio de Janeiro um artigo com a sugestão de Francisco Lopes para
eliminar a inflação. Sua proposta de congelamento total de preços e salários,
conjugada a políticas fiscal e monetária passivas, denominada choque heterodoxo,
foi posta em prática no Brasil em fevereiro de 1986, pelo então presidente da
República José Sarney.
Partindo dessa nova concepção de combate à inflação, vale ressaltar que em
economias fortemente inflacionárias, como o caso da economia brasileira nos anos

Evidentemente, choques de oferta desfavoráveis podem produzir impulsos inflacionários significativos; do
mesmo modo, choques de oferta favoráveis devem produzir impulsos deflacionários.
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1980, de caráter predominantemente inercial, não faria sentido o uso de políticas
ortodoxas para combater a inflação pelo fato de a mesma não se encontrar mais
atrelada a variáveis de demanda agregada, mas apresentar um caráter inercial.
Ao mesmo tempo, não faria sentido controlar a oferta de moeda, dentro da
argumentação de que era endógena. Por outro lado, no caso brasileiro não se
configurava uma hiperinflação, situação na qual a economia torna-se inteiramente
dolarizada e os preços passam a ser aumentados diariamente, quando não de hora
em hora (REGO e MARQUES, 2000). Desta forma, a opção mais viável seria
o uso de políticas heterodoxas, de choque, as quais visavam manter o controle
administrativo dos preços e desindexar a economia.
“O essencial na ideia do plano heterodoxo era chamar a atenção para o
fato de que as estratégias convencionais ou ortodoxas para combater a inércia
inflacionária eram ineficientes, exigindo uma solução inovadora, que neutralizasse
essa inércia.” (REGO e MARQUES, 2000, p.162).
O choque heterodoxo baseia-se na escolha do “dia D” para combater a inflação
inercial, através do congelamento de preços. Neste dia adequadamente escolhido,
deveria ocorrer uma ressincronização nos reajustes; em outras palavras, os preços
relativos deveriam ser razoavelmente reajustados, para evitar o surgimento de
grandes perdedores e grandes ganhadores e de movimentos especulativos. Caso
isso acontecesse, ambas as pressões poderiam pôr em risco a credibilidade e
viabilidade de todo o programa (LOPES, 1985; PEREIRA, 1986).
Assim, era necessário que o choque fosse suficientemente neutro do ponto
de vista distributivo; ao mesmo tempo, era preciso reduzir o intervalo entre os
reajustes; tanto os salários como outros tipos de renda não poderiam ser reajustados
pelos seus valores de pico, mas sim pelos valores existentes antes do congelamento
(LOPES, 1985). Ainda com relação ao salário, vale ressaltar que, de acordo com
Marques (1988, p. 104), “(...) à política salarial, previa-se a concessão de ‘abonos’
salariais diferenciados para trabalhadores que tivessem suas datas-base no mês em
que fosse decretado o congelamento e nos dois meses seguintes”.
É evidente que a ressincronização perfeita – ou seja, o equilíbrio total dos
preços – é impossível de se configurar na prática, pois sempre haverá preços a
serem ajustados. Em estruturas de mercado como a brasileira isso se torna ainda
mais claro. Contudo, a política econômica deve impedir que estes desequilíbrios
aumentem e tornem-se mais visíveis, garantindo, na medida do possível, a
continuidade do programa. Com base nisto, tendo em vista a dificuldade de
sincronizar esses reajustes sem causar uma aceleração inflacionária, Lopes adicionou
às suas ideias a proposta de adoção de uma nova moeda, que viria a facilitar, em
dado momento, a conversão dos valores vigentes em valores reais médios. Para
tanto, durante o período de transição em que as duas moedas circulassem na
economia, os contratos a prazo (salários, aluguéis, mensalidades escolares etc.)
poderiam ser livremente recontratados em termos de nova moeda. Entretanto, o
governo deveria controlar os preços para impedir que uma aceleração na moeda
antiga viesse a causar um aumento dos preços na moeda recentemente criada.
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A aposta para garantir a estabilidade seria pelo estabelecimento de uma taxa de
câmbio fixa entre esta última e o dólar, pelo prazo de 12 meses. Adicionalmente,
seriam proibidas cláusulas de indexação para todos os contratos com prazos
inferiores a este mesmo período (MARQUES, 1988).
Em qualquer hipótese, o congelamento não poderia ser longo. A suspensão
poderia ser feita de forma gradual, obrigatoriamente pelo governo, antes que se
tornasse uma imposição do próprio mercado (PEREIRA, 1986). A adoção do
congelamento somente deveria se estender até o período necessário para corrigir
as distorções nos preços relativos, que já existiam ou que não foram corrigidos
no “dia D”.
Dados esses aspectos, pode-se imaginar as dificuldades que o choque heterodoxo
poderia vir a enfrentar. O mesmo, apesar de mencionar o uso de políticas
monetárias e fiscais passivas, de certa forma precisaria garantir o equilíbrio nas
contas públicas, ajustar o mercado e manter o setor externo equilibrado, entre
outros fatores. Além de tudo, tal programa poderia provocar uma maior demanda
por moeda e um aumento da demanda agregada diante de preços congelados.
2.4.2. A moeda indexada
Outra proposta, a moeda indexada, foi apresentada por André Lara Resende
em 1984. O mesmo, juntamente com Pérsio Arida, estruturou em novembro
do mesmo ano um artigo que sugeriu um programa alternativo de desinflação.
Diferentemente do choque heterodoxo, não visava o controle ou o congelamento
de preços, mas sim anular a memória inflacionária por meio de uma reforma
monetária (REGO e MARQUES, 2000).
No plano de reforma monetária, constava a introdução inicial de uma nova
e indexada moeda. Segundo Resende (1985b, p. 127), “a moeda indexada é
única e exclusivamente uma forma de desindexar a economia, eliminando assim
o componente inercial da inflação”. Para o mesmo, a conversão oficial da velha
moeda, na época o cruzeiro, seria estipulada com base no repasse diário à nova
moeda, em função da taxa de variação mensal da Obrigação Reajustável do Tesouro
Nacional (ORTN). A princípio, a utilização desta última seria facultativa e a troca
entre as moedas seria feita pelo Banco Central. O governo, entretanto, mostraria
preferência explícita pela nova moeda. Nesse sentido, os preços administrados
deveriam ser imediatamente fixados na nova base monetária. Já o setor privado
ficaria com a opção livre (LOPES, 1985; MARQUES, 1988). Em resumo, o
essencial da reforma seria que a nova moeda circulasse paralelamente com a antiga.
Neste caso, as duas moedas teriam curso legal dentro do sistema econômico.
Segundo a teoria, quando a maioria dos preços estivesse atrelada ao novo
indexador, o governo deixaria de calcular o índice geral de preços conforme a velha
moeda. A partir deste momento, seria estabelecida uma taxa de desvalorização
diária do cruzeiro em relação à nova moeda sugerida pelo autor, o novo-cruzeiro
(NC). Ocasionalmente, isso faria que o imposto inflacionário incidisse mais
fortemente sobre o cruzeiro que sobre o novo-cruzeiro; por meio disto, haveria
um incentivo permanente para o uso da nova moeda em lugar da velha, como
instrumento de transição (LOPES, 1985; MARQUES, 1988).
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Desta forma, segundo Lopes (1985, p.148), “(...) a economia faria uma
transição voluntária, sem qualquer imposição do governo, para o uso exclusivo
do novo-cruzeiro, em termos do qual toda a inflação inercial anteriormente
existente teria sido eliminada”. Assim, como haveria eliminação da moeda antiga,
a âncora cambial atribuída à moeda nova teria a capacidade de eliminar a inflação
e restabelecer a neutralidade distributiva do sistema, a preços razoavelmente
equilibrados.
A moeda nova deveria ir ganhando a confiança do público, ou seja, dos
agentes econômicos. É evidente que a credibilidade desta seria fundamental na
fase inicial do programa. Acreditava-se, ainda, que, caso a credibilidade não fosse
conseguida, a inflação permaneceria onde estava. Ainda com relação à moeda
indexada, “o que Lara Resende e Arida pretendiam era criar uma situação de
dolarização ou uma hiperinflação artificial, em que os preços eram modificados
diariamente, sem incorrer em hiperinflação real” (REGO e MARQUES, 2000, p.
164). Nesse contexto, a ideia central era reproduzir mecanismos de autodestruição
de hiperinflação sem efetivamente passar por uma.
Os contratos de trabalho não seriam obrigatoriamente convertidos no novocruzeiro. Caso os contratantes optassem pela conversão, esta seria realizada pelo
valor real médio em cruzeiros verificados nos últimos seis meses, transformando
em novos-cruzeiros à taxa do dia (MARQUES, 1988). Esse processo também
se estenderia a outras rendas, como aluguéis e todos os contratos de prestação
de serviços. Adicionalmente, a proposta de reforma monetária baseava-se nos
seguintes pontos básicos: o sistema bancário ficava obrigado a converter cruzeiros
em novos-cruzeiros sem restrição; todas as transações financeiras e depósitos
bancários seriam contabilizados em NC; seria estabelecida uma taxa de câmbio
fixa entre o NC e o dólar. Além disso, a partir da introdução da nova moeda,
de curso legal, sua utilização poderia realizar qualquer transação em território
nacional (LOPES, 1985; RESENDE, 1985a).
Sobretudo, para que um programa dessa natureza fosse posto em prática sem
grandes restrições e pudesse dar certo, Resende apoiava-se em três pressupostos:
primeiro, que o déficit operacional do setor público e a política monetária
estivessem sob controle; segundo, que não existiriam pressões de demanda nem
de oferta; e, terceiro, que a inflação era predominantemente inercial.
Estes, portanto, são os aspectos mais importantes das propostas de choque
heterodoxo e de moeda indexada. De acordo com Marques (1988), ambas as
propostas anti-inflacionárias apresentavam pontos em comum, entre eles o
diagnóstico de que a inflação brasileira era predominantemente inercial; o objetivo
de reduzir a inflação sem recessão; a necessidade de converter salários e preços
pelas suas médias e não pelos seus valores de pico; a realização de uma reforma
monetária, com introdução de uma nova moeda; e a aposta de que a taxa de
inflação cairia a níveis próximos de zero (MARQUES, 1988).
Entretanto, a grande vantagem do programa sugerido por Lara Resende
é que não seria reduzida a liquidez na economia, não se aumentaria a taxa de
juros, nem se inviabilizaria o investimento público. Ainda em relação ao choque
heterodoxo, a nova proposta tinha a vantagem de não ser compulsória, não
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depender de mecanismos de controle administrativo de preços e, acima de tudo,
manter o mercado funcionando de forma mais flexível (RESENDE, 1985b).
No Brasil, estes dois programas de estabilização serviram de base para a
elaboração dos principais planos de estabilização adotados nas décadas de 1980
e 1990, o Plano Cruzado de 1986 e o Plano Real de 1994, respectivamente.
No segundo foi criada uma moeda indexada, a URV, de adoção compulsória,
posteriormente eliminada com sua conversão numa moeda nova, o real. Somente
este último plano foi bem sucedido, conforme demonstrado pela permanência dessa
moeda até hoje, depois de fracassadas várias tentativas de choques heterodoxos,
e com a inflação pós-real passando à casa de um dígito.
3. Considerações finais
Embora a gênese da teoria da inflação inercial possa ser encontrada ainda
nos anos 1960, as principais contribuições surgem no quadro de desequilíbrios
macroeconômicos mais sérios da década de 1980.
Em que pese a falta de resultados concretos na condução dos receituários
heterodoxos da segunda metade dos anos 1980, eles geraram lições teóricas e
práticas que culminaram no sucesso da experiência de indexação plena do Plano
Real. Esse jogo de novas engenharias aplicadas no laboratório da economia
brasileira também suscitou e ainda suscita debates sobre alternativas quanto
ao modelo de desenvolvimento, de avaliação da autonomia e competência do
Estado para a condução de reformas estruturais e da necessidade de vinculação
de receituários de política econômica a um vetor distributivista e que também
levem em consideração a dimensão de bem-estar social e, mais recentemente, do
desenvolvimento sustentável.
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A experiência brasileira de
defesa da concorrência e o
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Resumo: A análise da experiência brasileira na área de defesa da
concorrência revela resultados importantes e desafios igualmente
complexos. Desde a criação do Cade, em 1962, a política brasileira
de defesa da concorrência sofreu grandes transformações, sendo a
última a edição da Lei 12.529/20111. As mudanças, no entanto, não
se limitam a alterações legislativas, mas vêm ocorrendo de maneira
gradativa e estão relacionadas às transformações estruturais vividas
pela economia brasileira, além de uma clara sofisticação dos métodos
de análise econômica empregados nas análises concorrenciais. Essas
mudanças impactam de forma significativa a realidade das empresas
brasileiras e merecem ser bem compreendidas pelos economistas,
independentemente de seu foco de atuação, e pelos demais
interessados no assunto.
Palavras-chave: Concorrência, Concentração Econômica, Combate
a Cartéis, Novo Cade.

Introdução
Há consenso entre os economistas de que o controle administrativo direto
sobre os preços tende a ser ineficaz e gerar graves desequilíbrios econômicos.
Contudo, no Brasil, historicamente, governos de diferentes orientações
implementaram políticas de controle de preços2. Essas políticas, inclusive,
historicamente conviveram com políticas de defesa da concorrência e com a própria
criação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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Situação que, em algum grau, se assemelha a determinadas ações recentes do governo, em particular, na
interferência direta do governo nos preços da gasolina com impactos significativos de curto e longo prazo, como
amplamente veiculado na mídia. Cf. Petrobras avisa que cortará projetos se não houver reajustes de combustíveis.
O Estado de S.Paulo, 12 out 2012; Uma política desastrada. O Estado de S.Paulo, 5 ago 2012; Petrobras perde
mais com refino e já zera ganhos em quatro anos. Valor Econômico, 18 mai 2012.
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O Cade completou 50 anos em setembro de 20123. A análise de sua
experiência, entretanto, é marcada por momentos bastante distintos. A economia
brasileira, em 1962, quando foi criado, era caracterizada por condições estruturais
bastante diversas das atuais, em particular uma economia fechada, com atuação
preponderante de estruturas oligopolistas, forte presença de estatais e controle
direto de preços4, inclusive com o congelamento de preços de itens de primeira
necessidade. O debate econômico quando da criação do Cade, na verdade,
reconhecia em todos esses elementos fatores estruturais; contudo, atribuía
apenas ao “excessivo” poder econômico por parte de determinados grupos a
responsabilidade pelo aumento de preços e, portanto, pelas elevadas taxas de
inflação vividas pelo país.
O combate a esse poder “excessivo” de mercado, muitas vezes também
denominado como “abusivo”, foi o objetivo principal na criação do órgão de
defesa da concorrência. A implementação dessa política nos anos seguintes,
entretanto, não foi efetiva. Como condenar uma empresa por práticas “abusivas”
em um ambiente em que o próprio governo atua fortemente e diretamente na
formação dos preços de mercado? Como condenar empresas por formação de
cartel quando, ao mesmo tempo, o Conselho Interministerial de Preços (CIP)5
exigia a apresentação das planilhas de custo padronizadas para cada produto
e os aumentos de preços concedidos, em sua maioria, eram proporcionais aos
respectivos aumentos de custo?
Ou seja, embora houvesse, naquele momento, um reconhecimento de que
as estruturas de mercado eram concentradas e facilitavam a coordenação entre
empresas, não havia, por outro lado, uma avaliação criteriosa de como a própria
atuação do Estado, por meio das empresas estatais, políticas de controle de preços
e proteção alfandegária, impactava essa dinâmica econômica. A ausência dessa
avaliação, inclusive, comprometeu a atuação efetiva do órgão de concorrência
brasileira, sendo ínfimo o balanço dos resultados concretos desses primeiros 30
anos da existência do Cade.
As mudanças estruturais vividas pela economia brasileira após a segunda
metade dos anos 90, em particular a abertura econômica, as privatizações e a
eliminação de políticas de controle direto de preços, parecem ter permitido
espaço real para implementação da política de concorrência no Brasil. Com efeito,
a combinação desses fatores, juntamente com a alteração institucional oriunda
da Lei 8.884/94, foi determinante para essa mudança (FARINA e AZEVEDO,
2001). A Lei 8.884/94 criou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
Há declarações públicas de que “a política brasileira de defesa da concorrência existe desde os anos 30” (Cartilha
da Concorrência, 1996, p.1). Na Constituição Federal de 1946, art. 148, estava previsto que a lei deveria
coibir “toda e qualquer forma de abuso do poder econômico”. Objetivava-se, com isso, eliminar as práticas
que tivessem “por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os
lucros”. Contudo, antes de 1962, as evidências são esparsas, não havendo uma análise consistente de sua efetiva
implementação. Na presente pesquisa foram encontradas referências a dois decretos, conforme o trabalho de
Monteiro (2002): Decreto-Lei n.º 869, de 18 nov 1938, e Decreto-Lei n.º 7.666 (“Lei Malaia”), de 22 jun
1945. No citado trabalho é realizada uma análise completa da evolução da legislação antitruste no Brasil desde
o Decreto-Lei 869/1938.

3

4

Vale destacar que a Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab) também foi criada em 1962.
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(SBDC), com a participação do Cade como tribunal e dos órgãos de instrução
formados por duas secretarias ligadas aos ministérios da Justiça e da Fazenda,
respectivamente: a Secretaria de Direito Econômico (SDE/MJ) e a Secretaria de
Acompanhamento Econômico (Seae/MF)6.
Além disso, a Lei de Defesa da Concorrência deu início à atuação no controle
prévio do exercício de poder de mercado, por meio da análise dos efeitos de
atos de concentração entre empresas (fusões, aquisições e incorporações de
empresas)7. Os órgãos de instrução inclusive especializaram-se ao longo dos anos
de vigência da lei: a Seae/MF ficou responsável principalmente pela instrução de
atos de concentração, e a SDE/MJ atuou com foco na investigação de condutas
anticompetitivas8, em particular no combate a cartéis. O Cade, formado por um
colegiado composto de sete conselheiros, ficou responsável pelo julgamento de
todos esses processos, amadurecendo a aplicação de conceitos econômicos, dentre
eles o “teste do monopolista hipotético”9, e a racionalidade econômica de atos
de concentração e condutas empresarias10, e difundindo noções de concorrência
na sociedade e nos demais órgãos de governo.
Já existem estudos com balanços dessa experiência recente. A análise das
decisões do Cade mostra, inclusive, um aprimoramento técnico e metodológico
ao longo dos anos, pela sofisticação de instrumentos de análise econômica, tanto
em análises de atos de concentração como em casos de condutas anticompetitivas.
Esses avanços na área de concorrência vêm sendo reconhecidos internacionalmente
e já vêm impactando as políticas internas das empresas, que, hoje, investem no
treinamento de funcionários e estabelecimento de políticas de compliance.
5

O CIP foi criado em 29 ago 1965.

A Seae foi criada em 1 jan 1995, por meio da Medida Provisória n.º 813, como resultado do desmembramento
da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. A Seae herdou parte da estrutura de unidades
do Executivo responsáveis, no passado, pelo controle de preços da economia, a exemplo do extinto Conselho
Interministerial de Preços (CIP).

6

O exame de atos de concentração está associado à função preventiva da defesa da concorrência, pois os atos
e contratos são analisados para se prevenir a formação de estruturas de mercado propícias ao abuso do poder
econômico. A lógica econômica na análise de atos de concentração resulta dos modelos de OI “EstruturaConduta-Desempenho” em que, em síntese, verifica-se que estruturas de mercado concentradas podem afetar
a conduta das empresas, implicando, portanto, em resultado de mercado ineficiente (SCHERER e ROSS,
1990). No Brasil, os parâmetros utilizados para a definição da presunção de poder de mercado foram: (i) poder
unilateral: participação de mercado igual ou superior a 20% do mercado relevante; (ii) poder coordenado: C4
maior ou igual a 75%.

7

Dentre as condutas de exercício de poder de mercado destacam-se: (i) cartelização: diminuição da rivalidade
entre as empresas tendendo a uma acomodação do market share e com objetivo de aumentar os lucros (ex.:
acordo de preços, divisão de mercado etc.); (ii) estratégias de restrição horizontal da concorrência (mesmo
mercado relevante): exige análise caso a caso, considerando a regra da razão (rule of reason), e inclui estratégias
como a venda casada, controle das fontes de insumos, fixação de preços de revenda etc.; e (iii) estratégias de
restrição vertical da concorrência (mercados à jusante e/ou à montante): também exigem análise caso a caso e
podem ser classificados em contratos de exclusividade com vistas a fechamento de mercado, discriminação de
clientes, controle de essential facilities etc.

8

Teste utilizado para a definição do “mercado relevante”, que é “definido como o menor grupo de produtos
e a menor área geográfica necessários para que um suposto monopolista esteja em condições de impor um
‘pequeno, porém significativo e não transitório’ aumento de preços” (Portaria Seae/SDE n.º 50).

9

10
A análise da jurisprudência do Cade demonstra uma minuciosa análise empírica e com revisão da literatura
econômica em todos os processos (concentração entre empresas e processos de condutas), sendo os processos
julgados com crescente rigor técnico.
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Apesar de todos esses avanços e resultados positivos, a grande crítica à defesa
da concorrência no Brasil refere-se à demora do Cade na tomada de decisões e aos
impactos dessa demora em termos de custos econômicos para o país. A percepção
desses custos, compreendidos também em termos de redução da eficiência das
decisões do Cade, culminou na edição de uma nova Lei de Defesa da Concorrência,
cuja principal mudança foi a instituição da análise prévia dos atos de concentração.
A análise prévia de atos de concentração, isto é, feita antes de o negócio ser
fechado, está em linha com as políticas adotadas em países com maior experiência
em defesa da concorrência. Nesse sentido, a análise prévia é apresentada como um
avanço institucional e até mesmo uma melhoria do arcabouço institucional. Por
outro lado, há grande incerteza sobre os efeitos práticos e custos decorrentes dessa
mudança para as empresas de maneira geral. Independentemente das avaliações
de seus efeitos, o fato é que tal mudança trará impactos concretos para a realidade
das empresas com atuação no país.
No presente artigo pretendermos abordar essas questões e dúvidas sobre
os impactos da nova Lei de Defesa da Concorrência, a Lei 12.529/201111. Na
Seção 1, será realizada uma análise da experiência brasileira recente de defesa da
concorrência. Na Seção 2 serão apresentadas as mudanças trazidas pela nova Lei
de Defesa da Concorrência. A Seção 3 contém algumas considerações a título
de conclusão.
1. Evolução e resultados da implementação da política de defesa da
concorrência
Em geral, os estudos sobre a experiência brasileira de política de defesa da
concorrência concentram-se no período pós-meados da década de 90. Todas
essas análises avaliam, dentre outros, como as mudanças estruturais da economia
brasileira (estabilidade econômica, abertura, mudança do papel do Estado) foram
determinantes para a efetiva implementação da política pró-concorrência.
É interessante destacar, entretanto, que a criação do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) ocorreu exatamente em um ambiente econômico
caracterizado por uma economia fechada, políticas de controle de preços e inflação
– um ambiente, portanto, desfavorável à implementação de políticas de defesa da
concorrência, como hoje reconhecidas. Na verdade, como destaca Mattos (2008),
inicialmente a orientação da política antitruste brasileira foi mais influenciada
por vertentes mais populistas voltadas à chamada “defesa da economia popular”,
podendo, em muitos casos, ser confundida com mais um instrumento de controle
direto sobre os preços finais.
No trabalho de Loureiro (2012), que analisou o debate político-econômico
em torno do projeto de lei antitruste do governo Jânio Quadros12, são destacados
elementos que mostram que o projeto visava não apenas punir empresas que
11
Antes dessa nova lei, existiram no país as seguintes Leis de Concorrência: Lei 8.884/94, de 11 jun 1994; Lei
n.o 8.158, de 8 jan 1991, cujo foco era o controle de condutas; na mesma linha que a 1.ª Lei de Concorrência,
a Lei n.º 4.137, de 10 set 1962
12

Projeto de Lei que, em 1962, culminou na criação do Cade, já sob o governo de João Goulart.
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exercessem práticas de mercado abusivas, mas também controlar os lucros
das empresas em geral. O instrumento, portanto, visava restringir impactos
inflacionários e controles administrativos sobre os preços, baseando-se em rígidos
instrumentos de julgamento de empresas consideradas infratoras:
“(...) Por exemplo, configuraria abuso de poder econômico ‘promover
a cessação total ou parcial de atividades’ visando ‘[à] elevação de preços, [à]
despedida em massa, ou [ao] desnível de mercado para proveito próprio ou de
terceiros’; ou ainda ‘elevar abusivamente preços de mercadorias de consumo para
obter lucros maiores do que os normais’; ou até ‘reajustar preços de vendas de
mercadorias de consumo sem que tenha ocorrido a efetiva majoração de qualquer
de seus componentes’. Note-se que as definições sobre o que seriam ‘lucros maiores
do que os normais’ ou ‘efetiva majoração’ de custos ficariam, em última instância, a
cargo das autoridades. O projeto também considerava abuso de poder econômico
o fracionamento de pessoas jurídicas para fins de sonegação de impostos; a
destruição ou inutilização de mercadorias, ‘sem autorização legal’, visando ao
proveito próprio ou de terceiros; a estocagem de produtos e de matérias-primas
‘com o fito de dominar mercados ou promover a alta de preços’; a imposição da
compra de ‘determinado produto como condição de aquisição de outro’; e, para
finalizar, buscando enquadrar todas as possibilidades remanescentes, ‘qualquer
ato semelhante aos mencionados neste artigo e que objetive as consequências
nele previstas’.” (LOUREIRO, 2012, p.127-128)
Na tese de Loureiro (2012) é também apresentado o amplo debate sobre
o projeto de lei, em particular entre empresários e governo, bem como os
problemas vividos pela economia brasileira, dentre eles a existência de cartéis.
Como destaca o autor, o projeto inicial era bastante duro com as empresas, não
havendo sequer a necessidade de investigações preliminares. Ou seja, em caso
de suspeita de crime, haveria a abertura imediata de um processo administrativo
contra a empresa. Concluída a investigação pela Cadec (denominação original:
Comissão Administrativa de Defesa Econômica), seria concedido o direito de vista
aos autos tanto ao acusado quando ao ofendido (se houvesse um) no período de
até três dias e um prazo de até dez dias para produção de provas. Ademais, como
destaca o autor, o processo de investigação e penalidades era bastante agressivo: na
“recomendação” de crime pela Comissão, o Ministério Público poderia requerer
à Justiça “o sequestro dos bens móveis e imóveis” da empresa indiciada, bem
como a prisão preventiva de seus gerentes e diretores. Além disso, estrangeiros
considerados culpados por crime de abuso de poder econômico seriam expulsos
do território nacional.
A reação dos empresários ao projeto, evidentemente, foi enfática, e um amplo
debate foi gerado à época. Por fim, em agosto de 1962, já sob o governo de João
Goulart e em um contexto de grave crise política no país, a Lei Antitruste foi
aprovada, com amplos poderes, embora, como destaca Loureiro (2012), muito
menores que os inicialmente previstos no projeto, bem mais burocrático, revelando
não só que foi concluída parte das críticas feitas pelos empresários ao projeto
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original, mas também que esse projeto aprovado tinha grande probabilidade de
se tornar uma lei sem efetiva aplicação; o que, sabemos hoje, realmente ocorreu.
Com efeito, o Cade somente passou a ganhar relevância no Brasil após a
segunda metade dos anos 90. Entre 1962 e a primeira metade dos anos 90, a
atuação preponderante do governo foi na atuação direta sobre os preços. Com
efeito, a Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab) foi criada em 1962
e a Comissão Nacional de Estímulo à Estabilização de Preços (Conep) foi criada no
início de 1965. A Conep estava autorizada a conceder estímulos de caráter fiscal e
creditício a empresas que se comprometessem a manter estáveis, ou só aumentar
com autorização prévia, os preços de seus produtos. Em 29 de agosto de 1968 foi
instituído o Conselho Interministerial de Preços (CIP), com a atribuição de fixar
e fazer executar as medidas destinadas à implementação da sistemática reguladora
de preços que, em termos práticos, limitou-se a conceder aumentos de preços
proporcionais aos respectivos aumentos de custos, desestimulando, portanto, as
empresas a competirem entre si e buscarem alternativas para reduções de custos.
A Seae/MF, criada em janeiro de 1995, herdou parte da estrutura de unidades
do Executivo responsáveis, no passado, pelo controle de preços da economia13.
Após 1994, no entanto, as mudanças estruturais vividas pelo país e a
promulgação da Lei de Defesa da Concorrência – a Lei n.º 8.884/94, que criou
o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência-SBDC (Seae/MF, SDE/MJ e
Cade) – mudam esse cenário. A mudança, no entanto, foi gradativa e tem havido,
até os dias de hoje, um grande aprendizado das regras concorrenciais por parte das
empresas, do governo e da sociedade brasileira como um todo. A desvalorização
cambial de 1999 e os riscos do retorno inflacionário, em um primeiro momento,
colocaram em risco esse processo e houve receio de que o governo abandonasse as
políticas de concorrência e retornasse ao controle administrativo dos preços. Uma
reportagem da revista IstoÉ, veiculada no fim de 1999, reflete bem esse temor:
“Pressionado, o governo pôs de lado as regras do livre mercado e agora
acena com monitoramento de preços, para evitar abusos. O presidente Fernando
Henrique Cardoso, preocupado com a preservação do seu maior capital político,
ordenou que seus ministros batam duro nas empresas que reajustarem seus preços.
A primeira vítima foi a General Motors, que havia anunciado um aumento de
11,37% em sua tabela, mas acabou recuando para 5,5% depois de levar uma
reprimenda pública do ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. ‘Podem
vir pressões de todos os lados. O governo tem de ser firme e não ceder’, diz o
ministro da Saúde, José Serra, que na última semana se antecipou e advertiu a
13

Cf. <www.seae.fazenda.gov.br/conheca_seae/historico>. Acesso em: set 2012.

Conforme relatório Cade 1998/99: “FORÇA-TAREFA ABUSO DO PODER ECONÔMICO – Em face
da Portaria do Cade n.º 08, de 2 de fevereiro de 1999, e considerando a premência do combate ao abuso
de poder econômico e a importância da sistemática cooperação interinstitucional na tarefa de modernização
do Estado brasileiro e na superação das dificuldades da conjuntura econômica foi criada força-tarefa visando
garantir a rápida apuração e julgamento de práticas de abuso de poder econômico. Dentro deste contexto, de
1 de janeiro até abril do presente ano, cerca de 30 denúncias feitas ao Cade foram encaminhadas ao Ministério
Público, sendo que questões no âmbito do Direito do Consumidor foram repassadas aos Procons”. (Relatório
Cade 1998/99, p.32)
14
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indústria farmacêutica a não enveredar pelo mesmo caminho das montadoras.”
(IstoÉ, n.º 1.530, 27 jan 1999, destaques inseridos)
Em razão da pressão política no Cade foi criada, em fevereiro de 1999, uma
“força-tarefa” contra o abuso do poder econômico que, na verdade, se resumia
a receber denúncias de aumentos “abusivos” de preços. Não houve, entretanto,
nenhuma condenação, ao menos pelo Cade, relacionada especificamente a essa
iniciativa, tendo sido os “casos” encaminhados aos Procons15. Assim, o retorno
do sistemático controle administrativo dos preços não ocorreu. Pelo contrário,
as regras de livre mercado e a defesa da concorrência cresceram em importância.
Dessa forma, é possível identificar três fases distintas da análise concorrencial
no Brasil. Na primeira fase (1994-2000), a política de defesa da concorrência
começa a ganhar relevância na agenda pública, com a própria definição de quais
deveriam ser as competências do Cade15. Os fatores estruturais da economia, e
não apenas a promulgação de uma nova lei, são fundamentais nesse processo.
Dentre tais fatores podemos citar a mudança do papel do Estado na economia
com as privatizações e a extinção dos conselhos responsáveis pelo controle de
preços, a abertura econômica e mesmo a própria estabilidade de preços, fruto do
êxito do Plano Real. Os resultados da política concorrencial dessa primeira fase,
contudo, estão mais ligados à própria difusão dos conceitos de concorrência16, à
estruturação do SBDC, às análises de atos de concentração entre empresas e ao
início da sistematização da jurisprudência no país17.
Dentre as decisões relevantes desse primeiro período vale destacar a primeira
condenação de cartel no Brasil, conhecido como o “cartel do aço”, ocorrida em
1999. O caso envolveu a CSN, a Cosipa e a Usiminas, na indústria de aços planos.
A condenação ocorreu em razão de uma reunião realizada na Seae, no dia 30
de julho de 1996, solicitada pelo IBS, para comunicar aumentos de preços e da
qual participaram funcionários das três empresas. Na reunião foram comunicados
os reajustes de preços das três usinas siderúrgicas, previstos para o dia seguinte
à reunião. Essa condenação é um caso típico de ausência de informações por
parte dos agentes privados, pois a comunicação de aumento de preços, antes de
efetivamente realizados, era a prática adotada durante toda a vigência do Conselho
Interministerial de Preços (CIP).

15
Um exemplo de conflito de competências é a discussão sobre quem deve analisar a concorrência entre os
bancos nos casos de fusões e aquisições no setor financeiro: o Banco Central (BC) ou Cade? Até o presente
momento não há uma decisão definitiva sobre esse tema. A disputa sobre quem deve julgar fusões bancárias
chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) num recurso envolvendo a compra do BCN pelo Bradesco, mas
não há prazo para a realização do julgamento.

A primeira Cartilha do Cade é de 1996. Os Relatórios Anuais do Cade começaram a ser editados também nesse
mesmo ano. Conforme destacado no Relatório de 1996 e novamente citado no Relatório de 1998/1999: “O
papel educativo representa a própria difusão da cultura da concorrência no país. Torna-se, assim, uma obrigação
do Cade divulgar e demonstrar analiticamente a importância da defesa da concorrência de forma a prover um
maior grau de intimidade da sociedade com seus elementos constituintes” (Relatório 1998/1999, p.22).

16

Um exemplo de formação de jurisprudência foi a regularidade das condenações de práticas como o tabelamento
de preços, dentre eles: PA 54/92, PA 145/93, PA 53/92, PA 62/92 e PA 155/94.
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Outra condenação relevante, não tanto pelo caso em si, mas sim pela
jurisprudência que iniciou, foi a condenação das cooperativas regionais de
médicos, as Unimeds18, em determinadas cidades, pela prática de utilizar cláusulas
de exclusividade em seus contratos, impedindo que médicos trabalhassem para
outras empresas que comercializam seguros de saúde. A acusação foi considerada
procedente, concluindo-se que, em razão da prática, havia eliminação da
concorrência no setor de prestação de serviços médico-hospitalares.
Em relação à análise de atos de concentração, houve um crescimento
significativo de atos analisados, embora em números muito menores que os
atualmente verificados. Em 1994, por exemplo, foram analisados 24 atos de
concentração, número que aumentou para 175 em 199919.
Nesse primeiro momento foram definidos os parâmetros e regras gerais da
análise e foi priorizada a busca pela decisão em “tempo econômico”, considerando
os custos privados gerados para as empresas em decorrência de longos processos
de análise. O foco da análise depreendida pelo Cade foi em operações de
concentração que, de fato, trouxessem danos à concorrência. Contudo, mesmo
nesses casos, definidos como os de maior complexidade, a análise antitruste sempre
ponderou os efeitos líquidos da operação. Ou seja, considerou as potenciais
eficiências econômicas resultantes do ato20. Houve, dessa forma, importantes
passos, fruto do amadurecimento dos conceitos econômicos relevantes. O Cade
claramente desconstruiu em sua jurisprudência a ideia de que o aumento do grau
de concentração de mercado seria condição necessária e/ou suficiente para que
uma determinada operação apresentasse potencial de dano à concorrência. A
rivalidade e as condições de entrada, dentre outros, passaram a ser efetivamente
analisadas na jurisprudência.
Por fim, outro fator que recebeu grande notoriedade nessa primeira fase
foi a multa de intempestividade. Foram aplicadas multas em todos os atos de
concentração notificados com atraso, segundo critérios definidos pela lei vigente
naquele momento21. Conforme dados do Relatório Cade 1998/99, em cerca
de 7% das operações analisadas pelo Cade naquele período as partes receberam
multa de intempestividade.
A partir de 2000, início da segunda fase, houve importantes inovações nos
procedimentos de análise dentro do SBDC, dentre elas: a definição de critérios
18
Especificamente, conforme relatório Cade 1998/99, as Unimeds de Vitória, São João da Boa Vista e
Mossoró. Pesquisa elaborada, com conclusões em andamento, identificou, em meados de 2011, 196 processos
administrativos contra Unimeds regionais no Cade.

A título de comparação, ainda que bastante superficial, destaca-se que na primeira sessão do Cade de 2012
(4 jul), já sob a égide da Lei 12.529/2011, o Cade julgou 102 atos de concentração.
19

20
Um exemplo concreto foi o julgamento da fusão entre Brahma e Antarctica, em 1999, que criou a cervejaria
AmBev. A concentração no mercado relevante de cervejas foi superior a 70% e a nova empresa passou a controlar
as principais marcas do mercado. A operação, contudo, foi aprovada em razão das eficiências, tendo sido,
entretanto, adotadas algumas restrições ao ato com a celebração de um Termo de Compromisso de Desempenho
(TCD), como a venda da marca Bavária e de cinco fábricas no país.
21
A Lei 8.884/94 definia no parágrafo 4.º do Art. 54 que a operação deveria ser notificada em até 15 dias
úteis após a realização do ato. Havia, contudo, grande discussão sobre o conceito de “momento da realização”,
tampouco qual deveria ser esse documento. Essa discussão, entretanto, perde importância, pois, como se verá,
na nova Lei de Concorrência (12.521) a notificação passou a ser prévia.
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para atos de concentração mais simples (2002-2003 e 2009), o estabelecimento
de procedimentos de análise conjunta da Seae/MF e SDE/MJ para reduzir a
duplicação de trabalhos (2004-2006), o julgamento de operações simples em
conjunto pelo Cade (definidas como julgamento em bloco, 2006)22.
Ademais, a análise de atos de concentração e a punição a condutas
anticompetitivas, em geral, continuam a ser relevantes. Dentre os casos
emblemáticos, destacam-se os seguintes casos de: (i) condutas anticompetitivas
em geral: a condenação da AmBev pelo programa de fidelidade “Tô Contigo”
(2009)23; e a celebração de Termo de Cessação de Conduta (TCC) com o Banco
do Brasil para o fim da exclusividade na concessão do crédito consignado de
funcionários públicos (2012)24; e (ii) fusões complexas como: a compra da Garoto
pela Nestlé no mercado de chocolates25; a compra da Brasil Telecom pela Oi (2010)
no setor de telefonia26; a fusão Sadia-Perdigão, que criou a BRF, atuando em
diversos mercados de alimentos prontos congelados/resfriados (2011)27; a fusão
Itaú-Unibanco no mercado de serviços financeiros (2010)28; e a Votorantim/
Camargo Correia/Cimpor (2012) no setor de cimento29.
Contudo, nessa segunda fase, a maior repercussão deu-se em relação ao
combate aos acordos entre empresas concorrentes (cartéis), em particular após
2003 (FURQUIM, 2009). Os cartéis podem ocorrer de maneira explícita ou
tácita entre concorrentes do mesmo mercado, em torno de itens como preços,
quotas de produção e distribuição e divisão territorial, na tentativa de aumentar
preços. Trata-se de um problema endêmico da economia brasileira; entretanto,
o histórico de condenações era ínfimo, entre outras razões pela dificuldade de
coleta de provas.
22

Gilberto (2011).

O processo foi instaurado pela SDE/MJ em julho de 2004, em razão de denúncia realizada pela concorrente
Schincariol, que, dentre outras alegações, denunciava que o programa teria sido lançado em retaliação ao
lançamento nacional da cerveja Nova Schin. No Cade, em julho de 2009, a conclusão foi de que o programa
era anticoncorrencial, pois induzia os PDVs a dar exclusividade às cervejas do portfólio da AmBev e limitava a
comercialização de marcas concorrentes. Assim, a AmBev foi condenada na maior multa já aplicada pelo órgão
(R$ 352 milhões; 2% de seu faturamento em 2003) e, em 2012, ainda estava recorrendo da condenação na
Justiça Federal (Processo Administrativo n.º 08012003805/2004-10).
23

24
O BB foi obrigado a firmar com o Cade, em 11 out 2012, acordo de Termo de Compromisso de Cessação
(TCC) para encerrar investigação por parte do Cade. No TCC, o BB se comprometeu a acabar com a cláusula
de exclusividade nos contratos de consignado e pagar R$ 65 milhões ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos
(PA 08700.003070/2010-14).
25
A operação não foi aprovada pelo Cade e, desde 2003, encontra-se em processo de revisão pelo Judiciário
(AC 08012.001697/2002-89).
26
A operação foi aprovada mediante celebração de TCD com compromissos de cunho comportamental, tais
como a informação periódica ao Cade sobre demandas de clientes, no intuito de comprovar a ausência de
condutas discriminatórias (AC n.º 08012.005789/2008-23).

Operação aprovada com restrições nos termos do TCD, dentre elas: destaca-se a suspensão da marca
Perdigão no território nacional entre três a cinco anos em mercados de maior concentração da empresa (AC
08012.004423/2009-18).

27

28

Operação aprovada sem restrições (AC 08012.011303/2008-96).

Operação aprovada com restrições nos termos do TCD: saída da Votorantim da Cimpor e obrigações de
informação ao SBDC. Ademais, houve comprometimento das empresas em se abster de novas aquisições no
setor, questões relacionadas a limitações na participação em associações e sindicatos, entre outras (AC Cimpor/
Votorantim n.º 08012.001875/2010-81 e Cimpor/Camargo Corrêa – n.º 08012.002018/2010-07).
29
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O combate aos cartéis, na esfera administrativa30, ganhou dois importantes
aliados. Primeiro, com a junção de esforços de autoridades do SDE/MJ, da
Advocacia-Geral da União (AGU), da Polícia Federal e do Ministério Público31.
Segundo, com o início das políticas de acordos de leniência, nos quais o primeiro a
denunciar um crime de cartel, mesmo que tenha dele participado, pode celebrar um
acordo que acarreta a suspensão da prescrição penal (e do processo, obviamente),
extinguindo-se automaticamente a punibilidade dos crimes para aquele que celebra
o acordo32. Os programas de leniência ajudam a detectar cartéis e são adotados
em diversas jurisdições, inclusive União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido
e França. No Brasil, o primeiro acordo de leniência foi firmado em 2003. Na
linha de incentivar o combate a cartéis e educar a população sobre a ilicitude da
conduta, em 2008 foi criado o Dia Nacional do Combate a Cartéis33.
Os avanços da política de defesa da concorrência vêm ganhando, inclusive,
repercussão internacional. Um exemplo concreto foi que, em 2009, pela primeira
vez foi realizada uma busca e apreensão simultânea de documentos em empresas
envolvidas em um cartel da qual o Brasil participou junto com o Departamento
de Justiça Norte-Americano (USDOJ, FBI) e com a Comissão Europeia (EC).
Tal operação de busca e apreensão foi realizada no caso do cartel internacional
de compressores34 35.
Com efeito, a atuação em parceria com agências de concorrência de outros
países tem impactos relevantes no processo de amadurecimento da defesa da
concorrência no país. Há, além da importante troca de experiências entre os
técnicos, ganhos pela atuação em conjunto, como no mencionado caso do cartel
30
Âmbito da Lei 8.884/94. No Brasil, o cartel também é um ilícito penal. Nesse âmbito, a formação de cartel
constitui crime contra a ordem econômica (artigo 4.º da Lei 8.137/1990).

A atuação conjunta permitiu a implementação de operações de busca e apreensão, fundamentais para a
obtenção de provas de ocorrência de cartel em um determinado mercado. Ademais, segundo dados do SDE/
Cade (2009), o número de mandados de busca e apreensão aumentou de forma significativa nos últimos anos,
a saber: de 2003 a 2006, 30 mandados foram cumpridos; em 2007, 84 mandados foram cumpridos; e, em
2008, 93 mandados foram cumpridos.
31

32
O programa de leniência foi criado com a Lei n.º 10.149/2000, tendo como principais características:
somente a SDE, representando a União, poderá celebrá-lo com pessoas físicas ou jurídicas que tenham praticado
infrações contra a ordem econômica sem liderá-las. O acordo buscava a efetiva colaboração com a investigação
(que resulte em identificação dos demais autores e obtenção de provas) em troca de extinção ou redução da
penalidade administrativa da infração denunciada em até 2/3. O cumprimento do acordo extingue a punibilidade
dos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei n.º 8.137/90.
33
Celebrado no dia 8 de outubro. A data foi escolhida porque em 8 out 2003 foi firmado o primeiro Acordo
de Leniência, instrumento que tem se mostrado fundamental para garantir a condenação de cartéis no Brasil.
O acordo foi firmado no cartel que ficou conhecido como “cartel dos vigilantes”, condenado em 2007, que
envolvia fraude em licitações públicas no mercado de serviços de vigilância do Rio Grande do Sul (Cartilha
SDE/Cade [2009] “Combate a Cartéis e Programa de Leniência”).
34
O compressor é usado para comprimir e fazer circular o fluido líquido ou gasoso que refrigera os aparelhos,
sendo utilizado em geladeiras, freezers, aparelhos de ar-condicionado, bebedouros e câmaras frigoríficas
industriais.

No Brasil, no curso da investigação desse processo, o Cade assinou, em 17 de março de 2010, com a empresa
Whirlpool (Unidade Embraco), Termo de Compromisso de Cessação de Conduta (TCC), segundo o qual,
dentre outros, a Whirlpool pagou multa de R$ 100 milhões e houve extinção do processo contra a empresa
no Brasil. Essa multa representou, naquele ano, cerca de 20% do faturamento bruto da Unidade Embraco (PA
nº 08012.000820/2009-11).

35

58

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.12 (22), janeiro.2013

internacional dos compressores. Ou seja, muitas vezes as condutas anticompetitivas
não são restritas a um único país ou continente, sendo extremamente relevante
a atuação conjunta das agências de defesa da concorrência36.
Outra evidência de reconhecimento internacional foi o prêmio oferecido
pela revista britânica Global Competition Review (GCR) e recebido pelo Cade, em
2010, como a melhor agência antitruste das Américas naquele ano. Em 2012, o
Brasil sediou o maior evento internacional na área da defesa da concorrência, a
conferência anual da International Competition Network (ICN). Como destacam
Farina e Tito (2011), o reconhecimento internacional alcançado pelo Cade foi
resultado da efetiva melhora de eficiência, transparência e decisões eminentemente
técnicas adotadas pela agência.
De fato, a política nacional de combate aos cartéis, em combinação com
todos os esforços de melhoria do sistema brasileiro de defesa da concorrência,
fortaleceu as atividades de defesa da concorrência no país. Nesse sentido, de
maneira exemplificativa, vale destacar alguns casos relevantes de cartéis condenados
pelo Cade ao longo desse período:
Setor de revenda de combustíveis (2002, 2003 e 2004): setor com
maior número de acusações e condenações de cartel37. As condenações realizadas
identificaram provas diretas, como atas de reunião com fixação de preço e escutas
telefônicas com autorização judicial. O grande número de condenações justificou,
inclusive, a edição de uma cartilha especifica para esse mercado, publicada em
2009: “Combate a cartéis na revenda de combustíveis”.
Britas (2005): A denúncia foi recebida em 2002 e 18 empresas e o sindicato
da categoria foram condenados pelo Cade, pois operavam um cartel para fixar
preços, alocar consumidores, restringir a produção e fraudar licitações públicas
no mercado de pedra britada, insumo utilizado na construção civil, utilizando
software sofisticado para direcionar as vendas e fiscalizar o cumprimento do acordo.
As empresas tiveram de pagar multa entre 15% e 20% de seus faturamentos38.
O sindicato da categoria (Sindipedras) também foi condenado ao pagamento
de multa (R$ 300 mil) por ter sido considerado organizador e centralizador do
acordo entre os concorrentes39.

36
Em apresentação realizada no 16.º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, em 2010, o então secretário
interino da SDE, Diego Faleck, relacionou uma série de cartéis internacionais, investigados e punidos; e os efeitos,
em termos de mudança de comportamento das empresas, no Brasil, em razão das colaborações com autoridades
internacionais (ICN, DoJ, Comissão Europeia, Canadá, Chile, Austrália) no combate a cartéis, dentre eles: “várias
pessoas e empresas localizadas no exterior já foram notificadas da abertura de PA no Brasil (...) muitas empresas estão
procurando o Brasil simultaneamente a outras jurisdições para celebração de Acordo de Leniência”.
37
O grande número de acusações ocorre muitas vezes por mero paralelismo de preços, dadas as características
do mercado de produto homogêneo e transparência de preços. O grande número de acusações levou, inclusive,
o Cade a definir filtros para a identificação de cartel (RAGAZZO e SILVA, 2006). Dentre os cartéis de revenda
condenados pelo Cade destacam-se: Goiânia (2002), Florianópolis (2002), Lages (2003), Belo Horizonte
(2003), e Recife (2004). Fonte: Cartilha Cade/SDE “Combate a Cartéis na revenda de combustíveis, abr 2009.
38

PA n.º 08012.002127/02-14.

Em muitos casos investigados foi verificada a atuação de sindicatos e associações na facilitação de cartéis
entre seus membros. Nesse sentido, em 2009, dentro da Coleção de Cartilhas sobre Cartéis, a SDE e a DPDE
publicaram “Combate a Cartéis em Sindicatos e Associações”.
39
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Cartel da Areia (2008): o cartel envolveu empresas concorrentes atuantes no
ramo de extração de areia na região de Porto Alegre e uma empresa de consultoria
por ter auxiliado na implementação do cartel, com a elaboração de estudo para a
paridade de preços entre as empresas. As multas impostas chegaram a 22,5% do
faturamento das empresas envolvidas40.
Gases industriais hospitalares (2010): a investigação demonstrou que
as empresas dividiam os clientes e havia um pacto de não agressão entre as
concorrentes, com fixação de porcentagem de participação de mercado por
região41.
Peróxidos (2012): a empresa Peróxidos do Brasil, do grupo Solvay
Chemicals, foi multada em R$ 133,6 milhões por formação de cartel de água
oxigenada (peróxido de hidrogênio). Representantes da companhia também
foram multados pelo órgão antitruste em valores que variam de R$ 532 mil a
R$ 4 milhões. O cartel consistia em um acordo entre os dois concorrentes do
mercado; contudo, a outra concorrente do mercado (Degussa) não foi multada,
pois celebrou acordo de leniência com o Cade e apresentou provas para demonstrar
o funcionamento e efeitos do cartel, que, segundo o apurado, ocorreu entre 1995
e 200442.
Vale destacar, ainda, o significativo incremento das multas aplicadas às
empresas condenadas ao longo desses últimos anos, de 1% do faturamento bruto
aplicado à primeira condenação de cartel (cartel do aço, condenado em 1999) até
22,5% do faturamento bruto aplicado ao cartel de extração da areia, condenado
em 2008 (SDE/Cade, n.º1/2009).
A análise dessas decisões revela um significativo incremento da técnica
antitruste, bem como a orientação para as empresas sobre quais são os
comportamentos passíveis de punição. No caso de cartel, em particular, os riscos
para as empresas não se limitam apenas às multas sobre o faturamento, mas há
risco para a imagem institucional da empresa, dentro e fora do Brasil. Ademais, há
outras penalidades, tais como a proibição de contratar com instituições financeiras
oficiais e participar de licitações; perda de incentivos fiscais e parcelamento de
tributos federais; e mesmo os empregados responsáveis pela atuação no cartel
podem ser penalizados com multas e prisão.
A maior rigidez – tanto no processo de investigação como em multas mais
expressivas – e as regras e procedimentos mais claros, técnicos e transparentes, já
vêm produzindo efeitos concretos na realidade das empresas. Embora as mudanças
não sejam imediatas, já há evidências de que vêm ocorrendo, e muitas empresas
passaram a realizar programas internos de treinamento antitruste. Em geral, os
objetivos desses programas de treinamento consistem em capacitar os participantes
40

PA 08012.000283/2006-66.

As multas foram bastante diferenciadas: (i) White Martins: R$ 2,218 bilhões, maior multa aplicada pelo Cade
e, como havia reincidência da empresa, sua multa foi aplicada em dobro; (ii) Aga: R$ 237 milhões; Air Liquide:
R$ 249 milhões; Air Products: R$ 226 milhões, cerca de 25% do faturamento bruto; (iii) Indústria Brasileira
de Gases (IBG): 10% de seu faturamento bruto (R$ 8,4 milhões). Houve aplicação de multas também a sete
pessoas físicas ligadas às empresas (PA 08012.009888/2003-70).
41

42

PA n.º 08012.004702/2004-77.
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(funcionários das empresas) a identificar os diferentes ilícitos antitrustes e orientálos sobre como evitar situações de risco de ilícito concorrencial.
Evidentemente não é usual que as empresas noticiem suas políticas de
“compliance concorrencial”. Contudo, uma evidência a corroborar essa mudança
foi, por exemplo, a cartilha lançada pela Fiesp/Ciesp em 2010, com um Manual
de Práticas Concorrenciais. A cartilha, conforme destacam seus elaboradores, tem
o objetivo de dar suporte às empresas, sindicatos e associações sobre conceitos
concorrenciais relevantes. Conforme declarações do então presidente em exercício
da Fiesp, João Guilherme Sabino Ometto, durante o lançamento da cartilha, “esta
cartilha permite aos executivos de empresas dos mais variados portes evitarem
ações e atitudes que possam levar à geração de falhas e distorções competitivas no
mercado (...) Um manual que orienta os empresários a competir com absoluta
transparência, conduzir seus negócios de forma ética e nos limites das normas
legais”.
Apesar de todos os avanços obtidos durante essa segunda fase de
implementação da Lei de Defesa da Concorrência, havia insatisfação generalizada,
tanto por parte das empresas como pelos técnicos do governo, principalmente com
a demora nas decisões – que, por sua vez, decorria: da duplicidade de trabalhos; de
o critério de notificação de atos de concentração ser realizado após a operação; da
ausência de um corpo técnico permanente no órgão; e da inexistência de incentivos
para a análise eficiente (em termos de tempo) dos atos de concentração. De fato,
o desenho do Sistema Brasileiro da Concorrência levava a certa redundância nos
trabalhos desenvolvidos pela Seae, SDE e Cade. Conforme destacam Farina e
Tito (2011), a Lei 8.884/94, dentre outros problemas, favorecia a ineficiência e
ineficácia da análise de atos de concentração e não havia a garantia de estabilidade
e consolidação de um corpo técnico que preservasse o conhecimento adquirido
e trouxesse avanços decorrentes de sua experiência.
A necessidade de mudanças e aperfeiçoamentos da Lei de Defesa da
Concorrência era uma unanimidade entre os atuantes da área. Houve, entretanto,
um debate grande sobre essas mudanças e os efeitos concretos que trariam ao país.
Embora não seja avaliado aqui todo o debate em torno da Nova Lei de Defesa
da Concorrência (Lei 12.529/2011), chama a atenção, por exemplo, o fato de
que o Projeto de Lei 06/2009 tramitava no Congresso Nacional desde 2005. Na
próxima seção serão apresentadas as principais mudanças trazidas pela Nova Lei de
Defesa da Concorrência, bem como avalições bastante preliminares dos impactos
dessas alterações, tendo em vista que a Nova Lei só passou a efetivamente vigorar
em 29 de maio de 2012.
2. A Nova Lei do Cade
A Nova Lei de Defesa da Concorrência (Lei n.º 12.529/11) realizou uma
série de profundas mudanças no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência43.
As mudanças ocorreram na própria estrutura do sistema, com a alteração do
43
Em 29 mai 2012, foi publicada a Resolução n.º 1 com o Novo Regimento Interno do Cade, no qual são
regulamentados uma série de procedimentos e prazos internos do Cade.
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papel desempenhado pela Seae/MF44, extinção da SDE/MJ e a criação de uma
nova estrutura única dentro do próprio Cade, que passou a ser composto por
um Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, com seis conselheiros e
um presidente; uma Superintendência Geral; e um Departamento de Estudos
Econômicos, dirigido por um economista-chefe, responsável pela elaboração de
estudos e pareceres econômicos que subsidiarão as decisões do Cade45.
Houve também importantes mudanças em relação aos procedimentos de
notificação de atos de concentração46 que, a exemplo do que ocorre em outras
jurisdições, como EUA e União Europeia, passaram a ser prévios. Em termos
práticos, isso significa que a notificação da operação deverá ocorrer antes de seu
fechamento, sob pena de nulidade e aplicação de multas que podem variar de R$
60 mil a R$ 60 milhões47.
O objetivo da análise prévia é reduzir o prazo de análise dos atos de
concentração e, principalmente, permitir ao Cade uma atuação efetiva em
operações que possam resultar em problemas para a concorrência. Isto porque, na
lei anterior, quando os casos eram mais complexos, a análise da operação levava,
muitas vezes, cerca de dois anos para ser concluída. Nesse período, entretanto, as
empresas muitas vezes já haviam realizado integrações irreversíveis, dificultando
a atuação do órgão antitruste.
A busca por decisões em “tempo econômico” pode ser verificada, por
exemplo, nas regras que estipulam o prazo de 240 dias para a conclusão da análise
pelo Cade48. Espera-se, no entanto, que transações mais simples sejam julgadas em
menor tempo e, nesse sentido, junto da Nova Lei foi editada uma resolução49 que
estipula todas as informações e documentos necessários para a notificação do ato
de concentração. Há, inclusive, previsão de que, se as informações inicialmente
apresentadas forem insuficientes, o Cade poderá requerer que sejam devidamente
complementadas e novamente apresentadas (definido como “emenda”), quando,
então, o prazo para a análise do Cade começará a ser contado.
Os critérios de notificação também foram revistos e, embora não haja dados
44
A Seae/MF, embora continue a existir, ficará restrita ao papel de promoção da concorrência, não participará
mais da instrução dos processos.
45
A mudança da estrutura do Cade foi acompanhada de mudanças internas relevantes, tais como: o mandato
dos conselheiros passou a ser de quatro anos (na lei anterior o mandato era de dois anos), houve redução do
quórum mínimo para decisões, mudanças no andamento do processo dentro do Cade, taxa processual para
a notificação de atos de concentração no valor R$ 45 mil, dentre outras. Informações mais detalhadas sobre
essas alterações e outras mudanças podem ser obtidas em dois livros recém-publicados sobre a Nova Lei de
Concorrência: Taufick (2012) e Cordovil, Carvalho, Bagnoli e Anders (2012).
46
Segundo o art. 90 da nova lei, os atos de concentração podem envolver transações como: fusão, aquisição
de controle ou partes de empresas, incorporação, contrato associativo, consórcio ou joint venture. Entretanto,
não serão considerados atos de concentração os consórcios, joint ventures ou contratos associativos destinados
a concorrer em licitações públicas.
47

Art. 88 § 3.º Os critérios para a dosimetria dessa multa ainda serão regulamentados.

A extensão máxima desse prazo é 330 dias. Apesar do veto presidencial ao dispositivo da nova lei que previa
a possibilidade de aprovação por decurso do prazo, o Cade entendeu que tal regra deveria ser mantida e, após
parecer da Procuradoria do Cade nesse sentido (Parecer ProCade n.º 17/2012), a previsão de aprovação tácita
por decurso de prazo foi incluída no novo Regimento Interno do Cade: “Art. 133. O descumprimento dos
prazos previstos nos §§ 2.º e 9.º do art. 88 da Lei n.º 12.529, de 2011, implica a aprovação tácita do ato de
concentração econômica.”
48

Resolução n.º 2, de 29 de maio de 2012, que disciplina os procedimentos de notificação de atos de concentração
e prevê o tratamento de operação mais simples, definidas como “procedimentos sumários”.

49

62

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.12 (22), janeiro.2013

oficiais, a expectativa é de que haja uma redução significativa no número de atos
de concentração a serem notificados ao Cade. Na lei anterior, editada em 1994,
o critério para a submissão de uma operação era o faturamento bruto no Brasil de
R$ 450 milhões no último ano fiscal. Na nova lei, complementada pela Portaria
Interministerial n.º 994/2012, esse valor foi reajustado para R$ 750 milhões e
foi criado um “filtro” adicional que consiste no requisito de que a outra empresa
detenha, ao menos, um faturamento de R$ 75 milhões, nesse mesmo período50.
O reajuste dos valores de faturamento mínimo e a criação de um filtro adicional
trarão repercussões positivas à análise de atos de concentração, na medida em que
permitirão a redução do número de atos de menor complexidade concorrencial
submetidos ao Cade. Com efeito, já há alguns anos o sistema se encontrava
assoberbado de casos de menor complexidade, pois o critério de faturamento de
R$ 400 milhões, previsto na lei anterior, havia sofrido uma significativa perda em
termos reais. Vale lembrar que a inflação acumulada no período entre a edição das
duas leis (julho de 1994 a novembro de 2011), de acordo com o IGP-M, foi de
413,63%. Ou seja, caso o valor nominal previsto na lei anterior fosse reajustado
pela inflação acumulada, o novo critério de notificação ficaria, inclusive, mais
elevado e chegaria a pouco mais de R$ 2 bilhões.
A alteração promovida com a notificação prévia, contudo, traz muitas dúvidas
ao mercado, principalmente porque muitos dos termos da lei são genéricos e
de difícil aplicação prática. As dúvidas, certamente, serão esclarecidas à medida
que houver a consolidação de decisões do Cade sob a égide da nova lei. Dentre
algumas dessas dúvidas, pode-se destacar: o que será efetivamente considerado
como notificação prévia51? Quais serão as regras para as operações de empresas
que envolvem concentração que também atuam no exterior? Haverá pessoal
técnico suficiente para a análise em tempo econômico de todas essas operações?,
dentre outras.
Todas essas questões são pertinentes e possuem impacto direto nos custos
e planejamento de expansão das empresas. A análise prévia trouxe implicações
imediatas no ambiente de negociações e fechamento de operações no Brasil.
Foi observado, inclusive, significativo aumento de notificações pouco antes da
entrada em vigor da nova lei. Essas implicações vêm causando grande discussão
no mercado, e sendo acompanhadas de forma permanente por toda a imprensa,
valendo destacar, ainda que de forma exemplificativa, as seguintes notícias:
Mudança no Cade precipita onda de fusões e aquisições: Empresas buscam
evitar critérios mais rígidos da nova lei da concorrência. (Folha de S.Paulo, 30
mai 2012)
Megassessão do Cade terá 135 casos de fusão e aquisição em análise: Ao
todo, há 135 negócios na pauta do Cade da próxima quarta-feira – um recorde.
(...) A grande maioria envolve fusões e aquisições simples que chegaram há menos
de um mês e vão ser aprovadas rapidamente, num procedimento sumário, que
deve demorar poucos minutos. Após a aprovação sumária, que deve atingir mais de
50
Segundo a Lei n.º 12.529, art. 88, § 7.º, o Cade pode, contudo, em até um ano a contar da consumação
do ato, requerer a submissão de ato de concentração que não atenda esses critérios.
51

Lei n.º 12.529, artigo 88, § 3.º.
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60 processos, o órgão antitruste vai gastar mais tempo com os casos considerados
complexos. (Valor Econômico, 2 jul 2012)
Cade recebe 2 primeiros casos que poderão tramitar sob nova lei: A nova
lei estabelece que as operações de fusão e aquisição só podem ser consumadas após
passar pela análise prévia do órgão antitruste. (O Estado de S.Paulo, 21 jun 2012)
Cade aprova em 48 dias acordo entre Itaú e BMG: (...) Rapidez. A
operação foi o primeiro processo ordinário a ser analisado pela SuperintendênciaGeral do Cade desde a entrada em vigor da nova lei de defesa da concorrência,
no fim de maio deste ano. Até então, apenas casos muitos simples haviam passado
pelo chamado rito sumário do órgão, que tem levado em média 17 dias para
conclusão. (Agência Online, 17 out 2012)
Nesse sentido, ainda é cedo para a avaliação concreta dos resultados da análise
prévia sobre o ambiente de negócios, bem como sobre a qualidade das decisões
do Cade. Não há, entretanto, dúvidas de que essas mudanças já trouxeram efeitos
para o dia a dia das empresas.
Por fim, em relação aos procedimentos de investigação de condutas
anticompetitivas, a nova lei também trouxe mudanças e, em geral, se referem ao
aperfeiçoamento do ferramental jurídico no processo de instrução, obtenção de
provas e mesmo a alteração do valor das multas a serem aplicadas aos infratores.
A caracterização das condutas anticompetitivas, por sua vez, permaneceu
praticamente inalterada. A caracterização do cartel, por exemplo, sofreu alterações
na redação, mas, em essência, continua muito semelhante à existente na lei anterior.
Segundo os juristas, a nova lei trouxe melhorias para a execução do acordo
de leniência, instrumento que, como visto na seção anterior, tem tido papel
de destaque na política nacional de combate aos cartéis. A nova redação desse
dispositivo deixa expressamente prevista a suspensão do curso do processo no
caso de acordo de leniência (Taufick, 2011).
Outra mudança significativa refere-se à porcentagem relativa à multa,
que, na vigência da Lei 8.884/94, correspondia ao intervalo de 1% a 30% do
valor do faturamento bruto e, na nova lei, foi restringida para 0,1% a 20%,
considerando, porém, o faturamento do ramo de atividade empresarial no qual
ocorreu a infração52. Ademais, especificou-se que o exercício no qual se verificará
o faturamento será o do ano anterior à instauração do processo administrativo. O
valor máximo da multa se reduziu, mas a base de cálculo aparentemente se tornou
mais ampla53. Não há, contudo, informações públicas de processo de investigação
de conduta já sob a égide da Nova Lei de Defesa da Concorrência.
3. Considerações finais
Os resultados alcançados pelo Brasil no combate a condutas anticompetitivas
revelam um significativo amadurecimento e aperfeiçoamento das técnicas. A
nova lei trouxe como principal mudança a obrigação de que a análise de fusões
52
A Resolução n.º 3/2012, publicada junto da nova lei, estabeleceu 144 ramos de atividade que poderão vir
a ser adotados para fins de cálculo dessas multas.
53

Lei n.º 12.529, Art.37.
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e aquisições seja feita previamente, antes de o negócio ser concluído. Outra
mudança, cujos impactos ainda não podem ser avaliados, está nos aperfeiçoamentos
nos procedimentos de instrução de condutas anticompetitivas, em particular no
combate aos cartéis.
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Resumo: O presente estudo tem por objetivo analisar as relações
de curto e longo prazo entre o crescimento econômico brasileiro e
a corrente de comércio Brasil-Mercosul, em períodos trimestrais de
1991 a 2010. A investigação concentrou-se numa abordagem empírica
cuja metodologia teve por base a econometria aplicada em séries
temporais. Foram realizados os seguintes procedimentos: testes de
raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado e de Phillips-Perron; testes
de cointegração de Engle-Granger, de Phillips-Perron e de Johansen;
teste de causalidade de Granger; Modelo Vetorial de Correção de
Erro (VEC); Função Impulso-Resposta; teste de exogeneidade de
Wald e Análise de Decomposição de Variância. Constatou-se que
as duas séries em análise apresentam uma relação de longo prazo e,
apesar da alta correlação, as relações de causalidade estão ausentes. No
curto prazo, a corrente de comércio se ajusta mais rapidamente aos
desequilíbrios do que o Produto Interno Bruto (PIB). As respostas
aos impulsos são positivas nos dois casos, mas não significativos.
Decorridos dois anos de um choque, o PIB determina mais de 75%
do comportamento da corrente comercial com o Mercosul, sendo a
determinação inversa de apenas 1%.
Palavras-chave: Crescimento econômico do Brasil, corrente de
comércio, Mercosul.
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Introdução
O objetivo central do presente trabalho é analisar as relações de curto e
longo prazo entre o crescimento econômico brasileiro e a corrente de comércio
que ocorre entre o Brasil e os parceiros do Mercosul. O crescimento do comércio
do Brasil com os países membros é com frequência utilizado como indicador de
sucesso do Mercosul. Segundo o Banco Mundial (2011), o Mercosul congrega
hoje uma população de mais de 245 milhões de habitantes, e um Produto Interno
Bruto (PIB) de mais de US$ 2,5 trilhões, considerando apenas os quatro países
de origem.
A importância do bloco é visível nos dados estatísticos. De acordo com
MDIC (2011a), a corrente de comércio Brasil-Mercosul passou de US$ 4,5
bilhões em 1991 para US$ 10,5 bilhões já em 1995, atingindo um pico de US$
18,3 bilhões em 1998. Nesse mesmo período, o intercâmbio do Brasil com outros
países também cresceu, porém não com a mesma intensidade. Já em 1999, com
a alteração no regime cambial interno, o intercâmbio do Brasil com o bloco caiu
para US$ 13,4 bilhões, queda que seguiu a linha delineada pela balança comercial
brasileira. Os 15% de aumento obtido em 2000 não se mantiveram. Em 2001,
o Brasil sentiu o choque externo decorrente da crise argentina, que provocou
intensa saída de capital do Brasil e afetou o fluxo de comércio. Frente à crise do
nosso principal parceiro comercial do bloco, a corrente de comércio passou a
decrescer, voltando aos níveis anteriores em 2005 e se recuperando em 2006.
Entre 2002 e 2007, a corrente de comércio Brasil-Mercosul quase triplicou,
passando de US$ 8,9 bilhões para US$ 28,9 bilhões. Em 2008, o intercâmbio
atingiu mais de US$ 35 bilhões e chegou a 2010 com um patamar histórico de
mais de US$ 39 bilhões. No ano de 2010, o maior parceiro comercial do Brasil
entre os países membros do Mercosul continuou sendo a Argentina. Houve entre
esses países uma corrente de comércio de cerca de US$ 32 bilhões. O principal
grupo de produtos comercializados entre os dois países é formado pelos itens de
origem industrial, especificamente materiais de transporte.
Na composição da corrente de comércio, a proporção de exportações e
importações foi, até 2003, praticamente a mesma, girando em torno de 50% cada,
na média. A partir de 2004, as exportações despontaram além das importações.
Hoje, o Brasil exporta mais ao Mercosul do que importa dele. As exportações do
Brasil para o Mercosul no ano de 2010 somaram em torno de US$ 22 bilhões
e as importações, em torno de US$ 16 bilhões, com uma corrente de comércio
de mais de US$ 39 bilhões. Considerando a corrente de comércio do Brasil para
o mundo todo, que foi de US$ 383 bilhões, temos um porcentual de cerca de
10% de participação do Mercosul na corrente de comércio brasileira (MDIC,
2011a, 2011b).
Para prosseguir, o texto foi dividido em quatro seções. A seção 1 faz uma
retrospectiva teórica, relativa aos conceitos de integração econômica; e histórica,
atinente ao processo de formação do Mercosul. A seção 2 apresenta os dados e
métodos utilizados para desenvolver a análise. Na seção 3 são apresentados os
resultados e discussões, que se dividem pelos testes de raiz unitária de DickeyFuller Aumentado e de Phillips-Perron, testes de cointegração de Engle-Granger
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Aumentado, de Phillips-Perron no resíduo e de Johansen, teste de causalidade de
Granger, Modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC), Função Impulso-Resposta,
teste de exogeneidade de Wald, e Análise de Decomposição de Variância. As
considerações finais do estudo são apresentadas na seção 4. Ao fim do texto, o
referencial metodológico concernente à econometria de análise de séries temporais
é apresentado em apêndice.
1. Integração econômica e Mercosul
A abertura econômica e a consolidação do Mercosul provocaram mudanças
na estrutura de produção e comercialização brasileira. A principal alteração foi o
intercâmbio comercial entre Brasil e Argentina. Visando identificar uma possível
relação entre a corrente de comércio do Brasil com o Mercosul e o crescimento
econômico brasileiro, esta investigação concentrou-se numa abordagem empírica
cuja metodologia teve por base a econometria aplicada em séries temporais.
De acordo com Hidalgo (2004), a teoria da integração econômica é
decorrente da teoria da união aduaneira, que tem como seu maior expoente
Jacob Viner, com sua obra de 1950 intitulada The customs union issue, na qual
analisou os efeitos da união aduaneira nas correntes de comércio, pautando-se
pelas teorias tradicionais do comércio internacional. Segundo Machlup (1976),
o termo “integração” foi utilizado para indicar a união de dois países em uma
região econômica já entre 1939 e 1942, e os primeiros registros oficiais apareceram
em 1947, nos continentes europeu e norte-americano. A obra de Bela Balassa
intitulada The Theory of Economic Integration, de 1961, é considerada por alguns
como o marco inicial da teoria pura da integração econômica.
Baumann (2001) afirma que a integração econômica é o processo de
elaboração de um mercado integrado, onde existe a união a partir da eliminação
progressiva de barreiras ao comércio, ocorre movimento de fatores de produção e
a criação de instituições que permitem a coordenação ou a unificação de políticas
econômicas em uma região geográfica. Para Krugman et al. (2001), a integração
econômica é a base de estratégias de defesa por parte de alguns países, diante das
dificuldades do multilateralismo para resolver os dinâmicos temas do comércio
internacional. De acordo com Morini et al. (2006), a integração econômica
compreende uma soma de medidas, tanto de caráter econômico como comercial,
que são firmadas entre dois ou mais países com o intuito de dar impulso ao
desenvolvimento desses países, ocasionando a união da economia. Medidas assim
centram-se, primeiramente, na eliminação ou redução das barreiras tarifárias e não
tarifárias, que retardam o comércio de bens entre países; posteriormente, avançam
até o ponto de definição de uma Tarifa Externa Comum (TEC), a um regime de
origem, à liberalização de comércio de serviços e de fatores de produção, também à
adoção de uma coordenação de políticas macroeconômicas e, finalmente, à adoção
de uma moeda única, considerada o grau extremo da integração econômica.
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Como aspectos positivos da integração econômica, podem ser citados o
avanço do processo de industrialização; o acréscimo da capacidade produtiva e
do poder de concorrência; a possibilidade de viabilidade econômica dos países
menores; a posição contrária à desunião decorrente do desacerto ideológico,
cultural e econômico frente a um mercado unificado e diante de grandes
concepções; a defesa dos preços de seus produtos no mercado mundial; e a
diminuição da vulnerabilidade externa (BUENO, 2008). Para Rhee (1998), são
considerados como benefícios da integração o aumento do poder de negociação;
a ampliação do tamanho dos mercados nacionais; a reestruturação industrial; a
cooperação e desenvolvimento de novas tecnologias; a diminuição dos custos; e
a obtenção de preços menores.
Baseado na ideia de integração, foi criado, em 26 de março de 1991, por meio
da assinatura do Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul (Mercosul).
Segundo Baumann (2001) e Morini et al. (2006), os objetivos do Mercosul
pautavam-se em promover uma maior competitividade entre os países membros;
proporcionar ganhos de produtividade, favorecendo economias de escala; ampliar o
fluxo de comércio com o resto do mundo; e promover maior abertura econômica
dos quatro países, como tentativa de melhorar a condição de vida dos habitantes.
O processo de integração do Mercosul demorou a ser consolidado. Sua evolução
aconteceu a partir da proximidade econômica entre o Brasil e a Argentina, e
passou por vários estágios de negociação até se consolidar no referido ano, tendo
como países membros, originalmente, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em
junho de 2012, o então presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi destituído do
poder e, por considerarem esta uma ação contrária aos preceitos democráticos, os
presidentes da Argentina, do Uruguai e do Brasil suspenderam temporariamente
o Paraguai do Mercosul. Na sequência, os três presidentes aprovaram o pedido
de adesão da Venezuela como membro pleno do bloco, processo que já vinha
em trâmite havia seis anos, e o país foi incorporado ao bloco oficialmente, em
cerimônia diplomática realizada em julho de 2012 (PORTAL BRASIL, 2012).
De acordo com Beçak (2000), a integração econômica se diferencia em
cinco níveis: preferências tarifárias, zonas de livre comércio, união aduaneira,
mercado comum e união econômica e monetária, que são etapas crescentes em
complexidade. Como destaca Melo (1999), o Mercosul foi criado com a intenção
de se tornar um Mercado Comum, mas não se caracteriza como tal. Embora
o nome indique um Mercado Comum, o Mercosul é considerado uma União
Aduaneira, status esse atingido em 1995, quando os países membros adotaram
a TEC. Contudo, essa União Aduaneira não se configura como perfeita, onde é
possível o livre comércio e uma tarifa externa comum para as mercadorias, uma
vez que existe uma série de condições para a livre circulação de alguns produtos,
e uma dupla cobrança da tarifa externa comum. Ou seja, na prática, a tarifa não
é comum, como é na teoria.
2. Dados e métodos
Neste estudo foram utilizadas duas séries temporais, referentes ao período
trimestral de 1991 a 2010: a primeira é a corrente de comércio do Brasil com
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o Mercosul, sendo esta composta pelas exportações mais importações, com
dados em dólares Free on Board (US$/FOB), disponível pelo Sistema de Análise
das Informações de Comércio Exterior via Internet (AliceWeb), da Secretaria
de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC, 2011a). A segunda é o Produto Interno Bruto
(PIB) do Brasil, série mensal em milhões de dólares, extraída do Departamento
Econômico (Depec) do Banco Central do Brasil (BCB, 2011).
A série do PIB foi transformada de milhões de dólares para dólares e, em
seguida, os valores trimestrais foram obtidos. Todas as variáveis foram convertidas
para dólares constantes do quarto trimestre de 2005, pelo Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) dos Estados Unidos, apresentado pelo International Financial
Statistics do Fundo Monetário Internacional (FMI/IFS), obtido no banco de
dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEADATA, 2011).
Para resolver o problema da simultaneidade, o PIB foi ajustado subtraindo
as exportações e adicionando as importações do intercâmbio comercial brasileiro
com o resto do mundo, cujos valores trimestrais foram obtidos a partir da
série mensal (US$/FOB) do MDIC (MDIC, 2011b). Segundo Sinha e Sinha
(1996), este ajuste deve ser realizado em razão de a própria equação do PIB
já incluir as exportações e importações. Desta forma, como componentes do
PIB, já contribuem para o seu crescimento na equação original. Ao excluir o
efeito do comércio internacional dos valores do PIB, elimina-se o problema da
simultaneidade nas duas séries utilizadas, evitando-se, assim, um viés de estimação1.
Após esses procedimentos, as variáveis foram expressas em logaritmos naturais
(Ln) e testadas pelo software econométrico Eviews 4.1.
O Gráfico 1 apresenta a trajetória das duas séries, no intervalo de tempo
estabelecido. O fato de demonstrarem um comportamento temporal semelhante, e
denotarem uma forte correlação2, não permite qualquer conclusão. Uma inferência
adequada só será possível à medida que a verdadeira relação existente entre as
variáveis for testada econometricamente.

Este procedimento de ajustamento do PIB é verificado também nos trabalhos de Balassa (1978), Sheehey (1990) e Matos
(2003), ao analisarem exportações e crescimento econômico, cada qual com suas especificidades.

1

2

Os testes de correlação de Pearson e Spearman resultaram numa relação linear de 90,2% e 95,2%, respectivamente.
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Gráfico 1 – Produto Interno Bruto brasileiro (LNPIB) e corrente de
comércio Brasil-Mercosul (LNXM), em logaritmos naturais (1.º trim.
1991 – 4.º trim. 2010)

Fonte: Dados gerados na pesquisa.

Para testar a relação de curto e longo prazo entre essas variáveis, foram
realizados testes de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado e de PhillipsPerron, testes de cointegração de Engle-Granger Aumentado, de Phillips-Perron
no resíduo e de Johansen, teste de causalidade de Granger, Modelo Vetorial de
Correção de Erro (VEC), Função Impulso-Resposta, teste de exogeneidade de
Wald, e Análise de Decomposição de Variância. A metodologia econométrica de
análise de séries temporais utilizada neste trabalho é apresentada em apêndice ao
fim do texto.
3. Resultados e discussões
3.1. Testes de raiz unitária
Foram realizados os testes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e de PhillipsPerron (PP) nas séries da corrente de comércio Brasil-Mercosul e do PIB do
Brasil, a fim de testar a estacionariedade de ambas. Pela Tabela 1, observa-se que
a série do PIB, em nível, não é estacionária, tanto pelo teste ADF quanto pelo
PP. O valor calculado da estatística t student é inferior aos valores críticos de t, a
1%, 5% e 10% de significância, nas três equações (A, B e C). Deste modo, não é
possível rejeitar a hipótese nula de que há uma raiz unitária. Já esta série testada em
primeira diferença apresenta um valor de t calculado superior aos valores críticos
nos três níveis de significância. Por exemplo, o t calculado de Dlnpib na equação
com intercepto é de -8,11, um valor (absoluto) maior que o t crítico a 1%, a 5%
e a 10%. Conclui-se que a hipótese nula de que há uma raiz unitária, neste caso,
é rejeitada, ou seja, a série do PIB em primeira diferença é estacionária. Diz-se
que a série é integrada de ordem um I(1), pois precisa de uma diferença para se
tornar estacionária.
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Para a série da corrente de comércio, a mesma se mostrou não estacionária
em nível. Ambos os testes resultaram em valores calculados inferiores aos valores
críticos a 1% e 5% de significância. Em primeira diferença, o teste ADF diagnosticou
que os valores calculados de Dlnxm para os modelos A e C são superiores aos
valores críticos a 5% de significância; portanto, a hipótese nula é rejeitada. O
teste PP apresentou valores calculados bem superiores aos críticos, para os três
modelos, rejeitando a hipótese nula pelos três níveis de significância. Portanto,
pode-se concluir que a série da corrente de comércio é estacionária em primeira
diferença, sendo I(1).
Tabela 1 – Testes de Raiz Unitária – Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e
Phillips-Perron (PP) para as séries temporais em análise (1.º trim. 1991 –
4.º trim. 2010)
Estatísticas ADF
Séries

Lnpib

Lnxm

tcal.
A:
A:
A:
A:
-0.52 -3.52 -2.89 -2.58
B:
B:
B:
B:
-1.15 -4.08 -3.47 -3.16
C:
C:
C:
C:
1.39 -2.59 -1.95 -1.61
A:
A:
A:
A:
-1.97 -3.52 -2.90 -2.58
B:
B:
B:
B:
-2.59 -4.09 -3.47 -3.16
C:
C:
C:
C:
1.62 -2.59 -1.94 -1.61

A:
-8.11
B:
Dlnpib
-8.11
C:
-7.99
A:
-3.09
B:
Dlnxm
-3.07
C:
-2.91

A:
-3.52
B:
-4.08
C:
-2.59
A:
-3.52
B:
-4.08
C:
-2.59

A:
-2.89
B:
-3.47
C:
-1.95
A:
-2.90
B:
-3.47
C:
-1.95

A:
-2.58
B:
-3.16
C:
-1.61
A:
-2.58
B:
-3.16
C:
-1.61

Estatísticas PP
p
valor

p
valor

tcal.

0.88
0.91
0.96

A:
A:
A:
A:
-0.58 -3.52 -2.89 -2.59
B:
B:
B:
B:
-1.19 -4.08 -3.47 -3.16
C:
C:
C:
C:
1.37 -2.59 -1.95 -1.61

0.29
0.28
0.97

0.00
0.00
0.00

0.03
0.12
0.00

A:
A:
A:
A:
-2.10 -3.52 -2.89 -2.59
B:
B:
B:
B:
-2.52 -4.08 -3.47 -3.16
C:
C:
C:
C:
1.75 -2.59 -1.94 -1.61
A:
-8.08
B:
-8.09
C:
-7.99
A:
-8.34
B:
-8.28
C:
-8.14

A:
-3.52
B:
-4.08
C:
-2.59
A:
-3.52
B:
-4.08
C:
-2.59

A:
-2.89
B:
-3.47
C:
-1.95
A:
-2.89
B:
-3.47
C:
-1.95

Fonte: Dados gerados na pesquisa.
74

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.12 (22), janeiro.2013

A:
-2.59
B:
-3.16
C:
-1.61
A:
-2.59
B:
-3.16
C:
-1.61

0.87
0.91
0.95
0.24
0.32
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Obs.: Lnpib e Dlnpib = série do PIB brasileiro em nível e em primeira
diferença, respectivamente;
Lnxm e Dlnxm = série da corrente de comércio Brasil-Mercosul em nível e
em primeira diferença, respectivamente. A = equação com intercepto; B = equação
com intercepto e tendência; C= equação sem intercepto e sem tendência.
Com relação à escolha da defasagem, para o teste ADF foi utilizado o Critério
de Informação de Schwarz (SIC), neste caso selecionado automaticamente pelo
software. Para o teste PP, também se optou pela seleção automática do Eviews,
que utilizou uma opção padrão denominada de Newey-West Bandwidth.
3.2. Testes de cointegração
Sendo as duas séries I(1), realizaram-se os testes de cointegração com o intuito
de identificar uma possível relação de longo prazo entre elas. A Tabela 2 apresenta
o teste ADF (neste caso, chamado de AEG) aplicado no resíduo da regressão entre
as variáveis e, por analogia, aplicou-se o teste PP na série dos resíduos também.
Para a equação A, ambos os testes apresentaram valores t calculados superiores aos
valores críticos a 5% e 10% de significância; para a equação B, os valores obtidos
foram maiores para 10% de significância; para a equação C, os valores calculados
foram mais elevados que os valores críticos a 1%, 5% e 10% de significância.
Conclui-se que, pelos dois testes, rejeita-se a hipótese nula de que há uma raiz
unitária na série do resíduo. Desta forma, ela é estacionária, indicando que as
séries do crescimento econômico e da corrente de comércio Brasil-Mercosul são
cointegradas, ou seja, apresentam uma relação de longo prazo.
Tabela 2 – Testes de Cointegração de Engle-Granger Aumentado (AEG)
e de Phillips-Perron (PP) na série do resíduo gerado pela regressão de
LNPIB e LNXM
Estatísticas AEG (ADF em µ)
Série

tcal.

tα=0,01

tα=0,05

tα=0,10

p valor

resíduo
(µ)

A: -3.5001
B: -3.3991
C: -3.5130

A: -3.5155
B: -4.0784
C: -2.5945

A: -2.8986
B: -3.4677
C: -1.9449

A: -2.5866
B: -3.1606
C: -1.6140

0.0104
0.0588
0.0006

Estatísticas PP
Série

tcal.

resíduo
(µ)

A: -3.4759
B: -3.3585
C: -3.4905

p valor
A: -3.5155
B: -4.0784
C: -2.5945

A: -2.8986
B: -3.4677
C: -1.9449

A: -2.5866
B: -3.1606
C: -1.6140

0.0112
0.0646
0.0007

Fonte: Dados gerados na pesquisa.
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A fim de corroborar com o resultado desses dois testes e identificar a possível
presença de vários vetores de cointegração, foi utilizado o teste de cointegração
de Johansen. O número de defasagens foi escolhido observando os dois Critérios
de Informação, AIC e SIC. Para ambos os critérios, os menores valores foram
equivalentes a uma única defasagem, sendo AIC = -1,6962 e SIC = -1,6062.
Dessa forma, o teste foi aplicado utilizando uma defasagem.
A Tabela 3 apresenta o teste de cointegração de Johansen, pelo qual se pode
concluir que tanto a estatística traço quanto a estatística máximo-valor apresentam
um vetor de cointegração. Pois a hipótese nula de que não há vetor de cointegração
é rejeitada pelas duas estatísticas, a 5% de significância. Já a hipótese nula de que
há no máximo um vetor de cointegração não é rejeitada, em ambas as estatísticas
de Johansen. Este teste confirma o resultado dos dois testes anteriores de que há
uma relação de longo prazo entre as séries de tempo analisadas.
Tabela 3 – Teste de cointegração de Johansen para LNPIB e LNXM
Hipótese nulaEstatística Valor Crítico
Autovalor
n.º de integração
Traço
(5%)

Valor Crítico
(1%)

Nenhum*

0.195734

17.34820

15.41

20.04

No máximo 1

0.004578

0.357865

3.76

6.65

Estatística
Hipótese nulaValor Crítico
Autovalor Máximon.º de integração
(5%)
Autovalor

Valor Crítico
(1%)

Nenhum*

0.195734

16.99033

14.07

18.63

No máximo 1

0.004578

0.357865

3.76

6.65

Fonte: Dados gerados na pesquisa.
* Indica rejeição da hipótese nula a 5% de significância.

3.3. Teste de causalidade
O teste de causalidade de Granger também está fortemente relacionado com
o número de defasagens incluídas. Gujarati (2006) demonstra que o resultado do
teste pode mudar de acordo com a defasagem utilizada. Para tanto, testou-se a
causalidade entre as séries incluindo até seis defasagens, pois um número muito
elevado de defasagens implica na perca de graus de liberdade, acarretando em
erro de especificação do modelo. Como os testes de raiz unitária apontaram que
as séries são não estacionárias em níveis, este teste foi aplicado nas variáveis em
primeiras diferenças. Pela Tabela 4 é possível observar que os dados da pesquisa
não apresentaram relação de causalidade, independentemente do número de
defasagens empregadas. As estatísticas do teste F não são significativas, os valores p
são bem superiores a 5%. Portanto, a hipótese de que DLNXM não causa Granger
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DLNPIB não pode ser rejeitada. Da mesma forma, não se rejeita a hipótese de
que DLNPIB não causa Granger DLNXM. Portanto, há ausência de causalidade
entre as séries.
Tabela 4 – Teste de causalidade de Granger para as séries em primeiras
diferenças
Hipótese Nula
DLNXM não causa
Granger DLNPIB
DLNPIB não causa
Granger DLNXM
DLNXM não causa
Granger DLNPIB
DLNPIB não causa
Granger DLNXM
DLNXM não causa
Granger DLNPIB
DLNPIB não causa
Granger DLNXM
DLNXM não causa
Granger DLNPIB
DLNPIB não causa
Granger DLNXM
DLNXM não causa
Granger DLNPIB
DLNPIB não causa
Granger DLNXM

Observações Defasagens Estatística F
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p-valor

1.03145

0.36170

0.36066

0.69847

0.79524

0.50070

0.29055

0.83208

0.77256

0.54695

0.48332

0.74788

1.16104

0.33828

0.47350

0.79463

0.99388

0.43777

0.48162

0.81944

2

3

4

5

6

Fonte: Dados gerados na pesquisa.

3.4. Modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC)
Uma vez que pelos testes de cointegração as séries temporais apresentaram
uma relação de longo prazo, torna-se inviável a utilização de um modelo VAR,
sendo adotado o modelo VEC para este caso. Mais uma vez, os critérios de
informação para seleção da defasagem do modelo, a partir do AIC e SIC, são
imprescindíveis. Ambos os critérios apresentaram menor valor para uma única
defasagem: AIC = -1,6815 e SIC = -1,5606. Valendo-se o uso do VEC de ordem 1.
Os valores dos coeficientes de ajustes de curto prazo (α), apresentados na
Tabela 5, referem-se à velocidade com que as variáveis se ajustam em direção ao
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equilíbrio de longo prazo. Dado um choque temporário, causando desequilíbrios
de curto prazo, quanto maior o valor de α, mais rápido esses desequilíbrios são
eliminados, relativamente aos de longo prazo. Quanto menor o α, mais demorado é
o ajuste da variável em direção ao equilíbrio (ENDERS, 1995). Para LNPIB, o valor
estimado do coeficiente de ajuste é -0,018575. Isso significa que os desequilíbrios
de curto prazo tendem a ser ajustados 1,8% em cada período, indicando que o
PIB corrige um choque de curto prazo muito lentamente, e demora um tempo
significativo para retomar o equilíbrio. Uma característica distinta é apresentada
pela corrente de comércio Brasil-Mercosul, em que o coeficiente α é de 0,259532,
indicando que LNXM se ajusta a uma velocidade de 25,95% a cada trimestre,
atingindo o equilíbrio em um curto espaço de tempo.
Tabela 5 – Estimativas dos coeficientes de curto e longo prazo do Modelo
Vetorial de Correção de Erro (VEC), para LNPIB e LNXM
Variáveis

Estimativas dos coeficientes
de ajustes de curto prazo (α)

Estimativas dos parâmetros
de longo prazo

LNPIB

-0.018575

1.000000

LNXM

0.259532*

-1.018258*

Fonte: Dados gerados na pesquisa.
*Estatisticamente significativos a 5%.

Este modelo realiza uma equação de cointegração normalizada e aqui esta
normalização pautou-se pelo valor de LNPIB, razão pela qual a estimativa do
parâmetro de longo prazo desta variável é igual a um. Sendo assim, LNPIB é
a variável endógena, ou de saída, e LNXM é a variável exógena, ou de entrada.
Contudo, essa equação não separa as variáveis nos dois termos, ambas são colocadas
do mesmo lado. Por esse motivo, a estimativa de β para LNXM deve ser analisada
com o sinal invertido (MARGARIDO et al., 2002, p. 101). Pela Tabela 6 podese verificar que variações ocorridas em LNXM, no longo prazo, são transmitidas
mais que proporcionalmente para LNPIB, 101,8%, indicando uma forte relação
das variáveis no longo prazo.
3.4.1. Função Impulso-Resposta (FIR)
O Gráfico 2 apresenta em (b) a resposta de LNPIB decorrente de um choque
(impulso) no desvio padrão de LNXM. Observa-se que a resposta é instantaneamente
positiva e, após atingir um pico no segundo período, praticamente se estabiliza do
quarto período em diante, não apresentando em nenhum momento uma resposta
negativa. Numa relação inversa, a resposta de LNXM derivada de um impulso
no desvio padrão de LNPIB, apresentada em (c), também é automaticamente
positiva, neste caso numa proporção superior, seguindo uma trajetória levemente
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ascendente nos períodos subsequentes. Em (a), pode-se observar a resposta de
LNPIB dado um impulso no seu próprio desvio padrão, onde o efeito positivo é
mais significativo e se torna estável a partir do segundo período. Por fim, em (d) a
resposta de LNXM a uma inovação no seu próprio desvio padrão é, num primeiro
momento, positiva e segue uma trajetória descendente nos períodos posteriores.
Gráfico 2 – Respostas de LNPIB e LNXM em razão de um impulso
de uma unidade de desvio padrão em cada uma das variáveis

Fonte: Gerados a partir dos dados da pesquisa.

3.4.2. Análise de Decomposição de Variância (ADV)
A ordem de entrada das variáveis na matriz de covariância de Choleski é de
fundamental importância para o resultado da decomposição de variância a partir
do VEC. Alguns trabalhos apresentam a decomposição de variância para as duas
ordens, chegando a resultados discutíveis e inconclusivos, em razão da forte
influência dessa ordenação. Para alguns, a indicação de uma ordenação sobre as
demais não está imersa numa boa base teórica; esse critério de decisão ficaria a
cargo dos pesquisadores por meio da teoria envolvida nas variáveis ou por indícios
apresentados.
Com o intuito de não cometer viés de especificação do modelo e, por
conseguinte, gerar resultados duvidosos, optou-se por testar a exogeneidade das
variáveis por meio do teste de causalidade de Granger em bloco com exogeneidade
de Wald, a fim de confirmar a ordem correta do modelo. Seguindo este método,
evidenciou-se que o teste de qui-quadrado, resultante na Tabela 6, é maior para
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a variável DLNXM; logo, essa variável é a mais endógena do modelo. Por esse
teste, deve-se utilizar a variável mais exógena anteriormente à mais endógena na
matriz de covariância de Cholesky para realizar a Análise de Decomposição da
Variância; portanto, a ordenação indicada é LNPIB - LNXM.
Tabela 6 – Teste de exogeneidade de Wald com Teste de
causalidade de Granger em bloco para o VEC
Variável

Qui-quadrado (X²)

df

p-valor

D(LNPIB)

0.001670

1

0.9674

D(LNXM)

1.498711

1

0.2209

Fonte: Dados gerados na pesquisa.

A ordenação indicada pela exogeneidade das variáveis foi utilizada para
a decomposição de variância de LNPIB e LNXM, apresentadas na Tabela 7.
Observa-se que, após um choque inicial não antecipado em LNPIB, no primeiro
período o seu desempenho depende 100% de si próprio. Decorrido um ano após
o choque, 1,14% do seu comportamento deve-se a LNXM. No horizonte de oito
períodos trimestrais, após a inovação não antecipada sobre LNPIB, em média 1%
de seu desempenho se deve a LNXM. Com um choque inicial inesperado sobre
LNXM, no primeiro período esta variável apresenta seu comportamento atrelado
a 58,4% sobre si mesma. Nos períodos subsequentes, a proporção da influência de
LNPIB segue trajetória ascendente e chega, em um horizonte de oito trimestres,
a exercer 75,1% de influência sobre o comportamento de LNXM.
Tabela 7 – Análise de decomposição de variância (ADV) para LNPIB e
LNXM
Decomposição de variância de LNPIB
Período

80

S.E.

LNPIB

LNXM

Decomposição de variância de LNXM
Período

S.E.

LNPIB

LNXM

1

0.101808 100.0000 0.000000

1

0.133601 41.57374 58.42626

2

0.150223 99.01889 0.981111

2

0.184251 48.89739 51.10261

3

0.186805 98.85591 1.144089

3

0.218850 55.37088 44.62912

4

0.217377 98.85881 1.141194

4

0.246371 60.89267 39.10733

5

0.244187 98.90388 1.096116

5

0.270087 65.51379 34.48621

6

0.268360 98.95762 1.042385

6

0.291453 69.35055 30.64945
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7

0.290548 99.00965 0.990350

7

0.311195 72.53431 27.46569

8

0.311173 99.05687 0.943128

8

0.329716 75.18707 24.81293

Ordenação Cholesky: LNPIB – LNXM
Fonte: Dados gerados na pesquisa.

4. Considerações finais
Este estudo teve por objetivo identificar uma possível relação entre a corrente
de comércio do Brasil com o Mercosul e o crescimento econômico brasileiro, no
curto e longo prazo. Para isso, esta investigação concentrou-se numa abordagem
empírica cuja metodologia teve por base a econometria aplicada em séries temporais.
Constatou-se que, pelos testes de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado e de
Phillips-Perron, as duas séries de tempo não são estacionárias em níveis, mas são
estacionárias em primeiras diferenças, isto é, são integradas de ordem um. Pelos
testes de cointegração de Engle-Granger Aumentado e de Phillips-Perron nos
resíduos, verificamos que entre o crescimento econômico brasileiro e a corrente
de comércio do Brasil com o Mercosul existe uma relação de longo prazo. O
fato de essas variáveis apresentarem um comportamento semelhante ao longo
do tempo, quando visualizadas suas trajetórias na representação gráfica, tem
uma comprovação econométrica. O teste de cointegração de Johansen indicou
que há um vetor de cointegração, e não mais que um, para esta relação de longo
prazo. Embora a correlação entre as variáveis tenha sido altamente positiva e
significativa, as mesmas não apresentaram sentido de causalidade pelo teste de
causalidade de Granger.
As estimativas dos parâmetros de longo prazo resultantes do Modelo Vetorial
de Correção de Erro (VEC) indicaram que variações na corrente de comércio
com o Mercosul são passadas mais que proporcionalmente ao PIB. Porém, essa
relação de longo prazo é fracamente identificada quando são analisadas as respostas
de impulsos e decomposições de variância no erro de previsão. A resposta do
PIB em razão de um choque ocorrido na corrente comercial Brasil-Mercosul é
imediatamente positiva, seguindo em trajetória ascendente até o segundo trimestre
e se estabilizando nos períodos subsequentes. Contudo, embora positiva, essa
resposta é ínfima em termos proporcionais. Um comportamento semelhante,
porém mais significativo, foi observado na trajetória da corrente comercial
Brasil-Mercosul como resposta a um choque ocorrido na variável do crescimento
econômico. A análise de decomposição de variância indicou que, decorridos dois
anos após um choque inesperado na corrente de comércio em questão, o PIB tem
influência superior a 75% sobre o comportamento dessa corrente comercial. Já
quando o choque não antecipado ocorre no PIB, a corrente de comércio BrasilMercosul exerce influência de apenas 1,14% sobre o PIB, ao fim de um ano.
Decorridos dois anos do choque, essa influência passa a ser de pouco menos de 1%.
Os dados resultantes da análise empírica refletem a realidade da nossa
economia. O mercado interno brasileiro é predominante. Pela ótica da demanda, é
possível observar que o PIB é composto pela soma do consumo das famílias, gastos
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do governo, investimentos e exportações líquidas (subtraídas as importações).
Destes componentes, os de ordem interna são predominantes na proporção da
demanda agregada total. As exportações representam em torno de 13% do PIB
brasileiro. Dessas exportações, apenas 10% são destinadas ao Mercosul. Portanto,
embora exista uma relação de longo prazo entre as variáveis, a influência dessa
corrente de comércio para o crescimento econômico não se configura como
relevante. O crescimento do país não é vulnerável a flutuações referentes a esse
intercâmbio comercial. Em outras palavras, constatou-se um efeito benéfico da
abertura comercial para o Mercosul sobre o crescimento econômico brasileiro.
Contudo, este efeito ainda é pouco representativo.
O fato de o PIB ter apresentado forte influência no comportamento da
corrente de comércio com o Mercosul, no longo prazo, pode parecer óbvio, no
sentido de essa corrente já ser parte componente para se chegar ao resultado final
do PIB. No entanto, deve-se lembrar, conforme descrito na metodologia, que,
baseado em estudos confiáveis que utilizaram esse procedimento, este estudo
subtraiu as exportações e somou as importações nos dados do PIB, retirando o
efeito do comércio internacional de uma variável, sendo que este já é, em parte, a
segunda variável utilizada. A ideia é que se tem, de um lado, um PIB que representa
uma economia fechada; e, de outro, parte do que representa a abertura de uma
economia ao mercado externo. Buscou-se, assim, identificar o efeito do comércio
internacional no crescimento interno e, neste caso, focou-se apenas o intercâmbio
comercial com o Mercosul. Logo, se o PIB apresentou grande determinação no
comportamento da corrente comercial, isso indica que os componentes de ordem
interna da equação do PIB têm forte influência sobre os de ordem externa.
Com relação ao curto prazo, as estimativas dos coeficientes de ajustes de
curto prazo apresentadas pelo VEC revelaram que os desequilíbrios transitórios
são corrigidos lentamente pela variável do crescimento econômico, ou seja,
para que a variável retorne ao equilíbrio há uma longa defasagem temporal. Já
a corrente de comércio brasileira com o Mercado Comum do Sul recupera-se
rapidamente de desequilíbrios de curto prazo, retomando o equilíbrio de longo
prazo no horizonte de um ano. Fica claro, por esses resultados, que pelo fato
de o PIB representar a soma de um número de variáveis ele demora muito mais
tempo para se recuperar de desequilíbrios transitórios, pois o choque resultará de
uma das variáveis que o compõem e este implicará em efeitos em todas as outras.
Cada uma levará um período de tempo para corrigir os choques. Já a corrente
de comércio do Brasil com o Mercosul, visto que representa uma pequena parte
da corrente comercial geral e é representada por variáveis dependentes, pois as
exportações geram divisas para importar, consegue retornar ao equilíbrio em um
curto espaço de tempo. Isso pode ser comprovado pelo choque externo ocorrido
nesse intercâmbio comercial em 2001, pela crise da economia argentina, que se
refletiu numa queda de 47% das exportações para o bloco no ano de 2002, mas,
já no ano de 2003, as exportações para o bloco aumentaram 71%, retomando o
equilíbrio de longo prazo.
Ainda que a relação de longo prazo verificada não caracterize uma
representatividade elevada, são de fundamental importância as relações comerciais
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que o Brasil mantém com esse bloco econômico, uma vez que o país potencializa
seu poder nas negociações internacionais por passar a negociar em bloco frente a
outros blocos econômicos. Pelo seu PIB e pela população abrangente, o Mercosul
se configura em um importante centro de atração de investimento mundial,
representando um mercado em potencial. O impacto desse intercâmbio comercial
com o crescimento econômico brasileiro apresentou uma relação diretamente
proporcional, isto é, no mesmo sentido. Deste modo, uma relação continuada
e com tendência crescente desse intercâmbio comercial só vem a aumentar os
benefícios internos ao Brasil, seja em termos econômicos, seja em termos de bemestar à população dos estados brasileiros diretamente envolvidos, ainda que sejam
benefícios causados pelos efeitos indiretos decorrentes da negociação com o bloco.
Apêndice
A – Teste de raiz unitária
Todo estudo empírico baseado em séries temporais pressupõe que tais séries
sejam estacionárias: “(...) se uma série temporal é estacionária, sua média, variância
e autocovariância (em diferentes defasagens) permanecem as mesmas, não importa
qual seja o ponto em que as medimos: isto é, elas não variam com o tempo”
(GUJARATI, 2006, p. 639). Quando as séries apresentam uma condição de não
estacionariedade, elas seguem um passeio aleatório e denotam o chamado problema
da raiz unitária. Um procedimento para tornar séries temporais não estacionárias
em estacionárias é aplicar as primeiras diferenças das séries. Por exemplo, se uma
série é I(d), ou seja, Integrada de ordem d, significa que ela contém d raiz unitária,
devendo ser diferenciada d vezes, em relação ao tempo, para se tornar estacionária.
A utilização de modelos de regressão para séries temporais não estacionárias pode
gerar o que é conhecido na literatura especializada como fenômeno da regressão
espúria, isto é, uma regressão que não tem sentido algum, uma vez que as médias
e variâncias instáveis ao longo do tempo não apresentam uma relação verdadeira
entre as séries. Para evitar esse problema, é imprescindível realizar teste de raiz
unitária nas séries utilizadas, a fim de proceder com a interpretação adequada dos
dados em análise.
Há vários procedimentos disponíveis na literatura para testar a presença de
raiz unitária, sendo o teste de Dickey-Fuller um dos precursores. Neste trabalho,
utilizou-se o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Segundo Enders (1995,
p. 225), este teste abrange processos autorregressivos com ordem superior
a um. Efetua-se um aumento nas três equações existentes no teste pioneiro,
acrescentando valores defasados da variável dependente ∆Yt, para considerar
uma possível correlação serial nos termos de erro. O teste consiste na seguinte
regressão para estimação:
(1)
Onde
.Em que ∆ demonstra que a variável está
diferenciada; Y representa a variável dependente; α é o termo constante, também
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chamado de intercepto; à ordem do modelo autorregressivo; e t é um termo de erro
de ruído branco puro. Para estimar o coeficiente de Yt-1, Dickey e Fuller mostraram
que a estatística τ (tau) corresponde ao teste t. Deste modo, a estatística τ testa a
significância da variável Yt-1 para o modelo que inclui apenas a constante; para o
modelo com constante e tendência, a significância é testada pela estatística τ, e a
estatística τ é utilizada para o modelo ausente de componentes determinísticos,
isto é, sem constante e sem tendência (ENDERS, 1995).
Um segundo teste aplicado neste estudo para identificar a estacionariedade
foi o de Phillips-Perron (PP). Os autores desenvolveram uma generalização do
procedimento de Dickey-Fuller que permite suposições a respeito da distribuição
dos erros. Ao contrário dos pressupostos de Dickey-Fuller, de independência dos
erros e homogeneidade, o teste de Phillips-Perron permite que os erros sejam
fracamente dependentes e distribuídos de forma heterogênea (ENDERS, 1995).
A equação de regressão a ser estimada é a seguinte:

B(L) γt = a0*B(L) + a1*B(L) γt-1 + C(L)εt
(2)
Onde a0*B(L) = α. Em que α representa o intercepto, e o erro {μt} é

gerado por um processo autorregressivo µt = [C(L)/B(L)] εt, sendo B(L) e C(L)
polinômios do operador de diferença.
Os testes de raiz unitária testam a hipótese nula (H0) de que há raiz unitária,
contra a hipótese alternativa (H1) de ausência de raiz unitária. Se o valor da
estatística t-student calculado for superior ao valor crítico de t, rejeita-se a hipótese
nula; caso seja inferior, o mesmo cairá na região de aceitação da distribuição normal
e, desta forma, a hipótese nula não pode ser rejeitada. Um fator importante a ser
considerado nestes testes é o número de defasagens incluídas. Andrade (2006)
afirma que um número considerável de parâmetros estará sendo estimado caso
sejam utilizadas muitas defasagens, ocasionando uma perda expressiva de graus
de liberdade. Por conseguinte, o modelo não estará bem especificado, gerando
uma distorção dos fatos. Para resolver esse problema, existem alguns critérios de
escolha para a defasagem mais adequada. Neste trabalho, utilizaram-se os Critérios
de Informação de Akaike (AIC) e de Schwarz (SIC), segundo os quais o modelo
mais adequado é aquele cujas defasagens utilizadas retornam o menor valor de
tais critérios (GUJARATI, 2006, p. 433).
B – Teste de cointegração
Quando duas séries temporais são não estacionárias e integradas de mesma
ordem, elas podem exercer influências uma sobre a outra nas trajetórias de longo
prazo. Como descreve Gujarati (2006), se as variáveis Xt e Yt são individualmente
I(1), isto é, possuem uma raiz unitária e se tornam estacionárias com uma diferença,
a regressão entre elas pode ter sentido. Sendo o resíduo dessa regressão integrado
de ordem zero I(0), o mesmo é estacionário, indicando que as duas variáveis são
cointegradas. A cointegração denota a existência de uma relação de longo prazo,
ou de equilíbrio, entre as variáveis.
A noção de cointegração recebeu um tratamento formal por Engle e Granger
(1987, apud GUJARATI, 2006), os quais desenvolveram o teste de Engle-Granger
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ou teste de Engle-Granger Aumentado para testá-la. O procedimento consiste em,
após a identificação da não estacionariedade das séries em questão, estimar uma
regressão com as variáveis em níveis, isto é, sem diferenciação, e aplicar o teste de
Dickey-Fuller Aumentado nos resíduos dessa regressão. Este teste foi utilizado
para avaliar a existência de cointegração nesse estudo e, por analogia, aplicou-se
também o teste de Phillips-Perron nos resíduos da regressão.
Contudo, como destaca Enders (1995), o teste de Engle-Granger, embora seja
de fácil implementação, contém alguns defeitos: não apresenta um procedimento
sistemático para estimar separadamente vários vetores de cointegração, estima um
único vetor; depende de um estimador em duas etapas, estimando os erros gerados
por outra regressão. Ao contrário desse teste, Johansen (1988) desenvolveu um
método, o qual considera que todas as variáveis são endógenas e utiliza Máxima
Verossimilhança para contornar a estimação por duas etapas e estimar e testar a
presença de múltiplos vetores de cointegração. O procedimento é baseado na
abordagem de vetores autorregressivos (VAR), por meio da estimação de uma
equação:
(3)
Sendo yt um vetor (nx1) de variáveis I(1), integradas de ordem um, e εt é
um vetor (nx1) dos termos de erros.
A equação pode ser redefinida pela formulação de um Modelo Vetorial de
Correção de Erro (VEC), incluindo efeitos de curto e longo prazo:
(4)

Segundo Enders (1995), o número de
Onde
vetores de cointegração distintos é determinado pelo rank (r), ou posto, da matriz
π do modelo. Se o rank for zero, a matriz é nula e não existe nenhum vetor
de cointegração; se o rank for igual a n, posto completo, o processo vetorial é
estacionário; para rank = 1, há um único vetor de cointegração; para os casos em
que 1 < rank (π) < n, há múltiplos vetores de cointegração.
Para identificar o número desses vetores cointegrados, Johansen (1988)
apresentou dois testes: o Teste Traço, que tem por finalidade testar a hipótese
nula de que o número de vetores de cointegração é menor ou igual a r, contra
a hipótese alternativa geral, r = n; e o Teste de Máximo Autovalor, que testa a
hipótese nula de que há r vetores de cointegração, versus a hipótese alternativa
de que há r + 1. Estes testes podem ser definidos, respectivamente, por:
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Onde λ′i = o valor estimado de raízes características (também chamado de
autovalor); e T = o número de observações utilizadas.
C – Teste de causalidade
Conforme Gujarati (2006), a correlação não implica necessariamente a
existência de causalidade. A ideia de causalidade nas regressões que envolvem
séries temporais tem por base que, se o evento A acontece antes do evento B, é
possível que A cause B; logo, o teste procura identificar uma relação de precedência
temporal entre as variáveis. O teste de Granger pode apresentar quatro casos que,
para este estudo, são: 1) uma causalidade unidirecional da corrente de comércio
Brasil-Mercosul (LNXM) para o crescimento econômico brasileiro (LNPIB); 2)
uma causalidade unidirecional, no sentido inverso, do LNPIB para a LNXM;
3) uma causalidade bilateral, da LNXM para o LNPIB e vice-versa; 4) uma
independência, sem causalidade entre as variáveis.
De acordo com Gujarati (2006), o teste, neste caso, assume que os valores
do LNPIB estão relacionados com os seus valores defasados e com os valores
passados de LNXM, assim como LNXM também está relacionada com os seus
próprios valores passados e com os valores defasados do LNPIB. As equações a
seguir ilustram essas afirmações, respectivamente:

Este teste leva em consideração que as duas séries analisadas são estacionárias
e os termos de erros não estão correlacionados. Também é altamente sensível ao
número de termos defasados incluídos; para tanto, recorreu-se aos Critérios de
Informação de Akaike (AIC) e de Schwarz (SIC) para fazer a escolha.
D – Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) e Modelo Vetorial de
Correção de Erro (VEC)
Sims (1980) desenvolveu um Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) para
trabalhar com as interações dinâmicas de um conjunto de dados para análise
macroeconômica, o qual estabelece que todas as variáveis são endógenas; a
evolução de cada uma é explicada por suas próprias defasagens e pelas defasagens de
todas as outras variáveis expressas na equação. As restrições ao modelo são impostas
com técnicas estatísticas, uma vez que o mesmo é ausente de fundamentação
teórica; o modelo é especificado de acordo com o comportamento dos dados.
Segundo Rocha et al. (2011), Christopher Sims incorporou a teoria econômica
no tratamento das variáveis em um trabalho posterior, de 1986. Deixando de ser
estritamente ateórico, o estudo do autor passou a ser uma importante forma de
especificação da estrutura dinâmica do sistema.
De acordo com Lütkepohl et al. (2004), se um sistema de variáveis
apresenta relações de cointegração, a forma VAR não se configura no modelo
mais conveniente. Neste caso, deve ser utilizado o denominado Modelo Vetorial
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de Correção de Erro (VEC), por considerar parametrizações específicas de curto
prazo que suportam a análise da estrutura de uma relação de longo prazo. Esse
argumento é corroborado por Rocha et al. (2011): se existirem relações de longo
prazo entre as variáveis, é necessário acrescentar ao VAR padrão um vetor de
correção de erro, o qual é obtido por meio da combinação linear das variáveis em
níveis. Um vetor de cointegração ß é multiplicado pelos coeficientes da velocidade
de ajustamento α, gerando o termo de correção de erro (αβ’Xt-1). Segundo este
autor, o termo de correção de erro é fundamental para estimar modelos que são
cointegrados de ordem um, pois a falta deste termo ao estimar pelo ajuste do
VAR irrestrito (em sua forma geral, padrão) em primeira diferença leva a um erro
de especificação. Deve-se ressaltar que as variáveis são consideradas em primeiras
diferenças no modelo; logo, são estacionárias. Nessa mesma linha, Hollauer et al.
(2006) argumentam que a presença de cointegração torna a estimação do VAR
em primeiras diferenças inadequado, devendo-se utilizar um VEC em primeiras
diferenças, ou um VAR em níveis. Todavia, estimar um VAR em nível pode gerar
resultados falsos quando as séries são não estacionárias, visto que em um modelo
VAR todas as variáveis devem ser estacionárias. Deste modo, o VEC em primeiras
diferenças é a estimação adequada para os casos em que as séries de tempo denotam
relação de longo prazo.
Em suma, o VEC decorre de um VAR irrestrito somado a um termo de
correção de erro. Nesse sentido, um VEC é um VAR restrito pela cointegração
existente entre as variáveis utilizadas no modelo. No VEC, os erros de curto
prazo serão aos poucos corrigidos, de forma a garantir o equilíbrio de longo
prazo (ROCHA et al., 2011). Segundo Lütkepohl et al. (2004), o VEC assume
a seguinte forma:

Onde
- (1k – A1 - ... – Ap) e
= - (Ai+1 + ...+ Ap) para i = 1, ..., p-1; A
= matriz de coeficientes advinda do VAR. Uma questão importante ao ajustar um
modelo VAR ou VEC é a determinação da ordem do modelo, de acordo com as
defasagens incluídas, o que influencia diretamente nos resultados gerados. Mais
uma vez, os critérios de AIC e SIC foram consultados. A utilização do modelo
VAR irrestrito ou restrito permite avaliar as interações dinâmicas entre as variáveis,
por meio da Função Impulso-Resposta (FIR) e a Análise de Decomposição de
Variância (ADV)3.
D.1 – Função Impulso-Resposta (FIR)
As variáveis expressas no modelo são endógenas; desta forma, é possível
analisar os choques exógenos e imprevistos ocorridos na economia, que não são
inclusos na equação, os quais Sims (1980) chamou de inovações ou impulsos, e
desenvolveu a técnica de análise denominada Função Impulso-Resposta (FIR).

3

O procedimento matemático dessas duas análises é encontrado em Enders (1995, p. 305-310).
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Por meio dessa Função, podem-se identificar os efeitos, presentes e futuros,
decorrentes de uma inovação nos resíduos de determinada variável da equação,
que afetam a própria variável e todas as outras do modelo. Em outras palavras,
a FIR permite constatar como uma variável responde, ao longo do tempo, a um
choque no resíduo de outra (ou dela mesma), ceteris paribus.
D.2 – Análise de Decomposição de Variância (ADV)
Esta ferramenta mostra a importância relativa de cada choque aleatório
que afeta as outras variáveis. Ou seja, num horizonte de tempo, observa-se que
a proporção das mudanças de determinada variável decorre de inovações nela
mesma ou em outras variáveis. É como detectar os efeitos que os choques nos
resíduos de uma variável causam no comportamento dela mesma e nas outras
inclusas no modelo, nos períodos posteriores (ENDERS, 1995). A ordenação
das variáveis na matriz de covariância de Cholesky determina fundamentalmente
o resultado da decomposição de variância. Uma maneira de realizar a ordenação
de forma mais adequada tem sido adotada por meio do teste de exogeneidade
de Wald, realizado juntamente com a causalidade de Granger em bloco. Este
teste fornece a estimativa de qui-quadrado para as variáveis em análise, sendo a
de maior qui-quadrado a que representa a variável mais endógena da equação. A
ordenação na matriz de covariância deve seguir da variável mais exógena para a
mais endógena (SILVA, 2008).
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A América do Sul como
“Zona de Paz”: uma análise
da política externa brasileira
e a criação do Conselho de
Defesa Sul-Americano
Helvécio de Jesus Júnior*
Resumo: O fenômeno político da regionalização na área da
segurança internacional atinge a América do Sul na medida em que
a interdependência regional econômica, política e cultural aumenta.
A América do Sul, na qualidade de espaço regional de segurança,
representa um complexo onde os principais países buscam um
concerto político em que a cooperação na área possa ser mais efetiva.
O objetivo desse artigo é avaliar a influência da política externa
brasileira para a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano e as
análises teóricas no campo da segurança internacional associadas à
regionalização da segurança na América do Sul. Outrossim, busca
identificar as potenciais áreas de tensão e conflitos na região e os
desafios para a funcionalidade da Unasul no campo da segurança
regional.
Palavras-chave: Segurança regional; América do Sul; Unasul.

Introdução
Desde o último quarto do século 19, a política externa brasileira tem voltado
a sua atenção para a América do Sul em termos estratégicos, na tentativa de
preservar sua posição internacional. No Brasil Império, a busca era por equilibrar
poder com a Argentina e com o poderio militar paraguaio crescente por volta de
1860. O dilema de segurança1 gerado por percepções de ameaças na região do
Cone Sul culminou na Guerra do Paraguai (1864-1870).

*
Helvécio de Jesus Júnior é Mestre em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-RJ) e professor dos cursos de Relações Internacionais e de Economia da Universidade de Vila
Velha (UVV). E-mail: <helvecio.junior@uvv.br>.
1
Situação caracterizada pela desconfiança mútua entre os Estados que, mesmo com preocupações eminentemente
defensivas, acabam gerando incerteza nos outros acerca de suas reais intenções com seu incremento do poder
militar (HERZ, 1950).
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No século 20, a política externa brasileira não posicionou a América do Sul
como prioridade. Durante o período do regime militar (1964-1985), a doutrina
estratégica brasileira enxergava a Argentina como principal fonte de ameaça
(SANTORO, 2006), uma vez que esse país, também governado por militares,
entre 1976 e 1983, havia fortalecido o sentimento nacionalista com a disputa
com o Chile pelo Canal de Beagle (em 1978), as rivalidades com o Brasil acerca
da construção da usina de Itaipu e a Guerra das Malvinas (em 1982), contra os
ingleses.
De tal forma, somente é possível pensar a segurança internacional na América
do Sul em vias de institucionalização após a redemocratização do Brasil e da
Argentina, os principais países em termos estratégicos nos anos 1980, e o início
do processo de integração regional que terminou com a criação do Mercosul, em
1991. Esse processo de integração e redução das percepções de ameaças mútuas
entre os dois países contribuiu fortemente para a criação lenta e gradual de
uma arena de compromissos mútuos e institucionalização da área de segurança,
tentando estabelecer uma “Zona de Paz” na América do Sul.
Em um primeiro momento, este artigo pretende descrever as mudanças da
política externa brasileira para a América do Sul, notadamente no período pósditadura militar. Posteriormente, analisarei vertentes teóricas acerca da segurança
internacional aplicadas ao caso da América do Sul e, por fim, demonstrarei as
perspectivas e desafios do Conselho de Defesa Sul-Americano ligado à Unasul e
sua importância para a segurança regional.
A América do Sul na política externa brasileira
Só é possível pensar o avanço dos acordos regionais na área da segurança
sul-americana dentro do quadro político da redemocratização do Brasil e da
Argentina, os principais países da região com poder político e econômico nos anos
1980, e o início do processo de integração regional que terminou com a criação
do Mercosul, em 1991. Desde então, o passado de rivalidades tem dado lugar a
uma arena de compromissos mútuos e institucionalização da área de segurança,
tentando estabelecer uma “Zona de Paz” na América do Sul.
O PIB brasileiro corresponde a mais de 40% de toda a riqueza produzida no
continente e o mesmo ocorre em relação ao gigantismo do território brasileiro
vis-à-vis aos demais países da região. O tamanho do Brasil gera, em alguns países,
a inescapável sensação de assimetria nas relações internacionais e isso, por sua
vez, traz consigo o elemento da desconfiança, alimentado pela diferença entre os
recursos naturais, tamanho e trajetórias políticas, econômicas e culturais (SOARES
DE LIMA, 2005).
As primeiras tentativas de integração regional entre as Américas malograram,
em grande parte em razão dos diferentes sistemas políticos e das desconfianças
geradas em um ambiente de confrontação da Guerra Fria. A Alalc, por exemplo, foi
vítima dessas disputas, pois nessa época vigorava com mais força o protecionismo
econômico e o nacionalismo, em vez da visão do comércio livre ou integração
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regional como forma de inserção equilibrada na economia global (SANTORO,
2006).
Não obstante a tradicional política de alinhamento com os EUA, notadamente
diretora do pensamento estratégico na política externa durante os governos
militares de Gaspar Dutra (1946-1950) e Castello Branco (1964-1967), houve
um esforço para minorar tal visão e aproximar o Brasil de seu espaço natural de
projeção de poder sem prejudicar as relações com os norte-americanos. É possível
exemplificar tais perspectivas com os modelos de inserção internacional defendidos
por San Tiago Dantas (1961-1963) e Azeredo da Silveira (1974-1978) na tradição
da “política externa independente”, que ampliava os laços com as nações do Sul
mesmo correndo o risco de conflito entre seus interesses nacionais e os dos EUA
(VIGEVANI e CEPULANI, 2007).
Destarte, a política externa do governo Geisel, durante o período autoritário,
seguiu o famoso “pragmatismo responsável” que reconhecia o Brasil como potência
intermediária “sem opções exclusivistas pelo bilateralismo ou multilateralismo, pelo
Ocidente ou Terceiro Mundo, pelo alinhamento ou por essa ou aquela ideologia”
(CERVO, 2003, p. 387). O “pragmatismo responsável” reconhecia que o Brasil
deveria considerar a complexidade global e atuar em várias frentes para projetar o
poder nacional e influenciar os espaços disponíveis na arena internacional. Nesse
pragmatismo, a América do Sul aparecia como espaço importante para o Brasil
nos sentidos econômico e estratégico, mas ainda não se pode dizer que houve
uma “sul-americanização” da política externa brasileira.
Maurício Santoro (2006) argumenta que o ponto de virada para a política
externa brasileira em relação à América do Sul foi a redemocratização do Brasil e
da Argentina no início da década de 1980. Na Argentina, a derrota na Guerra das
Malvinas, em 1982, acelerou o fim da ditadura militar e, durante os governos de
José Sarney e Raul Alfonsín, foi possível virar uma página de rivalidades geopolíticas
entre os governos militares do Brasil e da Argentina, criando um novo processo
de negociação visando à integração regional econômica e comercial no Cone
Sul que servirá de inspiração posterior aos demais acordos regionais da área da
segurança. “Os dias de desconfiança que ficaram dos conflitos dos anos 1970
haviam ficado para trás. Os dois presidentes iniciaram um ambicioso programa
de construção da confiança na área militar, que culminou com os acordos de
cooperação nuclear. Ambos viam o processo como parte do programa de eliminar
o entulho ‘autoritário’ acumulado durante o recente período das ditaduras”
(SANTORO, 2006. p. 119).
Na área econômica também havia um consenso de que os modelos de
substituição das importações e do Estado desenvolvimentista, patrocinados pala
Cepal e Unctad, haviam entrado em declínio. No início da década de 1980, com
a crise da dívida externa no Brasil e na Argentina, o FMI e o Banco Mundial
passam a influenciar as medidas macroeconômicas nesses países com condições
para os empréstimos, como a eliminação da proteção da indústria nacional e
abertura comercial.
Nesse contexto de abertura comercial, a integração regional liderada pelos
governos brasileiro e argentino buscava criar uma nova área para fortalecer o
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comércio regional e enfrentar a competição global. Aliado à perspectiva de
segurança regional, esse processo tinha como objetivo, igualmente, fortalecer as
economias dos dois países e incrementar a institucionalização dos acordos técnicos
entre as duas nações (PUGH, 2004).
Os acordos resultantes desse processo de aproximação entre o Brasil e a
Argentina foram firmados em 1991, com o Tratado de Assunção, que uniu à
integração regional o Uruguai e o Paraguai para formar o Mercosul. Formar um
mercado integrado para as economias do Cone Sul era visto como uma forma de
fortalecer a região para competir com as pressões de uma era globalizada.
No que tange à percepção estratégica brasileira, a América do Sul começa a
ser vista como o território principal de expansão do poder econômico brasileiro. A
diminuição da rivalidade geopolítica com a Argentina e o incremento da integração
regional via Mercosul possibilitaram uma nova abrangência sobre a posição regional
que o Brasil deveria ocupar. Além disso, o fim da Guerra Fria possibilitou uma
nova gama de parceiros estratégicos ao redor do mundo sem restrições ideológicas
que limitavam as opções brasileiras em momentos de “alinhamento automático”
com os EUA, na tentativa de não prejudicar as relações políticas e comerciais com
a superpotência do Norte.
Com o novo sistema multipolar ou “uni-multipolar”, nas palavras de
Huntington (1999), abriu-se novamente a opção do Brasil em assumir seu papel
histórico de líder regional. A hegemonia regional, contudo, buscava integrar a
América do Sul na política externa brasileira mais do que simplesmente considerá-la
objeto de expansão brasileira. Maria Regina Soares de Lima (2005, p.3) explica o
novo propósito brasileiro desde os acordos iniciais do Mercosul colocando o foco
na América do Sul,; o Itamaraty admite que “[n]o plano político o componente
sul-americano adquire maior relevância, (...) que se desdobra em dois vetores.
Um deles é ofensivo, no sentido clássico de um movimento equilibrador em face
das estruturas de poder que possam obstaculizar o desenvolvimento nacional.
(...) O outro vetor é o defensivo, com vistas a evitar que desenvolvimentos no
interior dos países vizinhos possam eventualmente vir a transbordar para as
fronteiras nacionais e, pior ainda, possam estimular ações unilaterais dos EUA
na região. No primeiro caso, o principal instrumento que o Brasil pode oferecer
é a coordenação da ação coletiva dos países sul-americanos nas arenas globais e
regionais; no segundo, disponibilizar os bons ofícios na mediação de eventuais
conflitos dentro de e entre os países sul-americanos”.
A elevação da América do Sul no pensamento estratégico de política externa
no Brasil ganhou força nos anos 1990, na administração de Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002), e foi intensificada pelo seu sucessor, Lula da Silva (20032010). Tullo Vigevani e Gabriel Cepaluni (2007) apontam que a estratégia de
“autonomia pela participação” no governo FHC buscou fortalecer a integração
para aumentar o poder comercial brasileiro e instrumentalizar o poderio brasileiro
nas demais arenas globais, como a Organização Mundial do Comércio e na disputa
por uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU.
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Já na ideia de “autonomia pela diversificação” do governo Lula da Silva, os
autores argumentam que há uma ênfase retórica e aproximação ideológica com o
ideal da integração sul-americana. A Comunidade Sul-Americana de Nações (Casa)
surge, em 20032, no início do governo Lula, nesse contexto de convergência da
integração dos países sul-americanos e de liderança regional brasileira em temas
de integração que vão além do comércio e abrangem a segurança, a cultura e as
sociedades do continente (VIGEVANI, CEPULANI, 2007).
Em um dos seus discursos, o presidente Lula ressaltou a importância da
América do Sul como destino da política externa brasileira ao afirmar que “o Brasil
associa seu destino econômico, político e social ao do continente, ao Mercosul e
à Comunidade Sul-Americana de Nações” (LULA DA SILVA, 2007).
Os debates durante os governos FHC e Lula sobre a integração física da
região, o papel de liderança regional brasileiro, a segurança regional, os acordos
entre o Mercosul e a Comunidade Andina e o estabelecimento da Casa incentivarão
o surgimento da Unasul, em 2008, e o fortalecimento da percepção da segurança
no sentido regional.
A América do Sul e a segurança internacional
A regionalização da segurança é um fenômeno típico do mundo pósGuerra Fria. As ameaças e questões de segurança internacional que antes eram
“congeladas” pela disputa entre as superpotências da Guerra Fria na periferia
mundial ressurgiram e recrudesceram em várias regiões. Nos estudos de segurança
internacional, o nível de análise regional ganhou força em razão dessa mudança.
Buzan e Waever (1991) se destacam nesses estudos defendendo a tese de
que grandes complexos de segurança regionais passaram a definir as ameaças
fundamentais à segurança dos Estados. As ameaças são percebidas de modo mais
severo entre países próximos geograficamente. Os autores definem um “complexo
de segurança regional” como “um conjunto de unidades cujo processo de
securitização é interligado e seus problemas de segurança não podem ser analisados
e resolvidos à parte uns dos outros” (BUZAN; & WAEVER, 2003, p.491).
O grau de ameaças percebidas em um complexo de segurança regional é
analisado de acordo com o padrão de anarquia prevalecente na região. Buzan e
Waever (2003) elaboram três categorias de compartilhamento de identidades entre
os Estados em um ambiente anárquico: o nascente, quando a interdependência
e comunicação entre os atores aumentam e as instituições regionais surgem; o
ascendente, quando há maior confiança mútua entre as nações e cooperação entre
as forças armadas; e o padrão maduro, caracterizado pela improbabilidade de
conflito armado entre as nações3.
Embora as origens da Casa se encontrem nas reuniões acerca da integração de infraestrutura regional sulamericana (Iirsa) ainda durante o governo FHC, em 2002.

2

Os padrões de anarquia sugeridos por Buzan e Waever parecem seguir a orientação teórica de Alexander Wendt
(2001), autor construtivista, que descreve a anarquia como socialmente construída. A anarquia, segundo Wendt,
poderia ser enquadrada em três tipos de cultura: hobbesiana (inimizade), lockeana (competição) e kantiana
(amizade). Essas culturas anárquicas, similares ao modelo de Buzan e Waever, poderiam ser internalizadas
por processos institucionais, voluntários ou mesmo pela força resultante de guerras ou intervenções militares.

3
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Quanto mais institucionalizada for a região, mais próxima de um padrão
maduro de anarquia ela estará, e os Estados confiarão mais uns nos outros, pois
cooperam na área de segurança com o auxílio de instituições regionais. Esse
processo de cooperação na área de segurança levou mais de meio século na Europa
para minorar rivalidades históricas entre franceses e alemães, até o surgimento e
operacionalidade das instituições europeias na área de segurança, que possibilitaram
maior confiança entre os países.
A Europa seria um exemplo daquilo que Karl Deutsch (1957) chamou de
Comunidade de Segurança ao estudar a não ocorrência de conflitos militares na
região “transatlântica” através da atuação da Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan) no compromisso de manter a segurança europeia. Para Deutsch,
uma Comunidade de Segurança seria mais facialmente estabelecida quando os
Estados compartilham valores políticos comuns e projetos políticos similares. A
Europa é hoje um exemplo desse processo, que resulta em uma área chamada de
“Zona de Paz”.
Na América do Sul, esse processo de maturação da anarquia ainda é incipiente.
Como foi exposto anteriormente, as rivalidades entre Brasil e Argentina só foram
superadas recentemente e o processo de integração regional ainda busca se firmar
em áreas além do comércio. Contudo, a América do Sul como Comunidade
de Segurança ou Zona de Paz é uma possibilidade que passou a ser pensada
e construída através do incremento das organizações de integração regionais.
Deutsch recorda que a cooperação econômica e cultural é um caminho melhor
para a formação de uma Comunidade de Segurança do que simplesmente tornarse membro de uma aliança militar tradicional (DEUTSCH, 1957).
Esse processo de formação de uma Zona de Paz também está inserido na
realidade ainda formativa do Complexo de Segurança Regional sul-americano com
áreas de instabilidade que precisam ser superadas para que a região se caracterize,
de fato, como Zona de Paz entendida dentro de uma anarquia madura, para usar
os termos de Buzan e Waever. Elói Senhoras (2010, p.101) descreve o Complexo
de Segurança Regional na América do Sul: “De um lado, observa-se entre os países
da zona de instabilidade sul-americana uma percepção de complexo regional de
segurança que é caracterizada negativamente por um padrão de relacionamento
competitivo ou lockeano e que tende a levar à perpetuação de um contexto
geopolítico potencialmente conflitivo e instável de ameaças tradicionais em função
do ressurgimento do nacionalismo, da difusão de um movimento socialistabolivariano e do aumento dos gastos militares”.
De fato, as rivalidades geopolíticas, assim como na Europa na década de 1950,
representam um entrave à criação de uma Zona de Paz. Na América do Sul, os
temas citados por Senhoras – o bolivarianismo de Hugo Chávez, nacionalismos,
aumento dos gastos militares na região, além de disputas fronteiriças entre Peru
e Equador, Bolívia e Chile, Chile e Argentina e o problema gerado pela atuação
dos narcoguerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc)
– demonstram como a Zona de Paz sul-americana ainda precisa percorrer um
grande caminho para institucionalizar sua segurança regional.
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Especificamente sobre os gastos militares, é possível perceber o problema
da elevação em quase todos os países. O padrão repetido de gastos militares se
elevando comprova a tese da ausência de um ambiente de segurança regional
institucionalizado e sua íntima relação com o padrão de anarquia clássico de
rivalidades que ainda define a América do Sul. A mudança do padrão de anarquia de
rivalidade para um padrão de cooperação depende da eficácia da institucionalização
na área de segurança.
Gastos militares na América do Sul em 2009
Brasil

US$ 27,124 bilhões

Colômbia

US$ 10,055 bilhões

Chile

US$ 5,683 bilhões

Venezuela

US$ 3,254 bilhões

Argentina

US$ 2,608 bilhões

Equador

US$ 1,821 bilhão

Peru

US$ 1,502 bilhão

Uruguai

US$ 436 milhões

Fonte: Sipri Yearbook 2009 (adaptado pelo autor).

É preciso destacar que os números desta tabela não mostram alguns detalhes,
como o fato de quase 70% dos gastos com defesa no Brasil serem destinados
a compromissos com pagamento dos efetivos militares (ANTUNES, 2010).
Esse fato, aliás, se repete em toda a América do Sul. Em 2010 a América do Sul
representou o maior porcentual de aumento nos gastos militares (5,8% de 2009
para 2010), segundo os dados do Instituto Internacional de Estudos da Paz de
Estocolmo (SIPRI, 2010).
Além disso, há que se destacar que a América do Sul ainda mantém gastos
irrisórios se comparados ao montante mundial. Nenhum país sul-americano está na
lista dos 15 que mais gastam com defesa no mundo. Contudo, a espiral crescente
é perceptível e os gastos com armas leves, usadas por guerrilhas ou grupos de
narcotraficantes, também é elevado. A parceria firmada entre Rússia e Venezuela
no fornecimento de armamentos, além da já tradicional ajuda militar dos norteamericanos ao governo colombiano e do projeto militar-tecnológico entre Brasil e
França, demonstram a importância estratégica da América do Sul para os principais
fornecedores mundiais de material bélico (FLORES, 2009/2010).
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Gastos militares, mesmo que ditos defensivos, elevam as percepções de
ameaça entre os Estados por não terem certeza absoluta das intenções alheias.
Além disso, armamentos nunca são estritamente defensivos. Trata-se do conhecido
“dilema de segurança” explicado anteriormente. O que os torna defensivos ou
não é a doutrina estratégica nacional em um determinado momento histórico. A
compra de caças, tanques e mísseis antiaéreos russos pelo governo venezuelano,
por exemplo, aumentou a preocupação brasileira na Amazônia e, principalmente,
da Colômbia, que elevou sua cooperação militar com os EUA com a aquisição
de material bélico.
Em termos qualitativos, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela possuem
parcerias estratégicas e projetos militares de aquisição de poder militar naval, aéreo
e terrestre de tecnologia avançada. Essa é, sem dúvida, uma novidade estratégica
somente possível no mundo pós-Guerra Fria, onde as opções de aquisição de
armamentos são mais amplas, com mais fornecedores fora do controle direto das
restrições impostas pelo governo dos EUA.
A institucionalização de uma Zona de Paz na América do Sul precisará lidar
com temas potenciais geradores de conflitos interestatais, dentre os quais se
destacam os conflitos fronteiriços, a presença de grupos guerrilheiros e terroristas
atuando entre as fronteiras da Colômbia, Equador, Venezuela e Brasil, e a presença
militar norte-americana na região. Atualmente, os conflitos regionais têm sido
tratados dentro da diplomacia tradicional e pela mediação de uma terceira nação,
como fez o Brasil em 1995 no conflito entre Peru e Equador. A Unasul e seu
Conselho de Defesa buscam preencher esse vácuo de comunicação e cooperação
na área da segurança regional.
O Conselho de Defesa Sul-Americano
A organização que inspirou a Unasul foi a Comunidade Sul-Americana de
Nações (Casa), criada na reunião de presidentes sul-americanos em 2004 com a
formalização de um documento que ficou conhecido como a Declaração de Cusco.
Em 2007, o nome foi alterado para União das Nações Sul-Americanas. Em termos
econômicos e comerciais, a Unasul busca aprofundar os laços estabelecidos com
os acordos entre Mercosul e Comunidade Andina.
Em 2008, com o Tratado de Brasília, a Unasul foi oficializada e o tratado
entrou em vigor após a ratificação de Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador,
Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, em 2011. A estrutura da Unasul
é composta por grupos de trabalho em várias áreas de cooperação como saúde,
educação, redução das desigualdades, infraestrutura, ciência e tecnologia, combate
às drogas etc. O desenho institucional da Unasul nasceu como intergovernamental,
embora seus planos futuros almejem uniões políticas e sociais que só poderiam ser
conquistadas e regidas por um órgão supranacional. A presidência do bloco é pro
tempore, alternada a cada ano. O Conselho de Chefes de Estado e de Governo é
o principal órgão, pois decide e executa as os pareceres da organização.
Os objetivos da Unasul são audaciosos. Há temas controversos como a união
política, diplomática e monetária. Além disso, pretende-se estabelecer direitos
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que reconheceriam todos os cidadãos do continente como “sul-americanos” –
portanto, portadores de direitos em todos os países. Nas palavras do Tratado
Constitutivo: “afirmando sua determinação em construir uma identidade e
cidadania sul-americanas” (BRASIL, 2010). Esse processo, obviamente, deve ser
lento, pois levou mais de meio século mesmo na União Europeia, exemplo de
integração política e social mais avançado do mundo.
O Brasil exerce um papel chave na institucionalização da Unasul. Seu objetivo
é estabelecer sua posição de líder regional pela integração e cooperação em várias
agendas comuns do continente. Contudo, como a recente crise entre Colômbia,
Equador e Venezuela demonstrou, a área de defesa segue como um problema
de cooperação4. A inexistência de um fórum de cooperação regional para a área
de segurança torna o ambiente regional anárquico “imaturo” e próximo de um
padrão de rivalidade clássica, principalmente pela falta de clareza no setor de
defesa, seus gastos e suas intenções (BUZAN; WAEVER, 2003).
Na letra do Tratado de Brasília, de 2008, as partes já se comprometiam
a aumentar a troca de informações na área de defesa, além da promoção do
desarmamento e combate ao terrorismo. Foi o passo inicial para a parametrização
de uma agenda comum continental na área de segurança que resultou na
criação do próprio Conselho de Defesa Sul-Americano, em dezembro de 2008.
Contudo, somente após a operação militar colombiana contra as Farc em território
equatoriano, que resultou no rompimento das relações diplomáticas entre os
dois países, houve um esforço maior para estabelecer princípios e mecanismos
de cooperação nessa área. Resultado disso foi a Decisão de Bariloche, em 2009,
exaltando o respeito à soberania na América do Sul.
O Brasil assumiu o papel de liderança no processo de criação do Conselho
de Defesa Sul-Americano. De fato, o Conselho se compatibiliza com os interesses
brasileiros, uma vez que formaliza um local de projeção da liderança brasileira, não
na sua forma militarizada, mas na sua tradicional função de mediador internacional.
Do mesmo modo, o Conselho de Defesa é bem vindo pela diplomacia brasileira
ao criar um espaço de negociação e definição das ações endógenas, evitando a
interferência dos EUA na região.
É factível, igualmente, dizer que a busca por uma Zona de Paz na América do
Sul se materializa, mesmo que lentamente, com a atuação do Conselho de Defesa.
Nos termos da Decisão de Bariloche de 2009, verifica-se: “Fortalecer a América
do Sul como Zona de Paz, comprometendo-nos a estabelecer um mecanismo de
confiança mútua em matéria de defesa e segurança, sustentando nossa decisão de
abster-nos de recorrer à ameaça ou ao uso da força contra a integridade territorial
de outro Estado da Unasul” (BRASIL, 2010).
Diferente de outras tentativas de articulação regional dos temas de segurança,
o Conselho de Defesa parece inspirado no legado liberal da construção de uma

A crise se refere às críticas feitas pelos governos equatoriano e venezuelano à incursão de tropas colombianas no
território equatoriano em uma operação militar, em 2008, que matou Raul Reyes, líder considerado o número
2 na hierarquia das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

4
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Comunidade de Segurança ou Zona de Paz ao repercutir a importância dos valores
políticos comuns que possibilitam a confiança mútua na área de defesa. O outro
ponto crucial em uma Zona de Paz, na visão liberal das relações internacionais,
seria a expansão das democracias5.
A defesa do Estado de direito constitucional e democrático foi alcançada
no Protocolo Adicional assinado em Georgetown, no ano de 2010, que possibilita
uma ação coletiva dos países da Unasul contra um membro que rompa com a
ordem constitucional e democrática. Dentre as ações estão a exclusão do país da
organização, fechamento das fronteiras e sanções políticas e diplomáticas.
Abre-se caminho, portanto, para a realização de um complexo de segurança
regional caracterizado pela troca de informações e transparência na área de defesa
e regulação de atividades coordenadas pelo Conselho para fomentar a confiança
entre os países da região como operações de paz, ações humanitárias, formação
e capacitação e cooperação militar – algo próximo à teorização do padrão de
anarquia ascendente de Buzan e Waever (2003). A Unasul representa, na área da
defesa, a tentativa de estabelecer uma Zona de Paz sul-americana norteada pela
segurança cooperativa. Nas palavras de Eloi Senhoras (2011, p.16), “[d]iferente
dos princípios de segurança coletiva adotados pelo Tratado Interamericano
de Assistência Recíproca (Tiar) sob influência da hegemonia estadunidense,
basicamente reativos, a busca funcional de uma agenda de segurança cooperativa
pode ser preventiva e se caracterizar por ter como principal objetivo a intenção de
evitar conflitos, caso haja a união dos países em torno de objetivos comuns para
que os mesmos possam implementar medidas preventivas que inibam o potencial
de agressão interna e invasão externa”.
A Unasul e o Conselho de Defesa Sul-Americano estabeleceram as bases para
trilhar um caminho de cooperação rumo à Zona de Paz sul-americana. Contudo,
há desafios importantes relacionados às divergências políticas e ideológicas que
precisam ser superados. A ideia bolivariana de integração regional, por exemplo,
vai de encontro à liderança da Unasul na área de defesa. O ponto fulcral é superar
essas animosidades, principalmente entre os regimes da Colômbia e Venezuela.
Na análise de Mário César Flores, “[o] apoio dos EUA ao governo colombiano
fere a sensibilidade anti-EUA do presidente Chávez e de seus seguidores, por
ora principalmente Equador e Bolívia. Inclui-se nessa sensibilidade bolivariana a
que outros países, dentre eles o Brasil, uma simpatia discreta no mínimo estilo
‘muro’, na questão das bases aéreas que a Colômbia disponibiliza para uso de
aeronaves da Força Aérea norte-americana” (FLORES, 2009/2010, p.66). Em
suma, os colombianos desconfiam do regime de Hugo Chávez por sua relação
com as Farc, sua ideia bolivariana de liderança no processo de integração e seu
antiamericanismo. O governo venezuelano, por sua vez, critica a Colômbia por

5
Reconhecida internacionalmente como “Teoria da Paz Democrática” de inspiração kantiana. Prevê que
democracias não atacam outras democracias por compartilharem valores políticos comuns. De fato, o histórico de
interações agressivas entre regimes democráticos é mínimo, o que não significa dizer que regimes democráticos
são sempre pacíficos, principalmente contra regimes não democráticos.
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ter bases norte-americanas em seu território e confiar boa parte da sua defesa à
cooperação com os EUA através do Plano Colômbia.
Outros fatores de instabilidade na região – como os problemas de
demarcação territorial entre Peru e Equador e Bolívia e Chile, por exemplo, e
disputas envolvendo indígenas bolivianos e estancieiros paraguaios com fazendeiros
brasileiros – são questões que servirão de teste para a eficácia da Unasul e do
Conselho de Defesa como fóruns de cooperação na área de segurança. Essas são,
em resumo, algumas fontes de tensão emergentes no Hemisfério Sul.
As diferenças de matizes ideológicos que caracterizam o continente na
primeira década do século 21 testarão, igualmente, a capacidade da Unasul como
organização de diplomacia preventiva e para fomento da confiança entre seus
membros. O caminho para transfiguração na área da segurança regional será o de
transformar a lógica da anarquia sul-americana para uma configuração mais próxima
à cooperação e transparência, condição sine qua non para o estabelecimento de
uma Zona de Paz na América do Sul.
Considerações finais
A Unasul e o Conselho de Defesa Sul-Americano formam uma capacidade
de institucionalização da segurança na América do Sul. O esforço em tornar a
região em uma “Zona de Paz” tem sido um dos principais objetivos da política
externa brasileira, notadamente após as administrações de FHC e Lula. A região
que outrora era subvalorizada a uma condição secundária agora é vista como local
de projeção do poder econômico e social brasileiro.
As condições para a aquisição de um status de “Zona de Paz” têm ligação
direta com a superação da estrutura anárquica clássica, caracterizada pela rivalidade
e desconfiança entre as nações, para a conquista de um espaço institucionalizado
com normas e regras de procedimento na política externa para evitar ameaças e
comportamentos agressivos.
Essa nova condição é alcançada, segundo os teóricos liberais-institucionalistas,
por meio da promoção de fóruns de negociações e organizações regionais que
minoram os efeitos da anarquia e promovem a cooperação. Os arranjos regionais,
como a Unasul, promovem a ordem constitucional interna entre seus membros e o
resultado imediato seria a resolução pacífica de controvérsias tanto por possuírem
regimes democráticos quanto por confiarem nas normas da organização regional
que os ajudam a cooperar na área da segurança.
Contudo, elementos desestabilizadores como disputas territoriais,
diferenças ideológicas e assimetria de poder ainda são entraves à cooperação na
América do Sul. Somente com a efetiva participação de seus membros o Conselho
de Defesa Sul-Americano poderá adquirir a credibilidade necessária para dar eficácia
a suas normas e transparência a movimentações na área de defesa no continente.
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CAÇADORES DE
NUVENS / EM BUSCA
DA DIPLOMACIA
Fernando Guimarães Reis*
Resumo: Este artigo trata da diplomacia sob o prisma da educação
e da educação sob o prisma da diplomacia. Guiada idealmente pela
velha sabedoria prudencial (phrónesis), a diplomacia é arte antes de ser
ciência. Curiosamente, o “fazer diplomático” como tal não costuma
figurar no currículo das academias de diplomacia. Do ponto de vista
teórico, a dificuldade está em que a diplomacia e a política lidam com o
particular e o contingente. Identificar diplomacia com política externa
é um equívoco conceitual, por ser reducionista e por empobrecer a
realidade. Ora, a educação é justamente “a disposição para lidar com
o que está por vir a ser”. Conclui-se que o aprendizado do diplomata
é um desafio permanente, o que faz a graça da profissão.
Palavras-chave: Diplomacia, Política externa, Teoria, Phrónesis.

1. Verso e reverso
Antes de passar ao tema desta aula magna, quero agradecer ao embaixador
Rubens Ricupero, responsável direto pelo convite para ministrá-la. Ele me honra
com sua presença neste evento. Aproveitando esta rara ocasião, vou tomar a
liberdade de dizer umas poucas palavras sobre ele, sem fugir do nosso tema
principal. O Brasil deve muitas coisas ao embaixador Rubens Ricupero, mas lhe
deve uma em especial. Sua contribuição foi fundamental para que o Plano Real
transitasse das frias “tablitas” dos tecnocratas para os bolsos sensíveis dos cidadãos.
Isso sem o famigerado confisco, sem informações privilegiadas, sem atritos e
sobressaltos. Em larga medida, o plano – audacioso e singular – teve êxito imediato
graças ao providencial explicador.
Se lembro isso, com justiça, é para desde logo introduzir uma primeira reflexão
sobre nosso tema: o Plano Real teve um mestre-escola e esse mestre-escola foi
um... diplomata. Em retrospectiva, parece-nos até que o explicador-parteiro teria
mesmo de ser um diplomata, pois, além de explicar o plano, era preciso persuadir
a população e infundir-lhe confiança. O que fez o embaixador Ricupero, então
ministro da Fazenda, foi uma autêntica demonstração de diplomacia pública, no
*
Fernando Guimarães Reis é diplomata de carreira, aposentado. Foi embaixador no Japão (1996-2001).
Exerceu diferentes chefias no Itamaraty, a última a de diretor-geral do Instituto Rio Branco (2004-2010). Este
artigo reproduz o texto de aula magna proferida na FAAP pelo autor resenhando livro de sua autoria, com o
mesmo título (Brasília: Funag, 2011). O texto aborda também temas sobre educação tratados em Por uma
Academia renovada – a Formação do Diplomata Brasileiro (no prelo). E-mail: <fernandog.reis7@gmail.com>.
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melhor sentido. A partir desse fato, poderíamos deduzir tudo o que tenho a dizer
sobre diplomacia. Mas, como dizia o esquecido André Gide, não me entendam
tão depressa!
Como foi antecipado, estou aqui para apresentar-lhes um livro de minha
autoria. Não serei capaz de comprimir suas 510 páginas em uma exposição com
cerca de 60 minutos, mas farei o meu melhor. Devo preveni-los, contudo, de
que não estou seguro se saberei evitar algumas digressões. Afinal, “a digressão
é a alma do estilo”, como dizia Lawrence Sterne, o atualíssimo e moderníssimo
autor do século 18, de quem tanto gostava o nosso Machado de Assis. Antecipo
também que poderei ceder ao vício das citações. Para que tentar inventar a roda?
Outros já expressaram com muito mais propriedade e autoridade o que estamos
querendo dizer com tanto suor e pouco êxito.
Mas não quero que vocês se percam em meio a prováveis voltas e contravoltas.
Assim, adianto que pretendo seguir um roteiro orgânico, ainda que não muito
explícito. Em um plano de nossa conversa, falarei da diplomacia sob o prisma
da educação; em outro, meu foco será a educação sob o prisma da diplomacia.
As fronteiras são equívocas e espero juntar o verso e o reverso – não faz sentido
dedicar-se ao estudo das relações internacionais (e, pelo mesmo motivo, a qualquer
outro ramo universitário), a menos que isso sirva em última análise a um projeto
de formação humanística.
Digressão! Citações! Formação humanística! Vocês podem estar pensando:
tudo isso é curioso e pode até ser interessante, mas vivemos em um mundo de
alta competitividade, onde o que conta é a objetividade e a eficiência. Justamente:
isso coloca em pauta o tema da educação. Já que o óbvio deixou de ser ululante,
convém insistir: educar-se não é armazenar informações – é aprender a pensar.
Qual a situação de fato? Será aquela descrita por Ernest Gellner em um texto
de 1983? Leio para vocês, antecipando que o diagnóstico poderá parecer um pouco
desconcertante: “At the base of modern social order stands not the executioner
but the professor. Not the guillotine, but the (aptly named) doctorat d’État is the
main tool and symbol of state power. The monopoly of legitimate education is
now more important, more central than is the monopoly of violence”1.
Que esse desabafo do reverenciado professor da London School of Economics
sirva de contraste ao que tenho a dizer. Por ora, vamos deixá-lo em suspenso.
2. Arte ou ciência?
Dado o tema anunciado para esta palestra, acho que posso presumir que
vocês – em sua maioria – são estudantes de RI ou interessados em RI. Devo supor,
então, que a diplomacia entra no universo de seus estudos. Mas entra como? A
título próprio ou pelas portas do fundo? Entra sub-repticiamente pelo viés da
política externa? Ou será que a diplomacia emerge apenas, de vez em quando,

“Na base da ordem social moderna não se encontra o carrasco, mas o professor. Não a guilhotina, mas o
Doctorat d’État, instrumento e símbolo do poder do Estado. O monopólio da educação legítima é agora mais
importante, mais central que o monopólio da violência legítima” (Nations and Nationalism, capítulo 3).

1
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como um conceito incaracterístico no contexto maior das RI? Disso vamos tratar
no corpo de nossa conversa – aliás, é o seu eixo, porque a intuição que me guia
(também já adianto a vocês) é de que a diplomacia não tem apenas uma função
executiva. Tem, sobretudo, um papel criativo.
Ao pretender isso, não estou de forma alguma inovando: estou simplesmente
reiterando que a diplomacia é essencialmente uma atividade política. Mas, a
propósito, o que é política? Alguma resposta? Para poupar tempo, antecipo que
vocês poderiam me dar dois tipos de contestação: pela técnica, a política é o que
ela parece ser; pela ontologia, seria aquilo que faz com que ela seja o que ela é
– ou pareça ser. São enfoques bem distintos e valem também para a diplomacia,
como logo veremos.
Agora, desde nosso ângulo particular de análise, vale a pena lembrar o que
dizia Murilo Mendes, com a franqueza dos poetas: “A política é a arte de errar”.
Mais ou menos no mesmo tom (e pensando, talvez, profeticamente, no Brasil
nos dias de hoje), Ortega Y Gasset observou que, enquanto o filósofo se esforça
“para aclarar cuanto es possible las cosas, el político se empeña en confundirlas
todo lo possible”. Mas sejamos mais convencionais.
O Dicionário de Littré – que é de 1870 – definiu a política como “ciência do
governo”; quase cem anos depois, o igualmente respeitado Robert (1962) registra
no verbete “política”: “arte e prática do governo”. E o que diz o nosso melhor
dicionário? A política é “a arte ou a ciência de governar” – o Houaiss optou pela
neutralidade. No caso, a conjunção disjuntiva – ou – não deixa de ser conveniente,
mas coloca de imediato outra questão igualmente difícil: como relacionar arte e
ciência, se é que se relacionam?
Por ora, podemos reafirmar – junto com Aristóteles – que a política é uma
ciência, mas uma ciência prática. O mesmo se aplica à diplomacia, se insistirmos em
tratá-la sob a ótica da teoria, como estamos fazendo agora. Isso não obscurece de
modo algum o fato de que, como a política, a diplomacia é “a arte do possível”,
como proclamou o príncipe Otto von Bismarck, cujo realismo – e lucidez –
ninguém põe em dúvida. Mas o que é arte nesse caso? Não é tão evidente.
3. Sobre nuvens e caçadores
Antes de aprofundar nossa pesquisa, devo esclarecer que o livro que deu
ensejo a este nosso encontro é basicamente a reprodução ampliada de aulas que
dei no Instituto Rio Branco do MRE entre 2005 e 2010, sobre Diplomacia e
Política. Menciono isso apenas para contar a vocês porque me propus a fazer tal
curso. Justamente porque me dei conta de que na Academia Diplomática brasileira
(o Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores) não se estudava
o próprio objeto da profissão para a qual o IRBr serve de escola. Curioso, não
é? No currículo do mundialmente respeitado IRBr constam Direito, Economia,
RI em geral, temas da atualidade, línguas, um pouco de prática diplomática etc.
Quanto à diplomacia, dona da casa, tem estado conspicuamente ausente. Deveria
figurar com todas as honras na grade de matérias como tal, como modo de fazer,
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como arte. Historicamente, não tem sido assim, embora tenha havido – para ser
exato – algumas tentativas de correção, logo frustradas.
É essa também a situação em outras entidades congêneres de prestígio,
oficiais ou não. Elas ostentam o título de Academias de Diplomacia, mas não
ensinam diplomacia, embora possam ensinar as coisas de que trate a diplomacia.
Não é a mesma coisa.
Então fiz o livro para tentar cobrir uma lacuna, a meu ver escandalosa. A
lacuna começa na própria disciplina chamada Teoria das Relações Internacionais
(TRI), que em seus mais de 90 anos de existência sempre deu à diplomacia uma
atenção no máximo tangencial2. Em regra, se o fazer diplomático é objeto de
alguma referência, é de forma esporádica, indireta ou até clandestina. Com efeito,
a diplomacia tem sido tratada como uma filha enjeitada pela disciplina acadêmica
que – há quase um século – se tem consagrado ao estudo das RI. Por que a
diplomacia se tornou para a TRI uma espécie de elo perdido?
Desde logo, falar em teoria – que, etimologicamente, corresponde a visão –
é abrir uma caixa de Pandora: ali cabem conotações diversas, como razão, saber,
ciência, filosofia, pensamento em geral. Assim que não vou cair nessa armadilha,
que analiso com vagar no livro que está suscitando esta nossa conversa.
Aqui, data venia, digo apenas que a TRI se deixou levar por uma miragem
cientificista e se desviou de sua vocação natural. No conhecido diagnóstico do
europeu Stanley Hoffman, que foi professor em Harvard, a TRI se tornou um
“ramo da sociologia norte-americana”. Não foi por acidente: o clima da Guerra
Fria favorecia em Washington o conluio entre os bastidores do poder e os salões
da Academia.
Sob outro ângulo, Inis Claude Jr. – autor de estudos respeitáveis – avaliava
em 1962: “The theory of international relations is as yet a thing of shreds and
patches...” Retalhos e remendos! Passadas cinco décadas, a confusão só se agravou
no mundinho fechado da TRI. Fechado do ponto de vista epistemológico,
entenda-se, pois a TRI encontrou um nicho rendoso academicamente falando
e, em consequência, também do lado comercial. Como sabemos no Brasil por
experiência própria, a TRI se tornou um item de importação muito procurado,
sendo a universidade norte-americana (ou suas filiais) a principal provedora.
Muito bem (ou muito mal!). Agora, quanto ao fundo da questão – a
negligência da teoria com respeito ao papel autônomo da diplomacia –, ela não
é fortuita. Muito ao contrário: essa negligência, para dizer o mínimo, tem a ver
com a essência do problema: os limites da teoria. O fazer diplomático pode ser
estridente ou discreto, não importa – diplomacia é ação. Ação é vida e o ato, em
si mesmo, é sempre único. Ora, em princípio, a teoria é refratária à ação, que o
intelecto é incapaz de reproduzir. Isso é fácil de perceber em nossa experiência
Houve naturalmente exceções. Martin Wight, por exemplo, conferiu à diplomacia o título nobre de master
institution. Manteve-se, contudo, numa perspectiva histórica, da mesma forma que seu colega Adam Watson,
um dos raros autores – em tempos mais recentes – que tratou singularmente do tema.

2

Na tradução expressiva de W.D. Ross: “... when one of the definition-mongers defines any individual, he must
recognize that his definition may always be overthrown; for it is not possible to define such things”. (Metaphysics,
Book VII, chapter 15, 1040a).
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diária e pessoal, mas – se não basta – podemos evocar a autoridade de Aristóteles:
“a definição do indivíduo é sempre precária”3. Logo, não há ciência do particular.
No plano da diplomacia, existe a mesma carência teórica, a mesma frustração
por parte do pensamento. Ela só se agrava quando a teoria se enreda na própria
trama e se compromete com sua autoafirmação. Nesse ponto, ela fica refém
de sua própria grade e se torna incapaz de apreender o real com olhos limpos.
Lembrando o conhecido diagnóstico de Max Weber, o que era para ser “um tênue
manto” se transforma numa “prisão de ferro” – iron cage, na conhecida tradução
de Talcott Parsons4.
Voltando à gênese do livro que sou suposto comentar, assinalo que seu
título – Caçadores de Nuvens – pode parecer enigmático. É que – em havendo
lacuna teórica – tive naturalmente de entrar em terrenos pouco explorados ou
aventurar-me pelos céus onde habitam as nuvens.
Assim, usei como epígrafe um dito famoso atribuído ao banqueiro Magalhães
Pinto, que também foi chanceler. Vocês certamente conhecem a frase, pois já
faz parte de nossa cultura política popular: “Política é como nuvem. Você olha
e está de um jeito. Torna a olhar, já está de outro jeito”. É um pensamento com
mais de um sentido. Implicitamente, ele postula um método, talvez à revelia do
próprio autor, que não era dado a abstrações. Em estilo mineiro, entre sério e
casual, o ex-ministro faz uma profissão de fé fenomenológica – ele põe “entre
parênteses” a visão espontânea e imediata. O conceito fica em suspenso, já que a
política é como o vagar das nuvens, o que exige atenção permanente. De quebra,
o brasileiríssimo “jeito” ganha um status filosófico: a realidade não seria mais que
um jeito de ser. Assim, a pretendida definição se dissolve em um problema, pois
não podemos confiar na evidência invocada: as nuvens nos alertam e nos enganam
ao mesmo tempo. Aliás, como já disse um poeta, as nuvens nunca parecem nuvens.
Em suma, é uma advertência no sentido da prudência.
Subindo um pouco a altitude da rota, vamos encontrar em John Maynard
Keynes um reparo equivalente, desta feita referindo-se ao tipo de nuvem conhecido
como ideia: “Practical men are usually the slaves of some defunct economist”.
Mas nem os “homens de ação” são as únicas vítimas, nem os “economistas” são
os principais responsáveis por essa forma de servidão indireta. É o caso do nosso
provinciano político das alterosas, que ecoava não um economista, mas um filósofo
– Edmund Husserl, que deu um novo sentido à fenomenologia, começando
justamente por recuperar o conceito grego de epockê (parada, suspensão).
Quanto à caçada, que figura no título do livro, tive uma inspiração não
mencionada no texto5. Vou compartilhá-la com vocês a título de curiosidade. A
imagem me ficou daquela passagem da Bíblia que fala de um dos descendentes
de Noé, Nemrod, apresentado sumariamente como “o primeiro a se tornar herói

Fiel a Weber, Raymond Aron nunca desistiu da teorização, mas sua obra é uma ilustração de que a realidade
da política – e das relações internacionais – transborda dos limites estreitos da teoria.

4

Depois que já havia me decidido pelo título do livro, soube com satisfação que Dr. Ulysses – o saudoso Ulysses
Guimarães – recorria com frequência à figura do “caçador de nuvens” para descrever a si mesmo como um
inveterado sonhador e perseguidor de utopias.
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neste mundo” e como “caçador intrépido diante do Senhor”. Vocês podem
conferir no Gênesis (capítulo 10, versículo 9).
Qual a associação com o nosso tema? Se é preciso explicar, eu diria que os
diplomatas nem sempre são intrépidos – até pelo contrário; mas na diplomacia há
algo de visceralmente aventureiro e mesmo de heroico. Heroísmo não é apanágio
exclusivo dos homens fardados. Aliás, não é segredo que bancar o bode expiatório
faz parte da job description do diplomata. O que não fica explícito é que ele pode
pagar com a vida pelas mazelas alheias, como acabamos de ver com tristeza no
caso recente do embaixador norte-americano na Líbia.
4. (In)Definições
Mas, a esta altura, vocês já devem estar mais do que impacientes com tantos
prolegômenos. Como bons estudantes, querem algo mais explícito que lhes
facilite o estudo. Assim, é de se presumir que estão com a expectativa (legítima)
de que eu lhes revele, sem mais rodeios, o que se deve entender por diplomacia,
a exemplo do que fazem – com benevolência – os manuais didáticos. Pois, neste
capítulo, temo decepcioná-los, não por falta, mas por excesso.
São muitas as definições de diplomacia e não são necessariamente
convergentes. Há para todos os gostos: com lente grande angular ou ajustadas
ao close-up. Para evidenciar isso, no começo de meu livro, eu alinhei mais de 40
definições, todas de autores reconhecidos ou de personalidades destacadas que
lidaram com relações internacionais. Para ser exato, em muitos casos, são mais
descrições que definições, mas essa é uma questão semântica.
O fato é que cada “definição” (fiquemos com o termo, para não complicar)
sugere um contorno distinto ou põe ênfase em um aspecto particular. Os
exemplos que selecionei não chegam a ser contraditórios, mas – no mínimo – são
concorrentes. Faço uma amostragem, inevitavelmente precária e com um mínimo
de comentários.
Desde logo, a diplomacia pode ser entendida de forma abrangente – a maior
amplitude compensa a menor profundidade. O fenômeno é apreendido em sua
funcionalidade, por seu valor de face. Seria uma primeira categoria. Um bom
exemplo é a definição concisa, mas objetiva, que aparece no consagrado Webster
Dictionary: “Diplomacy is the conduct of relations between nations”. Um pouco
mais sofisticado é The Oxford English Dictionary: “Diplomacy is the conduct of
international relations by negotiation”6. Nos dois exemplos, a chave da proposição
está no termo conduta, que supõe comportamento e desempenho, conceitos que
serviriam depois a duas escolas de interpretação.
Outro subgrupo de definições pode incluir aquelas – já mais específicas –
que concebem a diplomacia como instrumento, como meio ou como método;
a conduta passa, então, a ser caracterizada de modo específico. É o caso, entre
Essa é a definição adotada por Harold Nicolson em seu estudo clássico de 1939, intitulado Diplomacy. Para
encontrarmos um texto equivalente em seu objetivo – e, sem dúvida, mais original –, temos de retroceder a
1715, quando foi publicado o pequeno-grande livro de François de Callières, De la manière de négocier avec
les Souverains. A ele voltarei a me referir.
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outros, do conceito formulado pelo professor Martin Wight (1978): “Diplomacia
é o sistema e a arte de comunicação entre os Estados”.
A diplomacia também é compreendida – e com frequência – como um
sinônimo de Política Externa (PE), ou seu equivalente. É uma das acepções
recolhidas pelo dicionário Houaiss: “a condução dos negócios estrangeiros de
uma nação...”7.
Numa visão distinta, pode-se interpretar o exercício da diplomacia como
uma atividade com características peculiares, ligadas à arte, em sentido positivo
ou negativo. Já aparece aqui, ainda que de forma neutra, o juízo de valor. Temos,
por um lado, a definição irrepreensivelmente elegante de Sir Ernest Satow: “The
aplication of inteligence and tact to the conduct of official relations between the
governments of independent States”. Na mesma linha, com sentido inverso, há
o depoimento do chanceler soviético Andrei Gromiko, com crueza igualmente
irrepreensível: “Diplomacia é a arte de afagar o cão enquanto se espera pela
mordaça”. Ainda nesse contexto, vale a pena citar Luigi Albertini, o jornalista
italiano que foi adversário de Mussolini: “Diplomacia é a arte de simular as ideias
de tal maneira que expressem exatamente o contrário do que se pensa”.
Finalmente, na falta de melhor rótulo, poderíamos juntar na mesma classe
as definições que não se enquadram inteiramente nas categorias anteriores. Em
geral, envolvem opiniões pessoais ou, pelo menos, se revestem de caráter mais
subjetivo. É o caso, por exemplo, do aforismo do veterano diplomata israelense
Abba Eban: “Diplomacy must be judged by what it prevents, not only by what it
achieves”8. Na mesma classe, poderíamos colocar o bordão que Dr. Vasco – Vasco
Leitão da Cunha – gostava de repetir: “Diplomacia é sutileza”. Nessa passagem,
o corajoso ex-chanceler foi mais incisivo que sutil, mas o conteúdo do juízo é
muito verdadeiro, como sabem todos os que praticam a diplomacia, mas não
sabem aqueles que nunca se aproximaram de uma mesa de negociação.
5. Fórmulas recentes, nem tão originais
Basta de amenidades. Ou vocês querem mais definições?
Melhor mudar o ângulo de análise. Independentemente do mérito das
percepções singulares, o que chama a atenção, quando consideramos essas várias
definições em seu conjunto? Embora se refiram ao mesmo fenômeno, elas parecem
se atropelar e se neutralizar. Mas não há por que se chocar. Ortega y Gasset já
nos alertava para o paradoxo: “Definir es excluir e negar. Cuanto más realidade
posea lo que definimos, más exclusiones y negaciones tendremos que executar”.
Nessa perspectiva, se podemos ler pelo avesso, as definições a que recorremos
– em vez de imobilizar em uma substância o objeto considerado – confirmam sua
maleabilidade. Seria uma evidência a mais de que a diplomacia é uma forma, que
se presta a usos múltiplos, mas que não tem um conteúdo pré-determinado. O
Note-se que essa identificação dá margem a muitos mal entendidos. Repetidamente, a imprensa atribui à PE
supostos pecados que na verdade são da diplomacia e não chegam a ser pecados – são ossos do ofício. A PE,
em termos ideais, deve ser transparente para a opinião pública; a diplomacia, por natureza, goza de uma certa
confidencialidade e nem sempre pode explicar suas opções, sob pena de comprometer sua própria razão de ser.

7
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Tradução livre: “a diplomacia deve ser julgada pelo que evita de mau e não apenas pelo que faz de bom”.
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que nos permite falar em diplomacia como algo substantivo – algo reconhecível
em sentido unívoco – é uma maneira de fazer. Não por acaso, manière é a palavrachave do título da obra seminal de François Callières, à qual já nos referimos.
Quanto às definições que acabamos de considerar como amostragem,
podemos concluir que, na verdade, são in-definições. Não resolvem, portanto, de
imediato o nosso problema, que é o de penetrar no âmago da atividade diplomática,
avessa a uma tipificação material. Não é só questão de ênfase – faça-se o contraste
com a definição inequívoca de triângulo ou mesmo a definição (pretensamente
inequívoca) de RI encontrada nos respectivos manuais.
Só para completar, convém não esquecer que – ao lado das definições
conceituais, por assim dizer – há também fórmulas abreviadas para caracterizar
linhas diplomáticas mais conjunturais: soft diplomacy, public diplomacy, facebook
diplomacy, techno diplomacy, network diplomacy, anti-diplomacy, multi track
diplomacy, megaphone diplomacy, outlaw diplomacy – digam vocês mesmos.
Ultimamente, entre nós, falou-se também em diplomacia cidadã, diplomacia
paralela, até em diplomacia de palanque...
Pelo visto, esta é uma época de diplomacia com adjetivo. Uma época de
ruptura e de fragmentação, como nos adverte Ernst Gellner com sua teoria
social da transição, ou como nos indica a “modernidade líquida” de Zygmunt
Bauman, ou como corresponde à “sociedade de risco” (ou do “risco mundial”)
descrita por Ulrich Beck, todos eles – guardadas as diferenças – intérpretes das
ideias contemporâneas. É que, na equação do mundo atual, a cultura em sentido
amplo passou a ter um peso distinto. Melhor dizendo, nossa cultura é ela própria
um problema – talvez o primeiro9.
Voltemos às definições. Além dos slogans citados, mais recentes, há outros mais
tradicionais, mas nem por isso fora de uso: dollar diplomacy, gunboat diplomacy,
resources diplomacy, oil diplomacy, arm twist diplomacy, shuttle diplomacy, preventive
diplomacy, corridor diplomacy etc. Ironicamente, esse processo de fatiamento
da diplomacia teve uma matriz bem-intencionada: o conceito genérico de new
diplomacy – cunhado sob os efeitos desnorteantes da Primeira Guerra Mundial.
Sabemos o que aconteceu, depois de 1919, com a “nova diplomacia”, que
pretendia indicar o caminho redentor de um diálogo internacional sem segredos,
compatível com o ideal de transparência democrática. Decorrido quase um século,
não se pode dizer que a Old diplomacy tenha sido aposentada, a não ser em seus
atributos supérfluos. Se houve evolução – não apenas nominal, mas real –, ela
transitou por outros canais.
Cada vez mais, o problema político se desloca do bom governo para a boa
sociedade, essa, sim, capaz de mudanças radicais. Hoje, esse é um fenômeno
bastante visível. Ainda que o Estado não esteja inteiramente conformado com
suas limitações, a diplomacia – sendo, como é, um algodão entre cristais – sempre
esteve consciente de que por trás da política está o homem. Mas, entenda-se, o

Ver a propósito o breve, mas incisivo Foreword que Ernest Gellner escreveu para The Veil and the Mask – essays
on culture and ideology (1979), de J.G. Merquior.
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homem coletivo. Talleyrand que o diga: não serviu nem à Revolução, nem ao
Império, nem à Restauração – serviu à França e, por acréscimo, a ele mesmo.
Poderíamos, assim, sem maior pretensão, cunhar mais um rótulo: diplomacia
da sociedade, da qual a diplomacia pública é já uma antecipação. Tal modelo é
compatível com as injunções da atualidade. Nem por isso o nervo da diplomacia
sofre qualquer alteração. Com efeito, se mirarmos bem, constataremos que –
nas RI – variam as dramatis personae, varia o cenário, variam os meios, varia o
enredo – não varia a forma íntima de fazer diplomacia. A “história” da História é
imprevisível, mas, se o autor for realmente competente, estará imbuído das ideias
esboçadas 2,5 mil anos atrás por Tucídides, ao relatar a Guerra do Peloponeso.
Podemos concluir esse ponto sem mais delongas: nas fórmulas apontadas, o
que temos é vinho velho em garrafas novas. A diplomacia é dinâmica por natureza:
muda... para ficar igual, como diagnosticava o sábio Lampedusa com relação à
política, ao duvidar que a Itália pudesse realmente mudar de dono na tumultuada
segunda metade do século 19.
Não obstante, a novidade seduz, mesmo porque “vivemos numa constante
superexcitação de nossa consciência histórica”, como assinalou o pai da
hermenêutica contemporânea, Hans-Georg Gadamer. Nesse processo, há uma
“ocultação do permanente” e só temos olhos para o supostamente inédito.
Em suma: não importa que a diplomacia troque de adjetivo – o substantivo
resiste.
6. “Somos todos diplomatas”
Em separado, quero destacar agora uma outra definição, que é de minha
preferência – talvez vocês concordem, não sei. É a seguinte: “Diplomacy is the
art of getting what we want, applied to foreign politics. Outside this special field,
we are all diplomats: in our business, in our family and in our love affairs”.
Somos todos diplomatas! Esse pensamento sublinha algo que já sabemos,
mas é sempre omitido: embora sirva à Política Externa, a diplomacia está longe de
ser monopólio da política de Estado. Ao contrário, ela está presente em todos os
momentos de nossa vida, a começar pelo choro do bebê. Sim, essa é uma forma
de diplomacia instintiva, em que a parte mais fraca – para desespero dos pais –
lança mão do único recurso de que dispõe e geralmente consegue o que quer.
Então, chegamos a uma fórmula aparentemente simples: a diplomacia é um
modo de perceber a realidade – e de agir em consequência. Isso em qualquer nível.
Outro exemplo: na Bíblia, o desafortunado Jó – entre temente e revoltado – usou
de diplomacia com Jeová, que se rendeu ao diálogo, caso talvez único no Livro
Sagrado. Onde o lamento se mostrou impotente, a diplomacia acabou sendo
vitoriosa. O criador onipotente não saiu imune desse inesperado confronto10.
Ainda não disse que a definição que estamos considerando é de Daniele Varè,
10
C.G. Jung, no estimulante ensaio intitulado (na tradução inglesa) Answer to Job (The Collected Works,
volume 11; 1969), comenta a colisão do homem mortal com o Deus do Velho Testamento: “The victory of
the vanquished and opressed is obvious. Job stands morally higher than Yahweh. In this respect the creation
has surpassed the creator” (p. 404-5). O psicanalista conclui que “the immediate cause of the Incarnation lies
in Job’s elevation” (p. 406).
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diplomata italiano, que em 1938 publicou um livro de memórias precioso (O
Diplomata Risonho), onde incluiu um outro escrito de 1929, com título irônico – O
Manual do Diplomata Perfeito. É o caso de perguntar: existe diplomata perfeito?
Permitam-me opinar que, a meu ver, o diplomata ideal é um misto de intelectual
e de detetive. Não é uma combinação banal – enquanto o intelectual quer explicar
tudo com conceitos, o detetive deve recusar as ideias feitas para manter-se isento
diante dos fatos. São formas distintas e quase opostas de acercar-se da verdade,
supondo que ela exista.
Manter o equilíbrio entre os dois polos é tão indispensável quanto raro. Por
isso mesmo, E.H. Carr – o primeiro crítico da então nascente Teoria das Relações
Internacionais – insistiu, ao longo de seu extraordinário livro de 1939, Vinte Anos
de Crise: “Political science must be based on a recognition of the interdependence
of theory and practice”.
Aqui, novamente, temos de parar para pensar. A definição de Varè nos remete
à prática, à experiência. Mas, afinal, o que é experiência? Conceito difícil. Entre
outros, Paul Ricoeur nos ajuda: “O acontecimento simplesmente acontece; a ação
é o que o faz acontecer”. Pois experiência é o fazer acontecer, que envolve sempre
uma taxa de risco e de incerteza. A propósito, cabe lembrar que – pela etimologia
– experiência tem a mesma raiz de perigo: nas duas palavras, aparece o radical per.
Assim, experiência tem o sentido ativo de superação, mais que o sentido passivo
de acumulação. Pessoa experiente é a que passou por provas, aventurou-se pelo
desconhecido – em suma, alguém que foi submetido ao aprendizado mais puro,
porque aberto ao imprevisto.
Agora, vejam bem: a ideia de educação está ligada à experiência, mas à
experiência ativa e não à instrução passiva. Educação livresca é sinônimo de
educação estéril, pedante, impostora. Segundo o grande pedagogo da democracia
John Dewey, a educação não é mais que “a disposição para lidar com o que está
por vir a ser”. Se isso é verdade – e creio que é –, a educação do diplomata (e é
disso que estamos tratando em essência) não se conclui jamais. Assim, podemos
responder à pergunta que deixamos em suspenso: não há diplomata perfeito, se
entendermos perfeito pelo que realmente significa – acabado, pronto, imelhorável.
Aqui tem plena aplicação o pensamento de Emanuel Mounier: “Ser é estar em
caminho”. Em se tratando de um filósofo existencialista católico, a formulação é
perfeita, desde que fique subentendido que não se sabe onde a estrada acaba. O
que não é uma ressalva – é uma condição.
7. A vocação em pauta
Retomemos a nossa busca.
Hans Blix, ex-diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, disse uma
vez que “os diplomatas pensam duas vezes para não dizer nada” (ele devia saber,
pois fez carreira bem sucedida como diplomata). Aqui, em compensação, talvez
eu esteja incorrendo no vício oposto: dizendo muitas coisas ao mesmo tempo
sem dar a vocês tempo de pensar. Devo reconhecer que estamos fazendo uma
marcha forçada: em vez de aplainar o caminho, esta nossa maiêutica improvisada
parece que só acumulou perplexidades inúteis. Mas é assim que deve ser: o inútil é
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exatamente o que se justifica por si mesmo, sem necessidade de utilidades externas,
como ensinou Aristóteles a propósito da filosofia. O mesmo vale para o ofício de
caçar nuvens, que não é tarefa simples.
Vejamos: para ser advogado, é preciso conhecer as leis; para ser médico, o
corpo humano; para ser físico ou biólogo, os caprichos da natureza. Agora, para
ser diplomata, é preciso bem mais – é preciso conhecer o existente, conhecer a
si mesmo e ao outro, conhecer a vida. Sem desmerecer o advogado, o médico,
o físico ou o biólogo, a escala do diplomata é distinta e mais complexa. Não é
catalogável. O político talvez enfrente o mesmo desafio, mas o faz por opção. O
diplomata, por profissão.
“A diplomacia tem de navegar conforme o vento, em um mar sempre
revolto”, anotou – em princípios do século 18 – François de Callières. E arrematou:
“Il n’ya peut être d’employ plus difficile que celui-là”. Não há emprego mais
espinhoso que o de diplomata, poderíamos traduzir. O negociador da importante
Paz de Ryswick (1697) inscreveu esse e outros pensamentos – absolutamente
atuais – em De la Manière de Négocier avec les Souverains, a primeira obra a tratar
da diplomacia propriamente dita, ou seja, da diplomacia como ela é.
Antes de Callières, Richelieu, em seu Testamento Político, também se ocupou
do ofício diplomático, em tom didático, para benefício particular do rei Luís
XIII. O escrito de Callières, secretário particular de Luís XIV, é benignamente
mais modesto e, por isso mesmo, mais autêntico. Ele trouxe um testemunho
com conhecimento de causa do ponto de vista do agente e não propriamente
do estadista, como no caso do cardeal-ministro. É significativo que o autor só
tenha tido condições de divulgar sua pequena obra-prima depois da morte do
Rei-Sol. O perfil profissional traçado em Da Maneira... constituía um sério desafio
aos cortesãos que ainda manipulavam os assuntos diplomáticos naquela época
aristocrática.
Permito-me essa breve menção ao pioneiro Callières – que por si só mereceria
toda uma manhã de conversa – para enfatizar que, passados mais de 200 anos,
Harold Nicolson (que já mencionamos) fará uma observação muito semelhante
à do autor francês: “Of all branches of human endeavour, diplomacy is the most
protean”. Trocando em miúdos: de todas as atividades em que o homem se mete,
a diplomacia é a mais “proteica”, ou seja, a mais sujeita a metamorfoses, como
acontecia com o deus marinho Proteus, que inspirou a analogia. Com efeito, a
diplomacia tem muitas faces. É por isso que resiste bravamente às tentativas de
redução conceitual, a menos que nos contentemos com as simplificações bem
intencionadas dos livros escolares.
Nós mesmos estamos constatando – creio eu – a dificuldade de encontrar
um ponto de apoio seguro para entender um pouco melhor este ente esquivo e
polimorfo que é a diplomacia. Nossa caçada – ou investigação, como queiram –
tem por objeto um animal de nome genérico. Mas que bicho é esse exatamente?
No princípio era a ação, podemos ler no Fausto de Goethe. A diplomacia
é obrigada a agir – ou não agir, o que dá no mesmo. O que não pode dispensar
é a referência da verdade, ainda que seja para dissimulá-la, se a razão de Estado
assim determinar. De qualquer forma, o diálogo com o real é inescapável. Nisso,
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diplomacia e filosofia coincidem: ambas estão permanentemente à procura do que
é, mais além do que parece. Nos dois casos, a tarefa é inglória. Mas não é ociosa.
Já vimos que não faltam as descrições do que seja diplomacia, mas a própria
diversidade de enfoques nos faz constatar que carecemos de uma caracterização
unívoca e convincente. Ou será que devemos mudar de tática? Talvez tenhamos
mais êxito procurando surpreender a diplomacia ao vivo, em seu nascedouro.
Como? Analisando o comportamento dos próprios agentes diplomáticos. Mas
aqui, também, logo surgem dificuldades e outras tantas frustrações. O que
significa ser diplomata? É uma indagação válida? Sim, a ontologia particular se
justifica, dadas as peculiaridades da carreira. Já assinalamos algumas delas, e de
outras ainda falta falar.
De passagem, podemos observar que os próprios diplomatas têm dificuldades
para se decifrar. Todos nós temos, para sermos justos. Acontece que os diplomatas
costumam deixar recibo: não por outra razão, quando avançados em anos, gostam
muito (gostavam, pelo menos) de escrever livros de memórias. Com efeito, o
que se percebe muitas vezes nesses exercícios retrospectivos – descontada uma
taxa razoável de narcisismo – é que o autor busca algo que aparentemente não
encontrou durante a vida ativa: a própria identidade profissional. De alguma
forma, mais que recordar, o memorialista quer se autojustificar.
A própria carreira tem identidade duvidosa. Hugo Grotius, que era holandês,
foi durante muitos anos (dez, para ser mais preciso) embaixador da Suécia em
Paris. Na época, houve muitos casos de embaixadores de aluguel. Vale dizer que,
pelo menos nos dois primeiros séculos de sua fase moderna, a diplomacia não
tinha pátria. Ela se servia de mercenários e não gozava de boa reputação, mácula
herdada – via Veneza – do Império Bizantino. A diplomacia também não tinha
nome – só no fim do século 18 foi batizada como substantivo. Ingleses e franceses
ainda disputam o crédito de padrinhos desse batismo tardio11.
Fiel a essa gênese, a diplomacia permanece em boa medida um objeto não
identificado. Tem asas nos pés o esperto e inquieto deus mitológico a quem os
gregos confiavam a proteção dos diplomatas. É uma clara indicação de fluidez
– Hermes era mercurial, se me permitem a redundância. Coincidentemente,
a diplomacia não comporta placas de identificação – se as tem, são fugazes e
podem ser até incômodas, porque atrapalham o desempenho de funções mais
discretas. Sendo assim, é natural que a afilhada do deus mensageiro seja rebelde
a tipificações conceituais.
Quanto ao diplomata, é de fato e de direito um forasteiro – tem um
passaporte que o identifica como tal, isto é, como representante oficial do outro.
Em termos pessoais, é um peregrino, sem domicílio privado estável: ele troca de
endereço com regularidade, como os que fogem da lei. As consequências nem
sempre são desejáveis. Cito um caso concreto: em meio a uma crise de solidão,
fruto de prolongado exílio voluntário, um diplomata nosso conhecido recorreu
11
Ernest Satow, seguido por Harold Nicolson, atribui a Edmund Burke a primazia – em 1793 – no emprego
da palavra diplomacy com o sentido tautológico de atividade própria dos diplomatas. Lucien Bély cita fontes
francesas anteriores (Cf. L’Art de la Paix en Europe, 2007, p.645).
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à seguinte divisa: Ubiquae patria memor (Onde quer que vá, carregarei a pátria
dentro de mim). Não se discute a boa intenção, mas o cumprimento do lema é
de difícil comprovação, a ponto de justificar o moto ou lembrete. Isso não nos
exime de reconhecer que o Barão do Rio Branco, entre muitos outros méritos,
foi também um precursor na técnica da autoajuda. A invocação do mantra deve
ter servido para aliviar a desagradável sensação de judeu errante, ainda que em
missão digna e formal.
Pode-se admitir que haja quem tenha talento natural para a diplomacia, mas
não há diplomata nato. Para desfazer logo qualquer ilusão, lembremos o que exchanceler Mário Gibson Barboza – diplomata de traço inteiro – escreveu, quando
já aposentado e com lazer para maiores reflexões: “Confesso que não sei até hoje
em que consiste uma vocação diplomática”. A meu ver, o saudoso embaixador
estava absolutamente certo. Para sermos honestos, não há vocação natural para ser
diplomata. Nem pode haver, por uma simples razão: o ser, no caso, está por fazer.
Se vocação há, para forçarmos as coisas, é para o salto no escuro. Sejamos francos:
bom diplomata é o que tem talento para tudo sem ter necessariamente vocação
para coisa alguma em particular. Há, é claro, diplomatas mais experimentados e
mais vacinados – não há diplomatas prontos e acabados, salvo naturalmente os
que se consideram como tais.
Em meio à contingência política, já que a História (com maiúscula) não se
repete, o diplomata está obrigado a fazer um curso intensivo de educação, sem
prazo certo de conclusão. Paradoxalmente, essa falta de conclusão é ela própria
conclusiva no sentido de que nos remete novamente para a prática.
Não vou insistir mais sobre o tema do ser diplomata, sob pena de nos
desviarmos de nossa rota, já por si sinuosa. Para ficarmos dentro de nosso horário
e não abusar demasiadamente da paciência de vocês, vejo-me obrigado a ser um
pouco lacunar daqui por diante. Mas espero que, desta feita, a lacuna possa ser
estimulante, em benefício de uma hermenêutica da diplomacia. Hermenêutica –
mais um tributo ao deus Hermes – é interpretação e compreensão, como vocês
sabem. É disso que se trata. Mas compreender não é forçar o objeto interpretado
a se encaixar em conceitos pré-fabricados.
8. “Princípio ativo”
Já em meio de nossa inquirição, com que podemos contar? Podemos combinar
o seguinte: não temos um mapa da diplomacia, mas temos um contorno. Para isso,
pelo menos, servem as definições que evocamos. Mas talvez tenhamos mais que
um contorno – as diferentes perspectivas analisadas apontam para um fundamento
oculto por trás do fenômeno complexo que chamamos de diplomacia. Fenômeno
é o que se apresenta, é o que se manifesta, é o evento. Ocorre, contudo, que, ao
tentar encapsular o fenômeno, a definição nos remete, ainda que a contragosto,
para além do fenômeno, para além da atividade prático-sensível.
Pode lhes parecer complicado, mas pensem nos remédios que eventualmente
tomam, pensem na farmacologia, que procura identificar a substância supostamente
responsável por determinada ação terapêutica a partir de um extrato vegetal
ou animal. No nosso caso, as qualificações invocadas – cada uma a seu modo –
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procuram identificar na diplomacia seu o núcleo duro, por assim dizer. O que se
busca em última análise é o princípio ativo do fenômeno que estamos analisando.
Se é esse o objetivo, talvez a nossa tática até aqui não tenha sido a melhor. Acontece
que para chegar ao coração da matéria, que é o que pretendemos em definitivo,
o ataque frontal nem sempre é uma diplomacia inteligente. Às vezes, é melhor
comer pelas bordas, como sugere a astúcia popular.
Nesse espírito, vou alinhar sumariamente alguns pontos que desenvolvi no
livro – e uns poucos que me ocorreram depois. É claro que não pretendo cobrir
todo o espectro de nossa problemática, nem muito menos. Em nome da brevidade,
o que quero simplesmente é deixar algumas marcas para a reflexão de vocês. Vou
numerá-las de 1 a 10, o que não significa que aspiro a formular qualquer “Decálogo
da Diplomacia”. Deus me livre da heresia! Aliás, é perfeitamente possível pensar
em outros mandamentos e em outros encadeamentos. Devo, contudo, ensaiar
minha bricolagem particular com as sobras que tenho.
9. Para refletir
Em marcha forçada, vejamos se consigo juntar os dez pontos de forma não
mais que indicativa.
Ponto 1. Há um vínculo genético entre o modo de percepção da diplomacia
e o pensamento político contemporâneo. Se não, vejamos. Quem foi o pai da
moderna ciência política? Foi um professor, um filósofo, um homem de ação? Não,
foi um diplomata de tempo integral, um burocrata de Chancelaria. Não se tem
dado o devido relevo a esse fato, tratado como acidental. Foi como uma espécie de
secretário de Estado, na Signoria de sua amada Florença, que Nicollò Machiavelli
se acercou da realidade do poder – assim chegou a conceber seu Príncipe, que é
uma figura ideal, mas teve modelos de carne e osso. Il Principe é uma obra-prima
de difícil classificação, mas certamente não é uma obra convencional e muito
menos um tratado. Como anuncia na Carta dedicatória, o autor escreveu de fato
un piccolo volume ridotte, um “livrinho compacto”. Compacto e muito autêntico.
Il Principe é fruto de uma experiência vivida e sofrida, algo totalmente inédito
para a época, como seria depois – no mesmo tom de fundo autobiográfico – o
Discurso sobre o Método de Descartes12. São obras que imprimiram à modernidade,
desde cedo, uma marca de individualismo, o que talvez explique – melhor que
qualquer outra razão – sua permanente atualidade. No caso de Maquiavel, a
inspiração existencial está ligada a uma vivência diplomática.
Por curiosidade, note-se que, por volta de 1955, Isaiah Berlin estimou que a
obra-prima de Maquiavel – aparecida em 1513 – foi o livro sobre o qual mais se
escreveu no Ocidente depois da Bíblia. Pois até hoje persiste o chamado “enigma
Maquiavel” – “uma espada enfiada nas costas da humanidade”, no juízo do arguto

Para uma interpretação de Descartes no sentido da “existência do Eu” (“a descoberta da situacão do
homem com referência ao Ser”), ver ALQUIÉ, F. La découverte métaphisique de l’homme chez Descartes, 1966,
especialmente capítulo IX.

12
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Friedrick Meinecke (1924). São várias as interpretações daí decorrentes13. Sem
entrar nesse labirinto, vale assinalar apenas que há um ponto relativamente pacífico
na controvérsia remanescente nessa matéria. Ele diz respeito ao método inédito do
Florentino, resumido na seguinte fórmula: andare dreto allá verità effettuale della
cosa – buscar a verdade dos fatos14. É o método que convém à análise das relações
internacionais. No nosso registro figurativo, significa não perder as nuvens de
vista. Mas atenção: essa postura é tudo menos ingênua ou distraída – justamente
ela procura manter a pureza da percepção com mira no fazer15.
Ponto 2. Ainda sendo omissão, a diplomacia continua sendo ação, cerne da
política. Sintomaticamente, foi como “estilo de ação” que o biógrafo (e crítico
literário) Álvaro Lins caracterizou a escrita concisa e econômica do Barão do Rio
Branco, patrono de nossa diplomacia.
Não há relações internacionais espontâneas. Elas se fazem pelas mãos da
diplomacia, que lhes impõe uma marca de autoria. Por assim dizer, a diplomacia
é causa necessária, embora não suficiente, das RI. Isso quer dizer que, da mesma
forma que a política externa condiciona a diplomacia, essa interfere naquela. Uma
diplomacia habilidosa pode salvar uma política externa desastrosa, mas a recíproca
é menos verdadeira.
Ponto 3. A diplomacia é o fazer da política externa. Tanto é ação a diplomacia
que o agente diplomático é frequentemente atropelado a queima-roupa pela
realidade. De resto, o diplomata vive, por dever de ofício, no aqui e agora; ele
não goza do recuo que em geral beneficia o scholar, supostamente devotado a
pensar e não a agir. Daí decorrem mal-entendidos e preconceitos, quase “um
conflito entre duas culturas”. No capítulo final da Ética a Nicômaco, Aristóteles
já assinalava esse divórcio, no caso para condenar os sofistas e os políticos. O fato
é que a Academia olha com certa superioridade intelectual para os “praticantes”;
esses, por sua vez, têm uma reserva natural em relação aos “bem-intencionados”
teóricos, pouco familiarizados com as entranhas do ofício diplomático.
No fundo, já se sabe, essa incompatibilidade é um falso problema. Nem por
isso é menos incômodo. Respeitadas as diferenças de perspectiva, a fertilização
mútua é certamente desejável, embora nem sempre factível. Por quê?
Ponto 4. Em sua expressão mais simples, “fazer diplomacia é... fazer”, como
já se disse. O verbo, aqui, toma uma acepção intransitiva justamente para enfatizar
que o mais importante não é o eventual objeto do verbo, mas o próprio verbo.
13
Trato no livro das muitas interpretações sobre Maquiavel, sobre as quais não haverá tempo para me deter
aqui. De qualquer forma, fica o convite para reler O Príncipe, o que certamente é bem mais compensador – e
agradável – que debruçar-se sobre os textos com ideias de segunda mão da TRI.
14
Veja-se a semelhança, até no advérbio, com a máxima da fenomenologia de Husserl: Zur Sache selbst – (ir)
diretamente à questão ou às coisas, o que significa adesão intransigente à experiência e, em consequência, recusa
da hipertrofia conceitual.
15
Maquiavel só explicita seu método no capítulo XV do livro, que é uma verdadeira divisória em sua exposição,
como se só então tivesse se dado conta do sentido de sua investigação, que se torna mais incisiva. Ao leitor é
dado participar do processo.
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Com uma ressalva: idealmente é um verbo que não pretende ser tal. A diplomacia
mais exitosa seria justamente aquela que consegue apagar seus próprios traços,
sem prejuízo da glória do agente. Talvez seja esse o sentido daquela reflexão
intrigante de Machado de Assis pela pena de um diplomata, o Conselheiro Aires:
“... a vocação de descobrir e encobrir. Toda diplomacia está nesses dois verbos
parentes”.
De modo consistente, para saber o que é diplomacia é preciso fazer
diplomacia. Assim, na prática, com paciência, podemos recuperar o elo perdido
da TRI, a que já nos referimos. Enquanto instrumento, aplica-se à diplomacia o
que escreveu Heidegger em Ser & Tempo (parágrafo 69) sobre o martelo – sim,
um banal martelo, alçado ineditamente à categoria de tópico filosófico: “Um
olhar puramente teórico dirigido às coisas não pode captar a compreensão do
estar-disponível”. A citação não é gratuita, porque a diplomacia lida com o que
está disponível, a exemplo do etnólogo-bricoleur de Lévi-Strauss.
Ponto 5. Fazer envolve techné, arte, prática etc. Não são esferas que coincidem
com a teoria – melhor dizendo, transcendem a teoria. Como distinguir teoria e
prática, doutrina e ação, conceito e experiência? “Teoria é tudo que não é prática”,
ensinou o conhecido politicólogo Giovani Sartori. E vice-versa: “prática é tudo que
não é teoria”. Os dois conceitos se sustentam por exclusão recíproca. A distinção
parece tautológica, mas é simples e conveniente: permite separar a teoria da prática,
sem isolar uma da outra, mas ressalvando que uma e outra têm várias acepções.
De qualquer forma, a ser possível a distinção, podemos tomar o partido da
prática, sem por isso negar – em tese – a teoria (e não há como negá-la: sem teoria
não haveria ciência). Trata-se, portanto, de ser a favor da prática e não contra a
teoria. O que se passa, em geral, é que a teoria – confiante em si mesma – constrói
a realidade a priori; quando volta à experiência, se volta, é tarde demais: a imagem
já está fora de foco. Resta o corretivo da prática.
Prática vem do grego práxis, ação. Pois, na prática, a prática é justamente
o teste do fazer – o teste da realidade. Concretamente, através da experiência, o
que se pretende é desarticular as armadilhas da abstração, usando recursos não
diretamente discursivos16. O mesmo Sartori previne: “A práxis política nunca
é apenas a parte aplicada de um conhecimento – é também irredutivelmente
criatividade, adaptabilidade, intuição, faro...” Seria difícil encontrar uma descrição
mais acurada para o fazer diplomático. É uma indicação também da atualidade da
atividade diplomática. Para mudar de registro, hoje se fala muito em economia
criativa, que – em síntese – privilegia bens intangíveis. É exatamente com o que
lida a diplomacia, quase por definição. Nada mais intangível que o relacionamento
humano, matéria prima do dia a dia diplomático.

Reconheço que nem sempre é fácil porque, diante de uma realidade em constante mutação, o conceito
fornece um aconchego uterino. Mas, na verdade, ele é um andaime – depois que a casa está pronta, precisa ser
desmontado, sob pena de prejudicar o acesso à própria casa.
16
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Mas, por favor, não confundam o que ficou dito com o impenitente
“ser pragmático”. Na linguagem corrente, pragmatismo virou qualquer coisa:
quando não se sabe o que dizer sobre determinada posição ou atitude, diz-se
que é “pragmática”. De minha parte, fico com a opinião de Richard Rorty, sem
dúvida uma autoridade nesta matéria: “Pragmatism is a vague, ambiguous and
overworked word”17.
Ponto 6. O ponto anterior nos remete a outro nível de análise, retomando
o Ponto 1, sobre a reflexão engendrada pela experiência pura. A virtude por
excelência da diplomacia é a mesma da política. Essa virtude é a prudência –
melhor dizendo, a phrónesis aristotélica, que é a sabedoria do concreto, ou seja,
destinada à ação. Ela se distingue tanto da sabedoria filosófica (sophia) quanto da
ciência organizada (episteme).
Prudência é a antípoda da ingenuidade. Não é um tema que possa ser tratado
sem prudência. O próprio Aristóteles – ao abordar o assunto, no Livro VI da Ética
a Nicômaco – não partiu de uma norma universal; cuidadosamente, começou pelo
phrónimos, um homem tido por prudente – no caso, o insuspeitado Péricles. O
filósofo louvou-se em um exemplo vivo, não em uma ideia concebida de antemão.
Aristóteles faz com que brote da experiência o conceito do que seja prudência –
nesse caso, fica claro que a existência precede a essência.
A concepção da prudência em geral supõe conhecimento, mas sobretudo
discernimento. Ou seja, a reta razão, no dizer mais didático de Tomás de Aquino.
Vejam: não é apenas a razão – ela precisa ser reta, que é mais que correta. Razão
reta é a referida ao contexto. Não é esse o desafio cotidiano da diplomacia?
Em linguagem mais banal – e mais objetiva –, prudência não significa eximirse atrás de uma pretendida e invariável cautela: não é ficar sistematicamente em
cima do muro. Ao contrário, é saber agir e agir na hora certa, o que não exclui a
omissão, se for o caso. Seja como for, a phrónesis não dispensa a coragem, antes
a supõe.
A sabedoria que convém à política não é, portanto, a sabedoria especulativa
ou universal. A sabedora prudencial se manifesta como inteligência da situação –
não a inteligência abstrata, mas aquela situada no mundo. Está ligada à praxis e
deriva da techné, que os latinos traduziram por ars, artis. Arte é uma palavra com
múltiplos sentidos, todos presentes na diplomacia.
Dentro dessas premissas, infere-se que diplomacia tem a ver antes com a
prática que com a teoria, como temos sustentado até aqui. Mas há algo mais:
é na esfera da práxis humana que política e ética – que percorrem caminhos
distintos – encontram finalmente um espaço comum18. A moral se situa na esfera
da razão prática e não da razão teórica – é essa em última análise a lição de Kant,
independentemente de aceitarmos qualquer imperativo ou receita específica.

17

RORTY, R. Pragmatism, Relativism and Irrationalism. In: Consequences of Pragmatism, 1982, p. 160.

18

BOBBIO, N. Teoria Geral da Política. 2000, p.173.
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Ponto 7. “De poco vale sustancia si no se da la circunstancia” – escreveu, com
sua habitual elegância, Baltasar Gracían, o Maquiavel católico, na primeira metade
do século 17. A frase sintetiza o que já dissemos até aqui. Com efeito, a diplomacia
está predicada na circunstância – ou “la nécessité des choses”, segundo Richelieu,
ou “la force des choses”, na expressão mais moderna de Simone de Beauvoir.
Em outras palavras, a matéria prima da diplomacia são casos concretos,
eventos singulares, indivíduos reais. Sejamos breves: a diplomacia existe porque
existe o outro. Ora, se há um conceito que tem ganhado relevo na filosofia
contemporânea, é justamente o de alteridade (do latim alter, outro), o reverso
necessário de identidade. O outro, pura e simplesmente, não é o mesmo e – para se
achar a si mesmo – é preciso achar o outro. Como se não bastasse, a presença do
outro se tornou uma constante na sociedade em que vivemos, ainda que seja por
via cibernética e ainda que de forma anônima. Se o indefectível globalismo quer
dizer algo de novo, é justamente que estamos todos condenados a ser etnólogos
amadores no esforço inevitável – nem sempre recompensado – de decifrar o outro,
a começar pelos mais próximos.
Mas cuidado! “A razão de ser do etnólogo não é ser assimilado pelos
bororós”, alertou alguém que é do ramo. É um bom conselho para diplomatas,
nunca inteiramente imunes ao mal da localite. O risco existe, mas é inevitável.
Não custa repetir: a diplomacia é arte porque lida necessariamente com pessoas
e, quando lida com abstrações, é acessoriamente.
Ponto 8. A política – e sua cria, a diplomacia – foi inventada para servir de
ponte diante da inescapável ambiguidade inerente à finitude da nossa condição.
Dizia Spinoza que o prefixo in de infinito não conota privação; muito ao
contrário, indica abertura para todos os bens. Ansiamos pelo absoluto, temos de
nos contentar com o relativo. Henrique Ibsen – dito “o Shakespeare da sociedade
burguesa” – escreveu sarcasticamente em 1867: “A Razão Absoluta faleceu na
noite passada, às 11:00”. Em estilo neutro, o dramaturgo norueguês empresta
casualidade à informação, como um necrológio de jornal. Já é bem um sinal dos
novos tempos em que o idealismo romântico havia perdido sua aura.
A tentação racionalista, contudo, é persistente – e por boas razões. É fruto
do desejo mais profundo do homem: o de romper as amarras da finitude, que
alimenta um inevitável dualismo. Platão foi o primeiro a configurá-lo: o mundo
das ideias e o mundo visível, a esfera dos valores e a esfera das ações. Comparemos
com o dualismo mais incisivo de Norberto Bobbio: gli ideali e la rozza materia,
“os ideais e a bruta matéria”. A política se espreme entre esses dois predicamentos,
o que recomendaria, segundo o eminente professor, “a vocação da utopia e a
profissão do realismo”.
Mas vocês podem estar pensando: é cabível falar em finitude ao tratar de
diplomacia? É preciso ir tão longe? Sim, é inevitável, porque a finitude acompanha
o conhecimento como sua sombra. Nosso conhecimento tem limites inescapáveis
– é um tributo que pagamos à nossa condição. Kant foi explícito nesse sentido:
escreveu que o pensamento carrega o selo da finitude. Poderíamos acrescentar

Caçadores de Nuvens / Em busca da diplomacia, Fernando Guimarães Reis, 104-125

121

que é um selo de garantia do humano, demasiadamente humano. Mortais que
somos, nosso saber sempre será imperfeito: falibilidade é o outro nome da finitude.
Ponto 9. Pelo que precede, nossa investigação se encaminha para outro
patamar. Seja qual for o nosso tema – diplomacia, política externa ou RI –, a
primeira pergunta a fazer com seriedade é a seguinte: por que o tema em questão
pode realmente interessar a vocês? Simplesmente para acumular mais informações?
O matemático e filósofo A.N. Whitehead dizia, com humor britânico: “Um
homem meramente bem informado é o maçante mais inútil da Terra”.
A instrução é inquestionavelmente necessária, mas não pode ser desvinculada
da formação, que significa aprender a pensar por conta própria. É verdade que “se
a pessoa não pensar por si mesmo não estará pensando”, como observou John
Dewey muito oportunamente. Mas o pleonasmo é necessário: o fim da educação
é a emancipação, cognitiva e moral. É o que Kant – em seu celebrado texto sobre
a Era das Luzes – chamou de “maioridade”. A palavra em alemão (Mündiigkeit)
retém o radical boca – assim, literalmente, maioridade é falar com a própria boca
e, em consequência, assumir a responsabilidade.
Sapere aude – “ouse saber” – é o mote kantiano, tomado de empréstimo a
Horácio. Reparem bem: o conhecimento é uma ousadia, como Adão e Eva logo
descobriram. Por quê? Sendo politicamente correta, a razão – instrumento do
conhecer – também pode ser traiçoeira, como advertia com humor e clarividência
John Maynard Keynes, ao concluir seu fundamental tratado de economia com uma
inesperada nota filosófica: “... the power of vested interests is vastly exaggerated
compared with the gradual encroachment of ideas...” Sim, as ideias grudam,
pegam, criam servidões ignoradas: “... soon or late, it is ideas, not vested interests,
which are dangerous for good or evil”.
Ponto 10. Juntando finalmente verso e reverso, pode-se dizer sem exagero
que entre diplomacia e educação há um pacto existencial, que só se extingue
quando o próprio agente se extingue. O diplomata está sempre em formação,
mesmo porque a matéria de seu aprendizado, como já observamos, é a própria
vida, entidade permanentemente diversa e permanentemente igual. Curso para
ser diplomata é curso para toda a existência – não supõe formatura. É melhor
mesmo que essa não ocorra, porque equivaleria ao óbito.
Suspendo a lista por aqui – ela poderia continuar. Por isso mesmo está longe
de ser conclusiva: ela apenas ilustra alguns temas para reflexão. São, portanto,
conjecturas, como convém ao esforço intelectual. E são pistas, como corresponde
ao trabalho do detetive.
10. Ultima ratio
Temo que nosso tempo esteja esgotado e tivemos de deixar de lado várias
questões importantes. É uma pena, mas talvez eu possa indicar uma resposta que
se aplica a todas. É uma das mais belas passagens da Bíblia: “... a letra mata e o
espírito dá vida”. Sei que a lição de são Paulo na Epístola aos Coríntios (3,6) se
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presta a mais de uma leitura. Fico com esta: a letra esteriliza o real na ânsia de
fórmulas cômodas e definitivas, mas o espírito sabe que as respostas virão com a
maturação do tempo19.
Assim também, na matéria que nos ocupa, não há soluções prontas ou
mesmo de meia confecção. Aliás, só existe solução se ela for construída pari e
passu, na medida em que os fatos são percebidos – e são percebidos porque se
tornam problemas.
Ao fim e ao cabo, é esse o desafio a ser enfrentado por todos os mortais,
com um pequeno reparo no caso da diplomacia, sempre perigosamente próxima
do argumento extremo dos reis – a guerra. Martin Wight foi ao fundo do poço
quando ponderou: “International theory is the theory of survival” 20. Vocês
entenderam: a diplomacia é a política levada às últimas consequências: ela, sim,
bate de frente com a ultima ratio regum, sem que essa seja uma simples abstração.
O que para a teoria política é anomalia (o recurso às vias de fato) é o pão de cada
dia nas relações internacionais, pontuadas pela violência. Neste exato momento,
quantas guerras estão em curso? Quantas outras não estão na estufa? Talvez fosse
esse o ponto por onde deveríamos ter começado – ele sublinha a importância
vital da diplomacia. Na grande maioria dos casos, ela pode parecer impotente,
mas o fato é que ainda não se inventou nada melhor para resolver conflitos e para
forjar cooperações. Embora possa parecer elitista e se permita sinuosidades, a
diplomacia é visceralmente democrática, na medida em que seu objetivo declarado
é o consenso, até pelo recurso ao voto, como nas Nações Unidas.
11. Paideia
Peço-lhes apenas a indulgência de mais alguns minutos para insistir sobre o
tema da educação, de que já tratamos aqui e ali nesta exposição. Quero agora fixar
um ponto de vista, com o risco de ser impertinente. Sim, porque – nos tempos
que correm, nos quais o mercado imediatista é onipotente – parece mesmo
impertinência falar em formação, aquilo que os gregos chamavam de paideia,
conceito que escapa a uma tradução unívoca.
Serei impertinente em boa companhia. Em entrevista para o número 5
da revista JUCA – “a revista dos alunos do IRBr”, revista que é meu grande
orgulho –, o embaixador Rubens Ricupero opinou de forma clara: “Apenas uma
formação humanística, ancorada em sólida cultura geral, é a adequada à carreira
[diplomática]”. De resto, só esse lastro cria condições para uma “especialização
criteriosa” – que o experiente diplomata não descartou. Já dizia o Dr. Vasco que
o diplomata é “um especialista... em generalidades”. Contanto que não deixem

19
A propósito, Sartre faz uma distinção interessante ao analisar Flaubert: “O conceito é uma maneira de definir
coisas a partir do exterior e é atemporal. A noção, como a vejo, é uma maneira de definir as coisas a partir
do interior e inclui o tempo do objeto a respeito do qual temos uma noção e também seu próprio tempo de
conhecimento. Em outras palavras, é um pensamento que carrega o tempo em seu interior.” (in O Idiota da
Família).
20
Para Martin Wight, “teoria internacional” era algo bem diferente dos fastidiosos “Grandes Debates” da TRI.
Cf. International Theory/The Three Traditions, 1991, com base em conferências dadas nos anos 50.
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de ser diplomatas no exercício da profissão, o Brasil só tem a ganhar com agentes
diplomáticos que sejam excelentes economistas, juristas ou cientistas ambientais.
Ainda a propósito da educação, quero invocar mais dois testemunhos em
favor do que hoje pode parecer uma visão anacrônica. O primeiro é de Riobaldo
– o personagem de Guimarães Rosa –, que nos brindou com a seguinte pérola:
“Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”. Vale dizer
que o mestre é também discípulo e deve ser discípulo, antes de mais nada. Seria
uma resposta ao veredicto (ou alerta) de Ernest Gellner que lembramos no início
de nossa conversa.
A ruminação de Riobaldo nos diz algo mais: que o ensinamento na sala de
aula (e pela vida afora) é uma troca – não é um empréstimo. Empréstimo tem
de ser devolvido mais dia menos dia, e com juros. Ensinamento, ao contrário,
é o que se incorpora. Aqui entra o segundo testemunho, desdobramento do
anterior. Paulo Freire, nosso grande educador com reconhecimento internacional,
foi incansável na denúncia do que chamou de “educação bancária”, em que o
mestre seria o suposto depositante e os discípulos, os passivos depositários, em
uma conta duvidosa. Ele dizia também – a exemplo da condenação de Sartre à
“educação da engorda” – que os educandos não são “vasilhas”, recipientes inermes
a serem “enchidos” pelo educador. A nefasta “cultura do silêncio” alimenta-se
dessa concepção errônea. Informações podem ser tomadas por empréstimo, mas
o conhecimento exige esforço próprio – é um ato de emancipação.
Ora, para evitar a pedagogia bancária, mestre e discípulo devem andar juntos
e pensar juntos. De outra forma, as palavras voam e a lição se perde no vento.
Espero que tenhamos andado juntos nesta caminhada, pois aprender a caminhar
é mais importante que concluir a caminhada.
Pode parecer pouco para os “colecionadores ou fichadores” – uso, mais uma
vez, palavras de Paulo Freire21. Não é pouco para quem dispõe do futuro, como
vocês. “Quem possui a juventude possui o porvir”, disse – em boa hora – um
outro sábio, Max Planck. E justamente porque há porvir não há que desanimar,
nem que se contentar com ideias feitas.
12. Se é preciso uma conclusão...
Tudo somado, a diplomacia é como a existência humana – não tem receita
prévia, não tem biografia antecipada. É um fazer diário e um salto sempre
inconcluso. É esse seu maior atrativo. Mexe o tempo todo com fórmulas e
interesses – ditados pela política externa –, mas deve manter idealmente sua pureza
fenomenológica, sabendo que as nuvens passam ou se desvanecem, cedendo lugar
a novas formas. Mas permanece o fundo azul. Fiquemos, então, com a sabedoria
do Gato do País das Maravilhas, por onde vagava Alice. Ele assegurou à impaciente
menina que ela acabaria encontrando o rumo certo: “Oh, you are sure to do that,
if you only walk long enough”22.
21
Compare-se com definition-mongers na tradução de Ross citada na nota 3 acima. No mesmo sentido
depreciativo, Araújo Castro usou o termo “catalogadores” em um de seus discursos.
22

Tradução livre: “Oh! É certo que você chegará lá, desde que caminhe o suficiente”.
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Quanto a mim, paro mesmo por aqui, ainda que nossa viagem não tenha
terminado. No percurso, se disse algo que não devia, não chega a ser um mal
incontornável, porque – estou seguro – vocês terão entendido com a devida
prudência. Estou à disposição para algum esclarecimento adicional, se estiver ao
meu alcance.
Muito obrigado.
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A internacionalização das
indústrias de couro bovino
de Mato Grosso do Sul sob
a ótica do Modelo de Kraus
Carla Christina de Oliveira Viana e
Mayra Batista Bitencourt Fagundes*
Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar o processo de
internacionalização das indústrias de couro bovino do estado de
Mato Grosso do Sul. Essa análise tem um viés comportamental
e fundamenta-se no modelo de internacionalização de empresas
de Kraus (2000) com vistas a identificar o estágio atual de
internacionalização do setor, bem como as estratégias e os principais
motivadores para mudança de fases que possibilitaram atingir novos
mercados. Foi adotada metodologia qualitativa, desenvolvida por
meio de um estudo exploratório, com base em pesquisas bibliográficas,
dados estatísticos e entrevistas semiestruturadas com lideranças do
setor. Os resultados revelaram que as indústrias de couro instaladas
no estado caracterizam-se como produtoras e exportadoras de couro
tipo wet-blue, situando-se predominantemente nas duas primeiras
etapas do modelo, e apontam como principal fator motivador para
a mudança de estágio a procura do produto por agentes de compras
internacionais. Conclui-se que inexiste uma estratégia competitiva
específica formulada para o incremento das exportações. Para que
haja o avanço nos estágios de exportação, bem como para que não
haja retrocesso, faz-se necessário o fortalecimento do setor, o que
só se concretizará com articulação conjunta de estratégias entre o
governo, entidades e iniciativa privada.
Palavras-chave: internacionalização, couro bovino, competitividade,
Mato Grosso do Sul

1. Introdução
Em virtude do dinamismo das relações entre os países, decorrente da
globalização e do ambiente de negócios cada vez mais competitivo, as empresas,
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como forma de se adequarem à realidade e em busca de novos mercados, têm
buscado a internacionalização.
O processo de internacionalização decorre da competitividade global e deriva
da capacidade da empresa de se adaptar às necessidades intrínsecas dos mercados
e, simultaneamente, capturar economias de escala e sinergias em suas operações
internacionais (GOMES, 2004), o que evidencia a necessidade de formulação
de estratégias, além de melhorias no sistema de gestão, incorporação de novas
tecnologias e aumento de produtividade.
A indústria curtidora nacional vem adotando estratégias competitivas de
forma a intensificar o processo de internacionalização, haja vista a potencialidade
do setor, considerando que o Brasil possui o maior rebanho bovino comercializável
do mundo, com 209,5 milhões de cabeças em 2010 (IBGE, 2010).
A indústria do couro é uma das mais antigas e tradicionais no país, com
um market share de 13% do mercado mundial. A oferta abundante de matériaprima para a produção e um parque industrial moderno e atualizado em termos
ecológicos, detentor de tecnologia e mão de obra especializada, são fatores
incontestes para sua competitividade (CICB, 2012a). Ações visando à promoção da
imagem do couro brasileiro no exterior são desenvolvidas pelo programa Brazilian
Leather, parceria do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) com
a Apex-Brasil, o que reflete no aumento considerável das vendas externas. Nos
últimos 11 anos o setor curtidor registrou aumento de 465% no porcentual da
receita obtida com a produção de couros crust e acabados, produtos de maior
valor agregado, passando de US$ 318 milhões em 2000 para US$ 1,48 bilhão em
2011 (CICB, 2012a). As exportações brasileiras de couros e peles movimentaram
em 2011 US$ 2,05 bilhões, totalizando 352,2 mil toneladas, com aumento de
17% em relação a 2010, quando o setor apurou US$ 1,74 bilhão, com base no
balanço da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do MDIC (CICB, 2012b).
Nesse contexto, Mato Grosso do Sul insere-se como o 8.º estado brasileiro
em exportação de couros e peles (ABQTIC, 2011), tendo obtido, no ano de 2011,
uma receita de exportação de US$ 73,2 milhões, apontando um crescimento
nominal de 36,3% em relação ao ano anterior (FIEMS, 2012). Detentor do 3.º
rebanho bovino nacional, com 22,35 milhões de cabeças em 2010 (ANUALPEC,
2011), o estado conta, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), com 24 frigoríficos cadastrados no Sistema de Inspeção
Federal (SIF), tendo abatido 3,08 milhões de cabeças em 2011 (FAMASUL,
2011). É o 4.º estado brasileiro em estimativa de abate (ANUALPEC, 2011)
e, igualmente, o 4.º no ranking nacional em exportações de carne bovina
(FAMASUL, 2011).
Relativamente ao processamento de couros bovinos, Mato Grosso do Sul
possui um parque industrial formado por nove indústrias, sendo o 5.º no ranking
nacional (ANUALPEC, 2011). O couro figura no rol dos principais produtos
industrializados da pauta de exportação do estado, ocupando a 6.ª posição
(FIEMS, 2011). O setor curtidor estadual possui expressiva produção e volume
de exportações, desempenhando importante papel no desenvolvimento local,
com grande capacidade de absorção de mão de obra e geração de renda. No ano
A internacionalização das..., Carla Christina de Oliveira Viana e Mayra Batista Bitencourt Fagundes, 126-142

127

de 2010, incluindo curtimento e outras preparações, bem como a fabricação de
artefatos e artigos, o setor foi constituído por 29 estabelecimentos, responsáveis
pela geração de 1,5 mil empregos formais (MTE/RAIS, 2010).
Portanto, considerando-se a contribuição das indústrias de couro para o
desenvolvimento econômico regional e objetivando identificar a competitividade
em face do grau de internacionalização do setor, formula-se a seguinte questão
de pesquisa: o atual estágio de internacionalização das indústrias de couro
bovino de Mato Grosso do Sul confere competitividade à sua inserção no cenário
internacional? Desta forma, este estudo tem como objetivo geral analisar o processo
de internacionalização das indústrias de couro bovino no estado de Mato Grosso
do Sul e levantar as estratégias utilizadas pelas indústrias exportadoras visando o
atendimento ao mercado internacional.
A contribuição acadêmica do presente trabalho se dá pela utilização do
Modelo Kraus (2000) de internacionalização de empresas, desenvolvido para
o estudo da realidade de empresas brasileiras, cujo foco assenta-se nos aspectos
comportamentais do processo. Considerando-se que a estratégia pode guiar e
unificar ações para atingir o fim pretendido, a contribuição social do presente
estudo reside no repensar do setor curtidor, visto a dicotomia existente entre o
rebanho bovino e a produção e exportação de couro do estado.
2. Internacionalização de empresas
Reflexões sobre o funcionamento e a dinâmica do comércio internacional
não são novas. Adam Smith (1723-1790) foi um dos precursores desses estudos;
no entanto, foi David Ricardo (1772-1823), com a apresentação do modelo
explicativo das Vantagens Comparativas, que consolidou a ideia dos ganhos para
os países decorrentes da prática do comércio internacional.
Os estudos sobre internacionalização de empresas têm evoluído e propõem
três formas distintas de se compreender o processo. A primeira trata da
internacionalização sob a perspectiva da racionalidade econômica, buscando
apontar os motivadores econômicos e as vantagens competitivas; o Paradigma
Eclético da Produção Internacional, proposto por Dunning (1988, 1993,
2000), sintetiza bem essa abordagem. A segunda, denominada comportamental,
trata o processo como decorrente de um processo de aprendizagem que se dá
de forma gradativa; como ícone dessa abordagem tem-se o Modelo da Escola
de Uppsala, desenvolvido por Johanson e Vahlne (1977). A terceira propõe a
internacionalização como questão de estratégia e estrutura; é emblemática nas
propostas de Porter (1986; 1990) (FLEURY; FLEURY, 2006).
Os estudos até então realizados no Brasil não contemplavam a realidade
das empresas brasileiras, posto que se baseavam em experiências de empresas
multinacionais ou transnacionais. Dessa forma, Kraus (2000) desenvolveu um
modelo adequado à realidade das empresas brasileiras, o qual foi utilizado para
análise no presente trabalho. Estudos posteriores ao de Kraus (2000), como os de
Fleury e Fleury (2007), Ramamurti (2004) e Child e Rodrigues (2005), ratificam
a necessidade de abordagens teóricas específicas para as empresas entrantes tardias
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(late movers), para as grandes economias emergentes, diferenciadas das clássicas
abordagens desenvolvidas para países desenvolvidos.
2.1. Modelo de Kraus de internacionalização de empresas
Para Kraus (2000), a internacionalização é “um processo ocorrido ao longo
do tempo, no qual a empresa produtora exportadora amplia o seu envolvimento
e comprometimento em operações internacionais”, vista, portanto, sob uma
perspectiva diacrônica, concebendo a internacionalização como um processo
incremental. O modelo foi desenvolvido buscando contemplar a realidade das
empresas brasileiras, as quais, em sua grande maioria, internacionalizam-se
mediante o desenvolvimento de exportações.
A partir das diversas formas de organização empresarial, utiliza-se da tipologia
desenvolvida por Daemon (1994), que divide as empresas de comércio exterior
em duas grandes categorias: concentradas e não concentradas. A concentração
se manifesta por meio de associação ou cooperação que possa auferir vantagens,
porém com a manutenção da autonomia jurídica das empresas. Sua principal
finalidade é obter dos fornecedores e/ou clientes condições privilegiadas nas
compras/vendas. São exemplos de concentração empresarial os agrupamentos de
compras/vendas, as cooperativas, os consórcios de exportação e as companhias
de comércio exterior (trading companies). Dentre as empresas não concentradas
estão os agentes comerciais internacionais, os representantes internacionais, as
comercializadoras internacionais e as empresas produtoras/exportadoras (KRAUS,
2000).
O modelo de Kraus (2000) identifica quatro etapas sequenciais que as
empresas percorrem em direção ao comércio exterior: pré-envolvimento,
envolvimento experimental, envolvimento ativo e envolvimento comprometido,
as quais mostram, de forma gradual, o comprometimento da empresa com as
operações internacionais. Um dos seus pressupostos é que são reduzidas as
probabilidades de as empresas pularem estágios ou etapas.
Em cada etapa há diferentes estágios no processo de desenvolvimento
incremental de exportações. A etapa do pré-envolvimento é composta pelos
estágios da empresa não exportadora e pré-exportadora. Na etapa do envolvimento
experimental aparecem os estágios da exportadora irregular, da exportadora passiva
e da subsidiária comercial passiva. Já na fase do envolvimento ativo há os estágios de
exportadora pré-ativa e exportadora ativa. Finalmente, na etapa do envolvimento
comprometido há o estágio da internacionalização com ou sem investimentos.
Na primeira etapa (do pré-envolvimento), a empresa volta-se exclusivamente
ao mercado interno, ou, enquanto pré-exportadora, inicia o desenvolvimento de
estratégias e ações em busca de novos clientes procurando ampliar seu campo de
atuação, e acredita estar preparada para sua inserção no cenário internacional. É
nesse momento que os importadores e os agentes internacionais contribuem para
a entrada da empresa no mercado internacional.
Na segunda etapa (a do envolvimento experimental), no estágio de
exportadora irregular a empresa realiza poucas operações de exportação e de forma
eventual, sem planejamento, geralmente exportando os mesmos produtos vendidos
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no mercado doméstico. No estágio de exportadora passiva, a empresa conta com
um volume considerável de sua receita proveniente do exterior e desenvolve ações
com ênfase no fazer, ou seja, voltadas para os aspectos gerenciais da produção,
tais como melhoria da qualidade e dos processos e redução de custos.
No envolvimento ativo, terceira etapa sequencial, a empresa deixa de ser
passiva e passa a atuar de forma ativa, por meio da mudança no seu foco de atuação
da produção para o mercado. No primeiro estágio dessa etapa, o de exportadora
pré-ativa, a empresa desliga-se dos agentes de compra e importadores, de forma a
voltar-se para o mercado. No segundo estágio, o de exportadora ativa, consolida
sua atuação no mercado ao mesmo tempo em que cessa suas operações com a
participação dos intermediários, os agentes de compras e os importadores.
Finalmente, na quarta etapa, a empresa passa para o envolvimento
comprometido, no qual há participação nos mercados internacionais buscando
atender às exigências e necessidades desses mercados. Nesse momento a empresa
poderá implantar um escritório de vendas, o que permitirá maior proximidade
com seus clientes, possibilitando ampliar sua atuação e desenvolver estratégias
mais sólidas e efetivas voltadas ao seu fortalecimento.
O modelo prevê a possibilidade de retrocessos, momento em que as empresas
podem diminuir seu comprometimento com as operações internacionais, o que
ocorre mais frequentemente nos três estágios iniciais. Esse retrocesso pode ocorrer
no denominado ponto de ruptura, representado no modelo pela seta pontilhada.
Além das etapas sequenciais, o autor aponta fatores que motivam as empresas
a passarem de um estágio a outro. Dentre eles estão o surgimento de uma
liderança forte, a sucessão no comando da empresa, a contratação de pessoal
com experiência no comércio internacional, o fato de ser descoberta por agente
de compras internacional ou ser procurada por importadores, recursos humanos
qualificados em comércio internacional e agente de compras ou importadores
interessados em ampliar os seus negócios com a empresa. Entretanto, o principal
determinante para a evolução dos estágios é, de acordo com Kraus (2000), o
sucesso no estágio anterior.
A Figura 1 representa graficamente as etapas e os estágios do modelo de Kraus
(2000), os quais obedecem a uma ordem crescente de comprometimento com
as atividades internacionais. Verifica-se que nas duas primeiras etapas a empresa
possui ênfase na produção, enquanto nas duas últimas a ênfase é no mercado.
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Figura 1 – Modelo Kraus de internacionalização de empresas produtoras
exportadoras brasileiras

Fonte: Kraus (2000)

3. A cadeia produtiva do couro bovino
O Brasil possui o maior rebanho bovino comercializável do mundo, estimado
em 209,5 milhões de cabeças no ano de 2010, sendo MS o 3.º maior rebanho
nacional (IBGE, 2010) – portanto, com grande potencial de crescimento no
mercado de couros. Abundância em matéria-prima, disponibilidade de áreas,
clima favorável, recurso de águas abundantes, raças bovinas adaptadas, adoção
de tecnologias de manejo e melhoramento genético do rebanho são fatores que
podem consolidar a posição do Brasil como um dos mais importantes players do
mercado internacional de couros, com destaque para o MS.
Para o país, a potencialidade já se traduz em realidade, visto que o Brasil é o
4.º maior produtor mundial de couro bovino e o 3.º maior exportador mundial
do produto (CUNHA, 2011). Entretanto, para que esses indicadores favoráveis
possam se traduzir em realidade para o estado de MS, faz-se necessária uma
reflexão sobre a cadeia produtiva.
Para Farina e Zylbersztajn (1992), a “cadeia produtiva pode ser definida
como um recorte dentro do sistema agroindustrial mais amplo, privilegiando as
relações entre agropecuária, indústria de transformação e distribuição, em torno de
um produto principal”. Batalha (1997) define a cadeia de produção como “uma
sucessão de operações de transformação dissociáveis, capazes de ser separadas e
ligadas entre si por um encadeamento técnico”. Sob essa ótica, a cadeia engloba
todas as operações de produção responsáveis pela transformação da matéria-prima
em produto acabado, apresentando-se como uma sucessão linear de operações
técnicas de produção e distribuição (MICHELS; BARBOSA, 2003).
Os agentes participantes das cadeias produtivas estabelecem relações
comerciais e sociais, permitindo o entendimento de que as mudanças técnicas
e organizacionais no sistema impactam à montante e à jusante ao segmento
principal. Portanto, para se atingir a competitividade do sistema faz-se necessária
a articulação de todos os elos, o que remete à necessidade de um ambiente
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institucional estruturado e indutor de governança que possibilite a coordenação
em seus vários segmentos.
A cadeia produtiva de couro bovino tem início na atividade pecuária, seguida
pelo transporte e abate dos animais, o descarne nos abatedouros e a aplicação
de conservantes. A pele, nesse estágio, é tratada no frigorífico ou vendida para
os curtumes, onde sofre outros processos até a obtenção do couro (SANTOS
et al., 2002). Para o processamento do couro, os curtumes necessitam de uma
rede de fornecedores de insumos como máquinas, equipamentos e produtos
químicos, além de instituições prestadoras de serviços e de apoio tecnológico
(FLUD JÚNIOR, 2002).
Os curtumes podem produzir o couro em diferentes estágios: o couro
salgado, o wet blue, o crust e o couro acabado. O couro salgado é o produto
mais simples, que resulta do processo inicial de salgamento do couro; o wet blue
é resultado de um primeiro banho de cromo depois de ser despelado e passar pela
remoção de graxas e gorduras; o crust é o passado pelo processo de secagem; o
couro acabado é o resultante do último estágio da produção e pode ser utilizado
diretamente na produção dos mais diversos produtos finais (CUNHA, 2011).
O couro beneficiado pode ser diretamente exportado pelos curtumes ou
comercializado para outras indústrias, que o utilizam como insumo para fabricação
de seus produtos, tais como calçados, artefatos de couro, vestuários, móveis e
acessórios automobilísticos, participando, portanto, de diversas cadeias produtivas,
conforme figura 2. Dessa forma, “o desenvolvimento do setor de beneficiamento
do couro tende a promover o desenvolvimento de outros setores da cadeia
produtiva” (MICHELS; BARBOSA, 2003).
Ressalta-se que, dos elos da cadeia representados na figura 2, à montante dos
curtumes inexistem no estado as indústrias químicas e de máquinas e equipamentos.
À jusante, os elos de calçados e artefatos do couro estão em processo de expansão
e as indústrias de móveis, vestuário e automotiva são incipientes e artesanais.
Figura 2 – Representação dos principais elos da cadeia produtiva do couro

Elaboração: NEI/IT/Unicamp. Fonte: Relatório de Acompanhamento Setorial: Indústria de Couro – 2011

De acordo com Michels et al. (2006), “a análise da cadeia produtiva de
carne bovina sul-mato-grossense concentra-se em seus três principais elos, quais
sejam: produção, abate e processamento, e distribuição”. Detendo-nos nos elos
participantes da cadeia produtiva do couro, objeto do estudo, observa-se, no
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ano de 2011, redução de 1,21% no abate em relação a 2010 e redução de 32,4%
no volume da carne bovina exportada, com queda de 15% no faturamento em
relação ao ano anterior, o que pode ser explicado em parte pela desaceleração da
demanda da carne, com retração nas vendas, o que comprometeu as exportações
de carne bovina em 2010 (FAMASUL, 2011).
A baixa taxa de abate do estado – 22% em 2011(ANUALPEC, 2011) –,
aliada à disparidade entre produção de carne bovina e produção de couro, indica
a saída de couro salgado para processamento em outros estados e também o
não aproveitamento do couro proveniente do abate em igual proporção devido
à baixa qualidade, sinalizando que a cadeia produtiva encontra-se fragilizada,
com os elos apresentando problemas, o que já foi observado por Michels et al.
(2003). Dessa forma, verifica-se deficiência na coordenação e governança na cadeia
do couro. Governança essa que significa, segundo Farina (1999), incentivar o
comportamento desejado e conseguir monitorá-lo. Nesse sentido, a governança
define relações de hierarquia, liderança e estabelecimento de regras para os demais
elos da cadeia, enquanto a coordenação assegura a implementação dessas regras.
Para Batalha e Silva (1999), “a necessidade de dar respostas mais rápidas às
oportunidades de negócios têm relação direta com a capacidade de coordenação
entre as atividades de produção e distribuição desenvolvidas pelas empresas ao
longo de uma cadeia de produção”. Desta forma, a capacidade de implementar
estratégias competitivas depende de estruturas de governança estabelecidas.
4. O setor industrial de couro bovino
4.1. A indústria curtidora nacional
O setor curtidor é bastante heterogêneo e conta com mais de 700 empresas, a
grande maioria constituída por microempresas familiares, vários curtumes médios e
alguns grupos grandes. O parque industrial é moderno, com inserção de tecnologia
e mão de obra especializada, possuindo capacidade para industrializar mais que
o total dos 42 milhões de couros crus produzidos anualmente (CICB, 2012a).
A produção brasileira de couro está concentrada nas regiões Sul e Sudeste,
que registram o maior número de curtumes, localizados majoritariamente no
Rio Grande do Sul e em São Paulo. A concentração geográfica do setor nessas
regiões se deve à existência de importantes polos coureiro-calçadistas estabelecidos
(CUNHA, 2009). Vale dos Sinos (RS) e Franca (SP) são os principais polos de
produção e nos quais se encontra a cadeia completa: fornecedores de matériaprima, componentes, insumos e máquinas e equipamentos (ABDI, 2008).
A indústria de couros é um setor altamente internacionalizado, com mais
da metade da produção destinada às exportações, com um market share de 13%
do mercado mundial (CICB, 2012a). O Brasil é o 4.º maior produtor mundial
e o 3.º em exportações do produto (CUNHA, 2011). O setor contribuiu para
o saldo da balança comercial brasileira em 7% no ano de 2011. As exportações
brasileiras de couros e peles movimentaram US$ 2,05 bilhões, embarcando 352,2
mil toneladas, representando um aumento de 17% em relação a 2010 (CICB,
2012b).
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Atualmente o setor produz desde o simples wet blue até sofisticados tipos de
couro destinados às exigentes indústrias da moda e automotiva internacionais e
exporta para mais de 85 países. Os principais destinos do produto brasileiro em
2011 foram a China e Hong Kong (US$ 615 milhões, 30,1% de participação),
Itália (US$ 456,9 milhões, 22,3%); e Estados Unidos (US$ 229,48 milhões,
11,2% de participação). O tipo de couro mais comercializado no ano de 2011
em quantidade foi o acabado (42%), seguido por wet blue (35%) e crust (23%)
(CICB, 2012b).
Os principais estados brasileiros exportadores são Rio Grande do Sul (US$
492,22 milhões, 24,1% de participação), São Paulo (US$ 442,38 milhões, 21,6%),
Paraná (US$ 227,8 milhões, 11,1%), Goiás (US$ 191,82 milhões, 9,4%), Ceará
(US$ 184,13 milhões, 9%), Bahia (US$ 128,74 milhões, 6,3%), Minas Gerais
(US$ 98,6 milhões, 4,8%), Mato Grosso (US$ 87,52 milhões, 4,3%), Mato
Grosso do Sul (US$ 78,2 milhões, 3,8%) e Santa Catarina (US$ 51,87 milhões,
2,5%) (CICB, 2012b).
4.2. As indústrias de couro no Mato Grosso do Sul
É no contexto do agronegócio que se desenvolve grande parte da indústria
de Mato Grosso do Sul. Apoiada principalmente no processamento de produtos
agropecuários, a receita das exportações de industrializados evoluiu de US$ 2,1
bilhões em 2010 para US$ 2,87 bilhões em 2011, representando crescimento de
36,7% (FIEMS, 2012). Os principais grupos de produtos da pauta exportadora
do estado em 2011 foram: complexo carne (27,9%), açúcar e álcool (23,96%),
extrativa mineral (20,70%), papel e celulose (15,84%), óleos vegetais (3,7%) e
couros e peles (2,73%) (FIEMS, 2011).
De acordo com o presidente do Sindicouro/MS, foi a partir da década de
80 que se instalou o primeiro curtume no estado, na cidade de Campo Grande,
devido a incentivos fiscais do Plano de Desenvolvimento Industrial de 1984. Até
então, os couros vendidos eram salgados e com o aprimoramento na conservação
devido a antibióticos.
O setor de couros tem sido importante para o desenvolvimento da economia
regional, principalmente pelo volume de exportações e pela capacidade de absorção
de mão de obra e geração de renda. No ano de 2010, incluindo curtimento e outras
preparações, bem como a fabricação de artefatos e artigos, o setor foi constituído
por 29 estabelecimentos, responsáveis pela geração de 1,5 mil empregos formais
(MTE/RAIS, 2010). Mato Grosso do Sul é o 5.º maior estado da federação em
processamento de couros bovinos, tendo beneficiado, até o mês de setembro de
2010, 2.788.265 unidades (ANUALPEC, 2011). Pela série histórica contida na
Tabela 1, observa-se irregularidade e redução da produção. A redução de 16%
da produção em 2008 na comparação com 2007 justifica-se como um reflexo da
crise econômica mundial de 2008. Ressalta-se que a produção do ano de 2010
refere-se até o mês de setembro, possibilitando inferir que a produção se manteve
praticamente constante em relação a 2009.
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Tabela 1 – Evolução do processamento de couros bovinos em MS no
período 2006 a 2010

Elaborado pelas autoras. Fonte: IBGE (2010 – dados até setembro)

Relativamente às exportações, o estado manteve uma trajetória descendente
de 2007 a 2009, tanto em quantidade quanto em valor exportado, o que também
se justifica em virtude da crise econômica de 2008. Entretanto, a partir de 2009
verifica-se o aumento das exportações, indicando recuperação e aquecimento do
setor, conforme tabela 2.
Tabela 2 – Evolução das exportações de couros bovinos em MS no
período 2006 a 2011

Elaborado pelas autoras. Fonte: MDIC (AliceWeb)

A receita de exportação do grupo “Couros e Peles”, no ano de 2011, foi
de US$ 78,2 milhões, crescimento nominal de 33,3% em relação a 2010. Esse
desempenho positivo deveu-se à expansão de vendas ao Vietnã, China, Uruguai,
Itália, Taiwan, Estados Unidos e Holanda, que totalizaram US$ 61,3 milhões,
aumento de 56% em relação a 2010 (FIEMS, 2011). Os principais destinos do
grupo “Couros e Peles” em 2011 foram China (31%), Itália (24%), Hong Kong
(13%), Vietnã (12%), Uruguai (6%), Estados Unidos (3%), Holanda (2%), Taiwan
(2%) e Japão (1%). Os demais somaram 6% (FIEMS, 2011).
Atualmente existem nove indústrias de couro no estado, das quais apenas
cinco são exportadoras do produto. Os curtumes estão localizados nos municípios
de Bataguaçu, Campo Grande, Cassilândia, Dourados, Naviraí, Nova Andradina,
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Paranaíba e Três Lagoas. Possuem capacidade instalada superior à efetiva
produção, havendo um potencial ocioso devido à irregularidade na oferta e elevada
concorrência pela matéria-prima.
O parque industrial dispõe de tecnologia e mão de obra qualificada na lida
com o produto. É bastante heterogêneo, formado por médias e grandes indústrias,
sendo que algumas atuam com integração de atividades com grupos frigoríficos,
conforme já observado por Michels e Barbosa (2003); dentre eles estão JBS e
Marfrig, importantes grupos nacionais exportadores com unidades industriais
no estado.
O governo do estado, objetivando minimizar a saída de produto com baixo
valor agregado, concede benefícios fiscais com crédito presumido variável, de
acordo com o grau de agregação de valor do couro e para a fabricação de calçados
ou produtos cuja matéria-prima seja o couro, prevendo a perda de benefício se
ocorrer a saída de couro verde, salgado ou salmourado.
O estado desenvolve o Programa de Apoio à Criação de Gado para o Abate
Precoce (Novilho Precoce), vinculado à Secretaria de Estado da Produção e
Turismo – Seprotur, que tem como objetivo estimular os produtores pecuários
de MS à criação e ao desenvolvimento de animais que possam ser abatidos
precocemente. O aumento de produtividade impacta diretamente na cadeia
produtiva do couro com aumento da produção e melhoria na qualidade do couro.
Em face da necessidade de suprir demandas do setor curtidor e com o objetivo
de fomentar o desenvolvimento dos diversos elos da cadeia produtiva do couro
da Região Centro-Oeste, foi criado o Centro de Tecnologia do Couro de Mato
Grosso do Sul – CTC/MS. Concebido a partir da formação de parcerias com
representantes de órgãos federais, do governo do estado de MS, instituições de
ensino e de pesquisa, empresários de couro, frigoríficos e entidades de classe,
está instalado e em atividade na sede da Embrapa Gado de Corte na cidade de
Campo Grande.
5. Aplicação do Modelo de Kraus no setor industrial de couro bovino de
MS
O processamento do couro bovino no estado se realiza até o wet blue,
primeiro estágio na transformação da pele em couro, utilizando-se exclusivamente
sais de cromo, conforme identificado por Flud Júnior (2002). Portanto, Mato
Grosso do Sul produz basicamente commodities de baixo valor agregado, que
são exportadas diretamente para outros países ou seguem para outros estados
brasileiros, a fim de serem exportadas ou onde sofrerão beneficiamento, gerando
os tipos crust e acabado.
O parque industrial curtidor é composto por nove indústrias, das quais apenas
cinco são exportadoras. As empresas se caracterizam como não concentradas,
pois efetuam predominantemente exportações de forma direta e indireta,
demonstrando a preferência na manutenção do controle por esse processo.
A atuação isolada das mesmas no mercado internacional é vantajosa para os
compradores estrangeiros, que impõem suas condições aos exportadores. Para
melhor inserção no comércio internacional, as empresas deveriam atuar de forma
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concentrada, pois em cooperação poderiam obter vantagens na promoção,
comercialização e distribuição dos produtos.
Constatou-se que as indústrias estão predominantemente situadas nas duas
primeiras etapas do modelo de Kraus: pré-envolvimento (1.ª etapa) e envolvimento
passivo (2.ª etapa), embora haja uma empresa na 3.ª etapa. Dessa forma, tem-se
no setor empresas não exportadoras, que se dedicam exclusivamente ao mercado
interno; empresas pré-exportadoras que iniciam ações em busca de inserção
no comércio internacional; empresas no estágio de exportadora irregular, que
realizam exportação de forma eventual; e também uma empresa situada no estágio
de exportadora passiva, com um volume considerável de sua receita proveniente
do exterior.
As empresas iniciaram suas atividades buscando atender ao mercado interno,
sem efetuar exportações – portanto, no 1.º estágio da 1.ª etapa do modelo –,
tendo passado para o estágio seguinte devido à necessidade de escoamento da
produção, pelo atrativo financeiro de maior rentabilidade vislumbrado com a
exportação e por se considerarem aptas à realização dos negócios internacionais.
Entretanto, o principal fator motivador que levou as empresas à mudança do
1.º para o 2.º estágio residiu na procura do produto por agentes de compras
internacionais e por importadores.
A preponderância de empresas exportadoras nos estágios 1 e 2, conforme
tabela 4, representa num primeiro momento a ênfase na produção por grande
parte das indústrias curtidoras, em detrimento à ênfase no mercado. Num segundo
momento, expõe a fragilidade das exportações, por vezes eventuais, o que dificulta
o avanço para os estágios seguintes e possibilita retrocesso a estágios anteriores.
Tabela 4 – Principais estágios das indústrias de MS e motivadores para o
estágio seguinte
Estágios das indústrias de MS e principais motivadores para mudança
ESTÁGIO 1

ESTÁGIO 2

ESTÁGIO 3

Ser descoberta por
agente de compras
internacional

Ampliação dos
negócios com os
agentes de compras e
importadores

Sucesso no estágio anterior

Ser procurada por
importadores

Liderança forte
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Oportunidade de
mercado
Escoamento da
produção

Recursos humanos
qualificados
em comércio
internacional
Aumentar o
faturamento

Maior lucratividade

Sucesso no estágio
anterior

Pré-envolvimento

Envolvimento
passivo

Envolvimento ativo

Ênfase na

produção

Ênfase no mercado

Estágios preponderantes
Elaborado pelas autoras

As vendas de couro são pulverizadas, atendendo aos mercados interno e
externo. A comercialização é caracterizada pela iniciativa dos clientes, incluindo
a demanda por agentes de compras internacionais e importadores, fatores
motivacionais para o avanço nos estágios.
A participação em feiras e eventos, nacionais e internacionais, constitui
importante estratégia para divulgação dos produtos, expansão da comercialização
e incremento das exportações. Entretanto, inexiste uma estratégia competitiva
específica formulada para o incremento das exportações. Não há convergência
de ações e integração de interesses entre as indústrias visando obter ganhos no
comércio internacional, corroborando conclusões de Kraus (2000), que constatou
a preponderância de atuações isoladas das empresas no mercado internacional,
tendo-se como justificativas “o receio de se perder o controle e o poder de decisão
sobre o rumo das ações”, bem como “pela mentalidade de que concorrentes no
mercado interno também o serão no mercado externo”.
Para atendimento ao mercado internacional, o produto não sofre um processo
de adequação ou diferenciação em relação ao mercado interno. No entanto, a
indústria, no atendimento das demandas externas, deve ater-se às especificações
exigidas, tais como tamanho e normas técnicas de cada comprador, o que garante
a boa aceitação do produto no exterior, não implicando em maior remuneração,
visto tratar-se da comercialização do tipo wet blue, que é uma commodity.
Sob a ótica da racionalidade econômica e como fator positivo ao
fortalecimento das indústrias, o estado possui vantagens competitivas específicas
de propriedade derivadas das condições favoráveis à criação de gado e do baixo
custo da mão de obra.
Embora teoricamente as empresas pudessem se beneficiar pela liderança
no custo total devido a fontes privilegiadas de matéria-prima que possibilitam
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ganhos superiores devido a economias de escala, constata-se que isso não ocorre.
Tampouco existe a liderança por diferenciação, visto que as indústrias exportam
basicamente uma commodity. As indústrias atendem a demandas genéricas de
compras e não se dedicam à exploração de nichos de mercado, mais exigentes e
economicamente mais atraentes.
Vários obstáculos às atividades industriais foram citados, tais como dificuldades
logísticas, de mão de obra, de aquisição de equipamentos e insumos, da qualidade
da matéria-prima. Além disso, a situação é crítica na obtenção de peles para o
processamento da indústria, ocorrendo defasagem entre a capacidade instalada e a
produção efetiva de couros, que é bem inferior. Para o atendimento dos curtumes,
muitas vezes é necessário importar couros de outros estados, de forma que a
disputa pela matéria-prima é acirrada. Não obstante a escassez de couro, o mesmo
apresenta baixa qualidade devido a danos sofridos nas peles. A falta de cuidado com
a pele do animal ocorre tanto na fase de produção bovina nas fazendas quanto nas
fases do transporte e do abate. No tocante ao comércio internacional, a principal
barreira enfrentada pelas indústrias, com citação recorrente pelos entrevistados,
foi relativa ao câmbio, pois a sobrevalorização do real sobre o dólar prejudica as
exportações e reduz a competitividade do produto nacional.
O setor de couro bovino subordina-se à pecuária, fornecedora do principal
insumo à indústria, a pele do gado, e na qual MS se destaca; porém, “o desempenho
do setor coureiro subordina-se, no plano nacional, às demandas da indústria de
manufaturados de couro, principalmente a de calçados” (SANTOS et al., 2002).
Portanto, um grande obstáculo ao fortalecimento do setor é a inexistência de um
cluster industrial coureiro-calçadista consolidado. Esse é um dos principais motivos
para que não haja avanço no estágio de processamento do couro no estado.
Mato Grosso do Sul está entre os líderes no ranking brasileiro da produção
de bovinos, com potencial para liderar o processamento do couro. Entretanto,
somente com o fomento da indústria de manufaturados de couro é que se
conseguirá o desenvolvimento do setor. Uma sólida indústria implica em maior
competitividade, coordenação e articulação entre os elos da cadeia, resultando
em ganho para a sociedade sob a forma de desenvolvimento econômico e social,
com maior geração de emprego e renda.
Portanto, vale salientar que a formação de parcerias estratégicas pode
desenvolver convergência competitiva. Articulações por meio da formação
de clusters ou Arranjos Produtivos Locais (APLs) possibilitam vantagens de
aglomeração e, consequentemente, maior competitividade na medida em que
proporcionam maior acesso a informações, tecnologia e mão de obra qualificada,
podendo reduzir custos de aquisição e logística, além de facilitar a coordenação
da cadeia.
De acordo com a Nova Economia Institucional, as organizações e as
instituições são elementos importantes que interferem no processo de coordenação
dos sistemas agroindustriais. Nesse contexto, ressalta-se o papel do governo,
enquanto instituição, na coordenação e governança das cadeias produtivas, pois
essas se estruturam mediante estratégias empresariais e também amparadas em
políticas públicas, em seus diversos níveis.
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6. Conclusão
A relevância do segmento “Couros e Peles” para a economia sul-matogrossense na geração de emprego e renda e a posição de destaque, ocupando o
6.º lugar no rol dos principais produtos industrializados exportados pelo estado
no ano de 2011, motivou a presente pesquisa.
A teoria do Modelo de Kraus (2000) de Internacionalização de Empresas
demonstrou ser adequada para caracterizar o processo de internacionalização
do setor das indústrias de couro de MS, haja vista tratar-se de um setor que
realiza operações no exterior de forma não concentrada, operando mediante
exportações diretas e indiretas. As indústrias de couro do estado encontramse predominantemente situadas nas duas primeiras etapas do modelo: préenvolvimento (1.ª etapa) e envolvimento passivo (2.ª etapa). Portanto,
respondendo ao problema de pesquisa, constatou-se que o atual estágio de
internacionalização do setor não confere competitividade à sua inserção no
mercado internacional.
A preponderância de empresas exportadoras nos estágios 1 e 2 representa
a ênfase na produção por grande parte das indústrias, com ações voltadas aos
aspectos gerenciais da produção, em detrimento à ênfase no mercado, do
atendimento das necessidades e expectativas dos clientes e o envolvimento ativo
com o comércio internacional. Além disso, o fato de a comercialização do couro
ser caracterizada pela iniciativa dos clientes demonstra a fragilidade do processo
de internacionalização via exportações eventuais, o que dificulta o avanço para os
estágios seguintes e possibilita retrocesso a estágios anteriores.
A competitividade tem exigido uma visão sistêmica e o entendimento de que
a empresa faz parte de um sistema produtivo e que os padrões de concorrência
são influenciados pelo relacionamento desta com os outros elos da cadeia.
Portanto, para o fortalecimento do setor e avanço nas etapas sequenciais do
processo de internacionalização, condição indispensável para a competitividade,
faz-se necessária articulação conjunta de estratégias entre os atores envolvidos,
incluindo governo, entidades e iniciativa privada, buscando o desenvolvimento
de todos os elos da cadeia produtiva. A mudança no foco de atuação da produção
para o mercado pressupõe engajamento no processo de internacionalização,
com planejamento de objetivos coerentes, dependentes de condições favoráveis
de produção, que sejam sustentáveis no longo prazo, o que independe de ações
isoladas, e sim do conjunto dos atores envolvidos.
A limitação da presente pesquisa consistiu na impossibilidade de serem
entrevistados todos os representantes das indústrias de couro do estado. Os
dados foram obtidos por meio de entrevistas concedidas por pessoas qualificadas
e com conhecimento do setor; contudo, para serem totalmente fidedignos, seria
necessária a identificação dos fatores motivacionais para mudança de estágios de
cada indústria em particular.
Como sugestão para futuras pesquisas propõe-se a análise do processo
de internacionalização do setor sob o enfoque das abordagens econômica e
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competitiva como complementares ao presente estudo. Sugere-se a formação de
parcerias com instituições para obter a participação de representantes de todas
as empresas.
Referências bibliográficas
ANUALPEC 2011. Anuário da pecuária brasileira. São Paulo: Instituto FNP, 2011.
AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Panorama
setorial: cadeia coureira, calçadista e artefatos. Brasília, 2008.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS QUÍMICOS E TÉCNICOS DA INDÚSTRIA DO
COURO. Guia brasileiro do couro 2011. 18 ed. Estância Velha, 2011.
BATALHA, M.O. (coord.) Gestão agroindustrial. São Paulo: Atlas, 1997.
BATALHA, M.O.; SILVA, A.L. Gestão de cadeias produtivas: novos aportes teóricos e
empíricos. In: GOMES, M.F.M.; COSTA, F.A. (Des)Equilíbrio econômico & Agronegócio.
Viçosa: UFV, DER, 1999.
CENTRO DAS INDÚSTRIAS DE CURTUMES DO BRASIL. O setor de couros no Brasil.
2012 (a). Disponível em: <www.cicb.org.br/index.php/setor>. Diversos acessos em 2012.
__________. Análise das exportações brasileiras de couros e peles – dezembro 2011. 2012
(b). Disponível em: <www.cicb.org.br/index.php/component/content/article/29informacoes/dezembro-2011/134-analise-dezembro-2011>. Diversos acessos em 2012.
CUNHA, A.M. (coord). Relatório de acompanhamento setorial: couro e calçados. 4 v.
Campinas: ABDI, 2009.
__________. Relatório de acompanhamento setorial: indústria de couro. Campinas: ABDI,
2011.
CHILD, J.; RODRIGUES, S. The Internationalization of Chinese Firms: A Case for
Theoretical Extension. Management and Organization Review, v. 1, n. 3, nov 2005, p.
381-410.
DAEMON, D. Empresas de comércio internacional: organização e operacionalidade.
Blumenau: Furb, 1994.
DUNNING, J.H. Multinational enterprises and the global economy. Wokingham, UK:
Addison-Wesley, 1993.
__________. The eclectic paradigm as an evolve for economic and business theories of
MNE’s activities. International Business Review, v. 9, 2000, p. 163-160.
__________.The eclectic paradigm of international production: a restatement and some
possible extensions. Journal of International Business Studies, v. 19, n. 1, 1988.
FARINA, E.M.M.Q.; ZYLBERSZTAJN, D. Organização das cadeias agroindustriais de
alimentos. ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, XX, 1992, Campos do Jordão.
Anais... São Paulo: Anpec, 1992.

A internacionalização das..., Carla Christina de Oliveira Viana e Mayra Batista Bitencourt Fagundes, 126-142

141

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL. Retrospectiva agropecuária 2011. Campo Grande: Retrospectiva,
2011. Informativo casa rural.
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE MATO GROSSO DO SUL (FIEMS). Radar
Industrial. Comércio exterior de Mato Grosso do Sul – Desempenho industrial, dez 2011.
__________. MS industrial. Revista da Federação das indústrias de Mato Grosso do Sul,
ano 5, n. 43, fev 2012.
FLUD JÚNIOR, C. Indicadores potenciais das unidades de negócios básicas da cadeia
produtiva do couro, como alternativas de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul.
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Local). Campo Grande: Universidade
Católica Dom Bosco, 2002.
FLEURY, A.; FLEURY, M.T.L. Internacionalização das empresas brasileiras: em busca de
uma abordagem teórica para os late movers. In: FLEURY, A.; FLEURY, M.T.L. (orgs.).
Internacionalização e os países emergentes. São Paulo: Atlas, 2007.
__________. Para pensar o processo de internacionalização das empresas brasileiras. Boletim
do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da Universidade de São Paulo. Inova. ano 13,
n. 45, jan-mar 2006. Núcleo PGT/USP.
GOMES, E.B. A globalização econômica e a integração no continente americano: desafios
para o estado brasileiro. Ijuí: Unijuí, 2004.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produção da
Pecuária Municipal 2010, v. 38, 2010.
JOHANSON, G.; VAHLNE, J. The internationalization process of the firm: a model of
knowledge development and increasing market commitment. Journal of International
Business Studies, v. 8, 1977.
KRAUS, P.G. Modelo de internacionalização de empresas produtoras exportadoras brasileiras.
2000. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Produção. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2000.
MICHELS, I.L.; BARBOSA, F.B.M.H. Estudo das cadeias produtivas de Mato Grosso do
Sul: couro bovino/calçados. Campo Grande: Seprotur, 2003.
MICHELS, I.L. et al. Atualização de dados dos estudos da cadeia produtiva de bovinocultura
no estado de Mato Grosso do Sul. Campo Grande: Fapec, 2006.
PORTER, M.E. A vantagem competitiva das nações. 8 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1990.
__________. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência.
15 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1986.
RAMAMURTI, R. Developing countries and MNEs: extending and enriching the research
agenda. Journal of International Business Studies, v. 35, 2004.
SANTOS, A.M.M.M. et al. Panorama do setor de couro no Brasil. BNDES Setorial,
Brasília, n. 16, set 2002.
142

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.12 (22), janeiro.2013

Resumos de Monografia
O déficit democrático da
União Europeia
Ricardo Graiff Garcia*
Resumo: Este artigo estuda o problema do déficit democrático da
União Europeia. A história da integração europeia é apresentada
nesta pesquisa, enfatizando os principais tratados que moldaram a
organização. A estrutura atual da União Europeia é também analisada,
para que se possa entender as instâncias de participação da sociedade
civil existentes atualmente. A crise econômica europeia e suas
consequências para o futuro da democracia no bloco também serão
tema de discussão do trabalho. Tal assunto é de grande relevância,
tendo em vista a grande gama de competências da União Europeia,
e a crescente profundidade de responsabilidades que vêm sendo
transferidas dos Estados nacionais para a UE.
Palavras-chave: União Europeia; democracia; déficit democrático;
integração regional; sociedade civil.

A formação da União Europeia e a importância do tema
A União Europeia, organismo internacional que começou a ser construído a
partir da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, criada em 1952, hoje é uma
vasta organização, de complexidade e profundidade nunca vistas em nenhuma
outra organização do tipo. Conforme cresce o escopo da UE, diminuem as
competências dos Estados-membros, o que traz à tona o debate sobre a necessidade
de mecanismos que permitam a participação democrática na UE. A crescente
transferência de soberania dos Estados-membros para a UE e suas instituições leva
ao chamado déficit democrático, tema do presente artigo, definido como “a falta
– ou o desenvolvimento incompleto – das instituições e práticas da democracia
representativa” (MAJONE, 2010, p. 150). Explica Armstrong (2002) que, em
grande parte da história da integração europeia, as conquistas foram resultado de
decisões tecnocráticas tomadas transnacionalmente por atores da elite política, e
que “apenas em tempos recentes a UE vem apresentando características de uma
democracia constitucional” (ARMSTRONG, p. 103, tradução nossa).
Tendo em vista a expansão da União Europeia, suas instituições, seu grande
*
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escopo e seu poder de decisão sobre questões que afetam o dia a dia de seus
cidadãos, uma questão importante e muito discutida atualmente é o déficit
democrático, sua relevância, e de que maneira ele afeta os direitos da sociedade
civil na Europa.
O déficit democrático é demonstrado pela falta de interesse (ou seja, a baixa
participação) da sociedade nas eleições para o Parlamento, o que evidencia a
distância existente entre povo e organização. A sociedade civil deixa de participar
dos processos políticos da União Europeia por se sentir excluída, e isso cria um
gap que pode prejudicar os processos políticos da organização.
A importância do tema da representatividade da sociedade civil na União
Europeia está no fato de o mundo hoje se deparar com algo nunca antes visto:
uma organização supranacional que tem o controle sobre as políticas alfandegária
e monetária de 27 nações, e poder para criar leis cada vez mais abrangentes. Em
uma organização assim, é extremamente relevante a discussão sobre accountability
e a importância da participação popular no processo. O entendimento da reação da
população europeia quanto à “distância” que existe entre Bruxelas e seus cidadãos
pode servir para guiar processos futuros de integração que tenham a ambição de se
aproximar do nível de interdependência visto nos países europeus. A Europa, hoje,
se vê diante de um dilema, já que a crise financeira e os problemas de imigração
levam parcelas da população a atacar a UE e se colocar em posição de ceticismo
cada vez maior com relação à intenção e ao sucesso do processo de integração.
Depois de mais de 60 anos de avanços, a União Europeia hoje inclui
características que fazem dela um “sistema político sui generis, que não pode ser
comparado a nenhum Estado-nação ou organização política” (ARATÓ, 2010,
p. 83), o que é um forte argumento a favor da importância da participação
democrática na UE, já que esta muitas vezes ocupa o espaço dos Estados-membros
no que diz respeito à tomada de decisão. A participação popular na Europa é
bem-resolvida no nível nacional, mas a pulverização de leis e poderes criada pela
União torna a participação popular difícil no âmbito regional.
O desenvolvimento da União Europeia, criada a partir de tratados, mas
com características de federação, como a existência de um Parlamento, moeda
e políticas comerciais comuns, traz à tona dúvidas quanto à natureza da UE.
Segundo Maazel, os Tratados da União Europeia foram assinados por entidades
soberanas, e não por povos. Maazel diz que, por exemplo, a assinatura da Bélgica
faz referência a “Sua Majestade, o Rei dos belgas” (MAAZEL, 2002, p. 246,
tradução nossa) e não menciona, em momento algum, o povo daquele país. Assim,
o debate sobre o que a UE é – e, talvez mais fundamentalmente, o que ela deveria
ser – é importante para o entendimento da questão da democracia na entidade.
A necessidade ou não de mecanismos democráticos num órgão que, apesar de
estar envolvido cada vez mais em decisões que são comumente características de
governos nacionais (a título de exemplo, Maazel cita a lei antitruste da União
Europeia, e o poder que a UE tem de regular o comércio), é formado por Estados
e não por povos é fruto de discussões e é de central importância na discussão do
déficit democrático na organização.
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O significado de cidadania para a Europa
Para que se discuta a democracia na União Europeia, algumas de suas
características, principalmente no que diz respeito aos canais de participação
democrática, devem ser analisadas, e alguns conceitos devem ser vistos. Dois
dos mais importantes para o que se busca aqui são os conceitos de cidadania e
governança. Assim, apresenta-se uma evolução do conceito histórico de cidadania,
principalmente no âmbito da União Europeia, e serão discutidos alguns dos
aspectos institucionais do processo de tomada de decisão na UE.
Segundo Fabia Fernandes Carvalho Veçoso, em capítulo da obra Integração
e Cidadania Europeia, de Thomas Richter e Rainer Schmidt, a noção de
pertencimento é “um dos valores-chave da cidadania” (VEÇOSO, 2011, p. 62)
e a cidadania, por sua vez, é condição sine qua non para o bom funcionamento
de uma democracia. Na União Europeia, a noção de pertencimento não é tão
presente, como evidenciado por resultados de pesquisas da Eurobarometer (órgão
da Comissão Europeia especializado na “medição” da opinião pública através de
pesquisas) citados por Veçoso. Numa dessas pesquisas, por exemplo, realizada
em 1999, na qual os entrevistados deveriam responder se se sentem cidadãos
somente europeus, europeus e nacionais, ou somente nacionais, vê-se que, na
maioria dos países pesquisados (8 dos 15), mais da metade dos cidadãos não
reconhecem sua própria cidadania europeia. Apenas em Luxemburgo a resposta
“somente europeu” foi selecionada por mais de 10% dos entrevistados. Apesar de
ser obviamente natural que a cidadania nacional não seja ignorada pela esmagadora
maioria dos entrevistados, é evidente que em oito países (Alemanha, Portugal,
Irlanda, Dinamarca, Grécia, Finlândia, Suécia e Reino Unido) a ideia de cidadania
europeia não era reconhecida por nem metade de seus cidadãos.
Veçoso afirma que a ideia de cidadania europeia surge a partir dos conceitos
de livre circulação de pessoas e de não discriminação. No entanto, esses dois
princípios não surgiram no âmbito político, mas no econômico. A livre circulação
e a não disciminação foram criados para facilitar o movimento de pessoas que
buscavam desenvolver atividades econômicas em outros países, e os cidadãos
europeus só foram oficialmente declarados como tais no Tratado de Maastricht.
Alguns dos direitos que foram garantidos aos europeus são “o direito de circular e
permanecer no território dos Estados-membros; o direito ao voto [...] nas eleições
do Parlamento Europeu [...]; o direito à tutela das autoridades diplomáticas [...];
o direito de petição perante o Parlamento Europeu” (VEÇOSO, 2011, p. 7677). Fica claro no texto do tratado, principalmente pela limitada gama de direitos
nele enumerada, que a cidadania europeia não é substituta da cidadania nacional.
Se a cidadania europeia e seus limitados direitos não têm como finalidade
substituir a cidadania nacional, e a União Europeia gradualmente é objeto
da transferência de soberania de seus Estados-membros, apresenta-se uma
contradição: a cidadania nacional torna-se menos relevante politicamente, já
que seu poder de decisão é diminuído pela atuação da UE, atuação esta que não
está sujeita às mesmas condições (eleições diretas etc.) a que estão as instituições
políticas nacionais e regionais.
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São competências exclusivas da União Europeia “a política monetária
comum, a política comum de tarifas, a política comercial comum, uma política
de competição no mercado da UE, e a participação em tratados internacionais”
(NAM-KOOK, SA-RANG, 2010, p. 53, tradução nossa), e a UE divide com os
Estados-membros a competência na autoridade sobre políticas de “meio ambiente,
transportes, energia, proteção ao consumidor, saúde pública, segurança pública,
políticas sociais, agricultura e pesca” (NAM-KOOK, SA-RANG, 2010, p. 54).
Com políticas importantes sendo delegadas à União, e o papel do Parlamento ainda
a ser desenvolvido para que o órgão traga peso democrático para a UE, vê-se que
a União Europeia é uma organização ainda predominantemente controlada por
burocratas e tecnocratas, indicados em sua maioria (especialmente aqueles que
ocupam altos cargos na organização) por governos nacionais. A União Europeia é
uma organização cujo funcionamento é confuso para a maioria de seus cidadãos,
e o fato de que as pessoas que ocupam posições de destaque na UE são também
desconhecidas da sociedade contribui para sentimentos de “decepção e alienação
dos europeus” (ARMSTRONG, 2002, p. 102) em relação à organização.
Esses sentimentos populares levaram a Comissão Europeia, em 2001,
a publicar o White Paper on European Governance, que diz em seu sumário
executivo que “a União é vista como remota, e, ao mesmo tempo, muito intrusiva”
(COMISSÃO EUROPEIA, 2001, p. 3, tradução nossa), e propõe cinco princípios
de governança para que a União Europeia consiga aumentar sua proximidade com
seus cidadãos. Os cinco princípios são:
abertura: comunicação frequente com a população sobre o que a UE faz e
as decisões que toma;
participação: que é vista pelo White Paper como uma iniciativa que deve ser
tomada pelos Estados-membros, para que “o desenvolvimento e a implementação
de políticas da UE” (COMISSÃO EUROPEIA, 2001, p. 10) sejam mais inclusivos;
accountability (ou, em tradução livre, “responsabilização” ou “prestação
de contas”), que o White Paper define como uma maior clareza dos papéis de
cada instituição que forma a União Europeia, e que é um ideal que só pode ser
conseguido com a colaboração dos Estados;
efetividade: “políticas efetivas [...] com base em objetivos claros, uma
avaliação de impacto futuro e [...] decisões tomadas no nível correto” (COMISSÃO
EUROPEIA, 2001, p. 10);
coerência: “políticas e ações devem ser coerentes e facilmente entendidas”
(COMISSÃO EUROPEIA, 2001, p. 10).
Todos esses princípios têm, em conjunto, o objetivo de aumentar a
transparência do processo decisório da União Europeia. As recomendações do
White Paper para que os governos nacionais tenham maior envolvimento no
processo de trazer maior transparência à governança da União Europeia são
particularmente difíceis. Alguns governos nacionais, principalmente onde o
euroceticismo é mais forte, vilanizam a União Europeia como instrumento político.
O Reino Unido é um exemplo de país que usa a UE como “bode expiatório por
governos nacionais” (ARATÓ, 2010, p. 92): autoridades do país disseram que
a ameaça de o Reino Unido perder a nota AAA da agência Moody’s se devia
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à proximidade do país com a zona do euro (EUOBSERVER, 2011, tradução
nossa) e o primeiro-ministro do país, David Cameron, afirmou que as “regras
inúteis” da União Europeia atrapalham o crescimento econômico dos países do
bloco (EUBUSINESS, 2011, tradução nossa). Na Grécia, nação mais afetada
pela crise, o governo culpou a União Europeia por não haver evitado a crise da
dívida do país (BBC, 2012, tradução nossa). Os pacotes de ajuda, principalmente
para a Grécia, levaram a sentimentos negativos em relação à União Europeia na
Alemanha, que é o país com a economia mais sólida do bloco e que, portanto, é
vista como o país responsável por “pagar a conta” dos inúmeros bail-outs. Assim,
vê-se que a colaboração dos governos nacionais que o White Paper prega é difícil,
politicamente. A União Europeia é frequentemente criticada, já que a usual retórica
política no âmbito nacional faz da UE um alvo fácil para críticas e ataques, por
ser vista pelos povos de vários países como uma instituição distante e burocrática.
Estrutura e competências dos órgãos da UE
O próprio funcionamento da União Europeia pode ser um fator que contribui
para a visão de distância e exclusão de seus cidadãos. A UE formou-se, como explica
a teoria neofuncionalista1, por uma série de tratados, alguns que adicionavam regras
e capacidades à organização, e outros que reformavam tratados anteriores. Isso fez
que os órgãos da União Europeia se tornassem complexos, com relacionamentos
entre seus campos de atuação difíceis de compreender pelos cidadãos europeus.
O Parlamento Europeu, por ser similar aos parlamentos nacionais, talvez seja o
“braço” da organização de funcionamento mais intuitivo para o eleitor europeu.
Os 754 parlamentares são “eleitos para mandatos de cinco anos” (TREVISAN,
2011, p. 400), e não representam partidos nacionais, mas “partidos [europeus]
cuja ideologia [...] os levou ao Parlamento” (TREVISAN, 2011, p. 400). Segundo
o site do Parlamento Europeu, o partido de maior representação é o Partido
Popular Europeu (EPP), um partido que se identifica como democrata cristão,
composto por 271 membros, seguido pela Aliança Progressista dos Socialistas e
Democratas (S&D), que conta com 190 membros (PARLAMENTO EUROPEU,
s/d, tradução nossa). A composição do Parlamento é proporcional à população
dos Estados-membros. Portanto, a Alemanha é o país com o maior número de
representantes (99), seguido por França (74), Reino Unido (73) e Itália (também
com 73). Malta, Luxemburgo, Estônia e Chipre são os Estados com menor número
de parlamentares, com seis representantes cada.
Criado inicialmente com status apenas consultivo, a importância do
Parlamento Europeu cresceu com cada tratado, sempre com o objetivo de
“democratizar” a União. O Parlamento faz parte do que se chama triângulo
institucional, “formado pelo Conselho, pelo Parlamento e pela Comissão”
(CAMPOS, MEDEIROS, 2009, p. 34), que tem o papel mais importante no
A teoria neofuncionalista de integração regional, criada principalmente a partir da obra do cientista político
alemão Ernst Haas, diz que a integração em uma área (normalmente o comércio) pode, através do fenômeno de
spillover (ou “transbordamento”), levar à integração em outras áreas. Haas foi um autor central na discussão da
integração europeia no pós-Segunda Guerra graças a suas obras que buscavam observar e explicar tal processo
de integração.

1
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processo de tomada de decisão da União Europeia. Não obstante o papel de
presidência exercido pelo Conselho, a Comissão Europeia é o órgão que tem
em seu funcionamento as características mais próximas de um Poder Executivo.
A Comissão é responsável “pela elaboração, proposição e acompanhamento da
execução das deliberações adotadas; pelo gerenciamento do orçamento europeu;
pela garantia do cumprimento do direito comunitário” (CAMPOS, MEDEIROS,
2009, p. 35).
Fica claro, contudo, que a União Europeia, sob a ótica neofuncionalista
de Haas, é uma organização que surgiu com o propósito de lidar com assuntos
de low politics, ou seja, de “setores restritos” (PFETSCH, 2001, p. 121), mas
o efeito do spillover sobre determinados assuntos de high politics, como são as
questões da cidadania e a democracia, foi limitado, e ainda existem falhas no
processo institucional.
Tendo em mente a evolução histórica da integração europeia, o funcionamento
dos mais importantes órgãos da União e as tentativas da UE em criar uma
“cidadania europeia” e tornar a União mais democrática, pode-se, finalmente,
discutir o déficit democrático em termos atuais, como a União Europeia lida
com seus problemas de transparência em tempos de crise e quais os rumos que
a integração pode tomar com o crescente “euroceticismo” de sua população e
uma crise que tem seu cerne na economia, mas tem repercussões institucionais
e estruturais.
Passamos, agora, a analisar a atual crise econômica europeia, que é vista
por autores como McGiffen e Jenkins como uma crise causada, principalmente,
por mecanismos da União Europeia que, ao criarem uma união monetária sem
uma união fiscal que a apoiasse, estabeleceram um ambiente propício para crises
profundas nos chamados “países periféricos” do bloco. Os principais assuntos a
serem tratados são as consequências da crise nos processos de tomada de decisão
da União Europeia (principalmente quanto ao futuro da integração), o crescente
euroceticismo das populações, que coloca em risco a “legitimidade social” da
União, e como a crise econômica afeta a participação democrática na Europa,
tanto no que diz respeito à UE quanto à democracia nos Estados nacionais em
si. Também serão analisadas opiniões contrárias à importância da democracia na
UE, como a de Jürgen Neyer, que afirma ser infundada a ideia de que a integração
europeia deve se guiar por ideais democráticos. Por último, analisar-se-ão propostas
de rumos que a integração europeia pode tomar no futuro. Algumas delas estão
elencadas no artigo de Montani Guido.
A crise e suas consequências para a participação democrática
A crise, que teve início nos Estados Unidos, chegou à Europa e transformouse de uma crise bancária em uma “profunda crise monetária, que pode ser chamada
de ‘pandemia grega’” (PARGUEZ, 2010, p. 32, tradução nossa). Problemas de
ordem econômica trazidos pela crise, reza o Conselho Europeu, representado
pelas lideranças de Sarkozy e Merkel, aprofundaram-se porque alguns países da
zona do euro (os chamados Piigs: Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha)
vinham, há anos, desrespeitando os limites impostos pela UE quanto aos déficits
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nacionais e dívidas públicas, o que fez que a crise tivesse na Europa proporções
muito maiores que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde ela teve início.
Porém, essa concepção pode ser tida como derivada de um preconceito existente
nos países do norte da Europa: ali, “acredita-se que os países do Mediterrâneo
(...) são repletos de corrupção” (MCGIFFEN, 2011, p. 34, tradução nossa) – o
que, segundo McGiffen, é uma realidade, mas a percepção é “aumentada por
preconceitos culturais” (MCGIFFEN, 2011, p. 34). Assim, é de se esperar que
os países do norte sejam contra a concessão de pacotes de ajuda bilionários para
os “corruptos” governos do Mediterrâneo sem contrapartidas que garantam
cortes de gastos e uma melhor administração do dinheiro público. Também é
previsível que algumas lideranças europeias, como as do ex-presidente Sarkozy e
a da chanceler Angela Merkel, “vendam” para suas populações a ideia de que a
crise que enfrentam países como a Grécia é de responsabilidade de seus governos
nacionais e dos excessivos benefícios dados às suas populações.
Entretanto, há uma corrente de pensamento que vê a crise como o resultado
da própria configuração da União Europeia. McGiffen diz que “os superávits
na balança comercial alemã são responsáveis, em grande parte, pela crise que
aflige Grécia, Portugal e Espanha” (MCGIFFEN, 2011, p. 30), e que o euro
supervalorizado foi responsável pelos déficits gigantescos. A isso, adiciona-se
que França e Alemanha, desde os anos 70, promoveram “políticas desastrosas de
deflação constante” (PARGUEZ, 2011, p. 32). O euro e o Banco Central Europeu
são responsáveis por “um sistema em que a tomada de decisão [se localiza] no
centro, no nível da União Europeia, mas a política ainda está, predominantemente,
nas mãos dos Estados” (RODRIK, 2012, p. 398, tradução nossa). O euro também
depende de “um regime monetário comum, uma política monetária comum e um
banco central único” (RODRIK, 2012, p. 398), que estão incompletos. Assim, o
aprofundamento na integração econômica se mostra, para Rodrik, uma condição
sine qua non para a sustentação da União Europeia como bloco econômico.
A partir disso podem ser analisados dois aspectos da crise econômica:
o primeiro diz respeito aos efeitos da crise na integração e na participação
democrática, não só na UE, como em nível nacional; e o segundo, às perspectivas
de integração no continente, tendo em vista a ameaça que a crise representa para
a sobrevivência do euro e da própria União Europeia.
É difícil julgar precisamente como a crise, iniciada em 2008, afetou a
participação democrática na União Europeia (até porque a crise é relativamente
recente, e os desdobramentos desta ainda estão ocorrendo), exceto por um dado
importante: a porcentagem do eleitorado que participou das eleições para o
Parlamento Europeu em 2009 foi a mais baixa de todos os tempos: 43%, contra
49,5% de participação na eleição que ocorreu dez anos antes, conforme se vê a
seguir:
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Fonte: Parlamento Europeu, 2009

Na eleição de 2009, cinco países registraram participação abaixo de um terço
dos eleitores: República Tcheca, Lituânia, Polônia, Eslovênia e Eslováquia. Neste
último, a participação não chegou a um quinto (PARLAMENTO EUROPEU,
2009, tradução nossa). A falta de interesse da sociedade na última eleição abre
espaço para grupos extremistas como o Partido Nacional Britânico (BNP), um
partido de direita que defende um controle extremamente rígido sobre a imigração
e a expulsão de estrangeiros do país, uma retórica de forte apelo popular num
cenário de crise, já que, como já foi dito, povos de países periféricos da UE são
vistos como pessoas sem a forte ética de trabalho de alemães e britânicos, e os
imigrantes, principalmente poloneses, são recebidos com preconceito por serem
percebidos como pessoas que tiram os trabalhos e os empregos de cidadãos
britânicos (THE SCOTSMAN, 2009, tradução nossa). Tais partidos já conseguem
algum destaque no cenário europeu: o BNP, em 2009, conseguiu eleger dois de
seus membros ao Parlamento Europeu (BBC, 2009), o que é extraordinário, já
que na eleição geral britânica de 2010 o BNP não assegurou nenhum assento
na Câmara dos Comuns do Parlamento nacional (BBC, 2010), única casa eleita
por voto popular.
Um fato, porém, se mostra mais relevante (além de ser mais atual) para
a discussão dos efeitos da crise na democracia: a pressão sofrida pelo governo
italiano, feita pelo Conselho Europeu e por agências de classificação de risco de
crédito, levou o presidente Giorgio Napolitano a nomear o economista Mario
Monti como senador vitalício (INTERNATIONAL BUSINESS TIMES, 2011),
transformando-o assim em um membro do Parlamento que não foi eleito pelo
povo, com o único propósito de liderar um governo de tecnocratas, como diz o
International Business Times. Mario Monti tornou-se primeiro-ministro da Itália
em 16 de novembro de 2011, menos de uma semana após a posse de Lucas
Papademos, um economista grego que também não foi eleito por voto popular,
no cargo de primeiro-ministro da Grécia.
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Os dois acontecimentos são uma ameaça à democracia no continente europeu.
Papademos e Monti não foram eleitos pelo povo. Ambos foram indicados pelos
presidentes de seus países para formar um governo de tecnocratas, já que os
governos anteriores, democraticamente eleitos, não haviam sido capazes de
solucionar os problemas econômicos pelos quais Grécia e Itália passaram por
consequência da crise. Papademos é o responsável pela transição da Grécia para o
euro (THE DAILY TELEGRAPH, 2011), e foi vice-presidente do Banco Central
Europeu antes de ser nomeado primeiro-ministro da Grécia, numa violação da
Constituição grega: segundo artigo do Aegean Times de novembro de 2011, os
artigos 37 e 38 da Constituição da Grécia dizem que o presidente apenas pode
apontar um primeiro-ministro caso este seja um parlamentar apontado como
líder por um partido político, ou, no caso de um partido político não ter um
líder, qualquer membro do Parlamento. Os artigos supracitados da Constituição
não preveem a nomeação presidencial de qualquer pessoa que não seja membro
do Parlamento (é importante ressaltar, porém, que o ocorrido não é inédito na
Itália: dois governos “tecnocráticos” já estiveram no poder no país no início dos
anos 90, segundo Charles Jenkins, 2011).
O futuro da integração, em si, é colocado em dúvida pela crise. Se no
passado já era uma realidade que “os problemas [para o processo de integração]
estão enraizados nos interesses divergentes dos Estados-membros” (SZEMLÉR,
2009, p. 130), após a crise essa faceta da trajetória da integração se tornou mais
evidente conforme as diferenças entre os países, principalmente aqueles da zona
do euro, se tornaram mais claras. Assim, o modelo de integração “que promove
a convergência, em vez da coexistência dos modelos nacionais” (HÖPNER,
SCHÄFER, 2010, p. 345) torna-se potencialmente menos sustentável. Os
caminhos da integração europeia sempre foram difíceis, mas sempre tiveram
alguma força motriz que a levasse adiante, seja ela a paz no continente, a ameaça
do comunismo ou a forte concorrência norte-americana. Portanto, os avanços
no processo de integração da Europa sempre ocorreram graças à vontade dos
países, e não apesar dela.
Assim, percebe-se que o futuro da integração, principalmente no que diz
respeito a alguns aprofundamentos necessários para que a União Europeia ganhe
em accountability e em legitimidade democrática, está ameaçado. Existe, hoje, a
urgência de se criarem mecanismos para socorrer os países em crise e garantir que
a “irresponsabilidade” destes países, tidos como culpados pela crise por alguns
governos nacionais, não se repita, e essa urgência pode fazer que a integração tome
caminhos contrários àqueles desejados para um aperfeiçoamento da democracia
na UE.
O “euroceticismo” é apresentado como arma política por políticos que
representam governos nacionais, o que influi na legitimidade da União Europeia
aos olhos do povo. Essa tentativa constante de certos governos nacionais de
transferir a culpa para a esfera comunitária tem efeitos sobre a população. Na
Espanha, por exemplo, uma reunião do Banco Central Europeu em maio de
2012 precisou da proteção de 2 mil policiais, já que o governo espanhol temia
manifestações violentas similares àquelas ocorridas durante uma greve geral dois
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meses antes (REUTERS, 2012). O euroceticismo popular cresce à medida que a
crise se agrava e que a parcela de culpa que tem a União Europeia e suas instituições
é exagerada pelos governos nacionais.
Isso traz uma perspectiva negativa para o futuro da União Europeia: uma
tendência da sociedade civil de se sentir progressivamente alienada e rejeitar a
integração como algo corrosivo a seus países, política e economicamente, e a suas
prerrogativas como cidadãos. Glencross comenta sobre a rejeição francesa ao TCE
(conhecido como o Tratado Constitucional) em referendo de 2005 e a rejeição
irlandesa ao Tratado de Lisboa em 2009, dizendo que grupos nacionalistas e
“uma aliança de oponentes das políticas da UE” (GLENCROSS, 2009, p. 260)
organizaram campanhas eficientes em torno da inadequação da União Europeia, ou
de riscos que esta apresentava para seus países, como meio de derrubar a ratificação
dos tratados. É algo que tende a ser mais prevalente num futuro próximo: grupos
nacionalistas e aqueles que se opõem a quaisquer políticas europeias ganham força
com o euroceticismo popular, que cresce à medida que movimentos populares
contra a UE se espalham pelo continente.
O euroceticismo popular, então, configura-se num risco para a integração
em si (o que não quer dizer que a participação popular na ratificação de tratados
através de referendos signifique participação popular na União Europeia – pelo
contrário, é um caso de participação democrática na esfera nacional), já que a
rejeição de tratados em referendos sinaliza claramente a insatisfação popular
com os rumos da integração. Frank Pfetsch diz que o Tratado de Maastricht foi
rejeitado na Dinamarca, em 1992, e somente foi aprovado, em uma segunda
votação, após um anexo incluir exceções específicas ao país (como a exclusão da
Dinamarca do que viria a se tornar a união monetária). O Tratado de Lisboa, de
2009, foi rejeitado na Irlanda, como já dito, mas, como ocorreu na Dinamarca, foi
aceito quando o tratado foi submetido à votação popular por uma segunda vez.
Uma reprovação generalizada, porém (que é um cenário extremamente
provável, dados os protestos frequentes), a um tratado a ser ratificado no futuro
tornaria inútil a estratégia de anexar exceções (ou fazer pequenas modificações)
e submeter o tratado a referendo até que ele seja aceito, já que a insatisfação
popular com a União Europeia, hoje em dia, é muito profunda. Uma solução
possível para esse problema seria ratificar os tratados sem consultar o povo, o que
é antidemocrático. Não se pode, porém, seguir essa alternativa, já que pensar em
integração e democracia como coisas mutuamente excludentes seria tóxico para a
União Europeia. Quebrar a tradição de cooperação entre os Estados e a UE com
a submissão de tratados a referendo seria impensável quando se tem em mente
a democracia na UE.
É interessante, aqui, notar que há dois movimentos na União Europeia
que levam a uma maior participação democrática, na forma de um contato
mais próximo com a sociedade civil: o primeiro é descrito por Arató como uma
disposição no Tratado de Lisboa que “praticamente obriga [as instituições] da
União Europeia a manter contato com organizações civis” (ARATÓ, 2010, p.
105). Isso é positivo porque as organizações civis são “um dos principais atores
que podem contribuir com [...] as operações democráticas [da UE]” (ARATÓ,
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2010, p. 105), na forma de ONGs e alguns tipos de grupos de interesse citados
no capítulo anterior. A aproximação da União com esses grupos invariavelmente
colabora com o accountability da organização, à medida que essa aproximação
daria a esses grupos da sociedade civil o poder de cobrar a organização, e de se
envolver nos seus processos de tomada de decisão. Arató adiciona que a Comissão
Europeia é o órgão da UE que tem maior abertura à participação civil.
O segundo destes movimentos é explicado por Ana Maria Stuart com base
no princípio de subsidiariedade, que é entendido no Direito Público como “uma
repartição de atribuições ou competências entre diversos âmbitos” (STUART,
2004, p. 125) e que significa, na prática, que “não [devem ser] cometidas à
União senão tarefas que os Estados-membros não poderiam realizar com eficácia”
(STUART, 2004, p. 125). O princípio de subsidiariedade e o approach que dele
deriva, preferindo distribuir competências a concentrá-las, dá abertura a um
aumento na importância do Comitê das Regiões, formado por representantes
dos poderes locais e regionais (STUART, 2004, p. 134). O Comitê das Regiões
(CR), criado pelo Tratado de Maastricht, surgiu como um braço da instituição
que pudesse alcançar as regiões subnacionais, o que antes não acontecia, já que
“até Maastricht, a representação das regiões e de autoridades locais na União
Europeia expressava-se exclusivamente pela via dos Estados nacionais... e da
população” (STUART, 2004, p. 135). Assim, o Comitê das Regiões apresenta-se
como uma direção viável para o futuro da União Europeia: o CR promove uma
atuação que, por ser mais próxima das autoridades locais, torna-se mais próxima
de seus povos já que, evidentemente, se os governos locais e regionais servirem de
intermediários para o contato de seus cidadãos com o sistema da União Europeia
e vice-versa, a União como um todo ganha um poder maior de diálogo com a
sociedade civil da região.
Considerações finais
Conclui-se que o déficit democrático existe, e que a participação democrática
é de inegável importância para a União Europeia. Considerando que os
neofuncionalistas veem no spillover a chave para a evolução da integração, e
também que o spillover como era entendido por Ernst Haas traz consigo o risco
da chamada “integração furtiva”, fica claro que o aprofundamento da integração,
quando não acompanhado de medidas concretas para aumentar a abertura da
organização, faz que ela se torne mais tecnocrática e menos legítima.
A União Europeia não é, hoje, apenas um bloco econômico. É uma
organização complexa, que tem responsabilidades tradicionalmente vistas como
pertencendo aos governos nacionais. Assim, a UE não pode ser tratada por
teóricos, nem por suas autoridades, como uma organização internacional qualquer.
É importante que haja um esforço maior, no futuro (principalmente numa época
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de crise, já que hoje em dia fala-se em uma união fiscal europeia), para que a
democracia da UE seja estendida, já que o envolvimento da sociedade civil é o
que legitima sua existência.
As próprias circunstâncias do nascimento do projeto de integração europeu,
num continente devastado por uma guerra que foi, sem dúvida alguma, o maior
banho de sangue que a humanidade já viu, causado por um regime autocrático,
faz que idealmente a União Europeia se coloque como um bastião da democracia,
como ela o é no que diz respeito à união dos Estados da Europa. Porém, o presente
trabalho mostrou que o desenvolvimento da democracia da UE como via para a
legitimidade não recebeu a mesma atenção dos tomadores de decisão que outros
setores da integração, como a economia.
Conclui-se, também, que o déficit democrático se dá principalmente porque
decisões que deveriam ser tomadas democraticamente pelos poderes Legislativo
e Executivo dos Estados se tornam responsabilidade da UE, que tem problemas
com a participação democrática por si só.
A crise econômica, como foi visto, traz perspectivas extremamente negativas
para a integração europeia e para a democracia, não só na União como um
todo, mas também em nível nacional. É preocupante que exista a crença – entre
políticos, tecnocratas e setores da sociedade – de que uma crise econômica, por
profunda que seja, exija uma série de manobras ilegais e inconstitucionais para que
se substitua um chefe de governo, como foi feito na Grécia, berço da democracia
ocidental, colocada de joelhos pelas exigências que o governo democraticamente
eleito não pôde cumprir.
A pesquisa realizada apresentou duas interessantes soluções possíveis para
o futuro da participação civil2: a primeira seria um aumento nas capacidades do
Comitê das Regiões, que foi criado para agir em instâncias menores dos governos,
ou seja, províncias, Länder, comunidades autônomas e municípios. A atuação
direta da União Europeia com essas instâncias subnacionais daria à organização
um poder muito maior para o contato com as populações locais, proporcionando
a essas populações canais de participação mais amplos e mais facilmente acessíveis.
A segunda, comentada por Greenwood e por Arató, envolve um esforço para
que se aprofunde a comunicação, em vários níveis da UE, entre a União e as
organizações civis, como as ONGs e os grupos de interesse civil.
Assim, possíveis desdobramentos desta pesquisa envolveriam o estudo
do papel atual do Comitê das Regiões e maneiras possíveis de aumentar suas
competências para que se possa diminuir a distância entre os povos europeus e
a organização, e o estudo da importância das organizações civis europeias para
a consecução de uma sociedade civil mais participativa e uma União Europeia
mais democrática.

O que não é, estritamente falando, o mesmo que democracia, mas, como aponta Greenwood, o canal
“participatório” tem sua importância por, sobrepondo-se ao canal “de representatividade”, ter a potencial
capacidade de diminuir as falhas existentes neste na atual configuração da União Europeia.
2
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Como as decisões do
tesouro e do Federal
Reserve afetaram os grandes
bancos americanos durante a
crise de 2008? Uma análise
do risco moral por trás da
política do too big to fail
Mayra Cristina Konichi da Silva*
Resumo: O tema central de investigação deste trabalho é o risco
moral que permeia a relação entre os bancos americanos “grandes
demais para falir” (too big to fail) e o Banco Central dos Estados
Unidos, mais especificamente durante a crise financeira de 2008.
Em uma busca pelas causas desse risco moral, o trabalho descreve os
primeiros estudos sobre esta externalidade e analisa de que forma a
Teoria dos Jogos explica este risco moral. O presente artigo traz à
tona os bastidores das negociações que levaram ao fim do banco de
investimentos Bear Stearns, e como o Federal Reserve intermediou
esta negociação. A quebra desta e de outras instituições financeiras too
big to fail levantam a discussão sobre a eficiência do sistema regulatório
financeiro americano e sobre o que leva o Fed a resgatar ou não uma
empresa à beira da falência na tentativa de evitar que outros eventos
como estes se repitam.
Palavras-chave: Risco moral, Too big to fail, Federal Reserve, Bear
Stearns, Teoria dos Jogos.

Introdução
O presente trabalho visa identificar o risco moral existente na política do
too big to fail e como estes elementos influenciaram a crise financeira de 2008,
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especialmente no que tange às negociações que culminaram com a liquidação
do banco de investimento Bear Stearns. Em particular, este trabalho analisará o
risco moral existente nos resgates dos grandes bancos dos Estados Unidos pelo
Banco Central do país e como este tipo de risco incentiva os bancos too big to
fail a assumir mais riscos na expectativa de serem socorridos em caso de falência.
Estes fatores e suas causas são analisados pela evolução do sistema regulatório
financeiro americano e por uma “pitada” da Teoria dos Jogos.
Este artigo está dividido em duas partes. A primeira apresenta a definição
de risco moral, sua origem e aplicações. Em seguida, aborda a política do too big
to fail e os riscos que ela pode trazer para o sistema financeiro. Por fim, introduz
uma análise da Teoria dos Jogos e discute como a política do too big to fail altera
o estabelecimento de um equilíbrio entre grandes bancos americanos e o Federal
Reserve, conhecido como Equilíbrio de Nash.
A segunda parte descreve a trajetória final do banco Bear Stearns e os
bastidores das negociações para evitar sua falência. Para tanto, são descritos os
fatores internos e externos que levaram o quinto maior banco de investimentos
americano a ser socorrido pelo Federal Reserve e adquirido pelo banco comercial
JP Morgan.
1. Uma análise do risco moral e da política do too big to fail
1.1. O risco moral e seu impacto na relação entre os grandes bancos
americanos e o Federal Reserve
O ano de 2008, auge da crise financeira do subprime, trouxe a necessidade de
salvamento de várias instituições financeiras pelos governos dos Estados Unidos
e dos países europeus, e retomou a discussão sobre um dos principais problemas
da economia, especificamente o da teoria da informação assimétrica: o chamado
risco moral.
Bolton e Dewatripont (2005, p. 20) definiram risco moral como um problema
fundamental de incentivos advindo de ações contratuais ocultas, e este conceito
vem há muito tempo sendo estudado pela indústria de seguros. Em seu livro
Contract Theory, os autores afirmam que essa externalidade1 negativa, o risco
moral, ocorre quando o segurado recebe um suporte financeiro ou outro tipo de
cobertura de um segurador contra um mau evento e o segurado, por sua vez, fica
menos propenso a ter cuidado e a evitar maus resultados com o objeto que está
segurado. Esse comportamento pode ser verificado em quase todas as situações
de seguros, seja de vida, saúde, incêndio, alagamento ou roubo de carro.
Ao analisar o mercado de seguros contra incêndio, Kreps (1994, p. 602)
chegou à conclusão de que o problema de risco moral ocorre quando uma das
partes em uma transação pode tomar certas decisões que afetem o resultado obtido
pela segunda parte, mas que a segunda parte não pode monitorar ou controlar
perfeitamente.
Dentre as várias definições de externalidade, a que mais se adequa ao presente trabalho é a dada por Eaton
e Eaton (1999), segundo os quais uma externalidade acontece sempre que o comportamento de um agente
econômico impacta outro agente e este impacto, ou seja, essa externalidade, não tem preço no mercado.

1
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Desse modo, o risco moral sempre é manifestado quando um contrato,
já assinado, possui potencial para alterar o comportamento ou as ações de
seus beneficiários em detrimento do provedor do benefício que, ao dispor de
informações ou recursos financeiros limitados, é impossibilitado de realizar uma
monitoração meticulosa.
O risco moral foi discutido pela primeira vez em 1975, em um artigo pioneiro
de Sam Peltzman intitulado “The Effects of Automobile Safety Regulation”.
Na ocasião, o economista estudava os efeitos da regulação que obrigava o uso
de dispositivos de segurança em automóveis no comportamento de motoristas.
Segundo ele (1975, p. 677), a utilização dos dispositivos – como cintos de
segurança – fazia que os motoristas passassem a dirigir de forma mais agressiva,
aumentando, assim, sua exposição ao risco e reduzindo alguns ou todos os
benefícios da regulação. Verificou-se ainda, por meio de evidências, extraídas
de dados de séries temporais, que as vidas salvas dos ocupantes de carros foram
compensadas por um número maior de mortes de pedestres e acidentes sem vítimas
fatais. Sua conclusão ficou sendo conhecida como o Efeito Peltzman.
De forma geral, o Efeito Peltzman descreve como as pessoas podem ajustar
seus comportamentos a uma regulação de forma inversa ao objetivo intencionado.
A regulação tem como meta aumentar a segurança, mas encoraja o comportamento
de risco compensado, gerando externalidade negativa (no caso, o risco moral). O
Efeito Peltzman corrobora com esta tese na medida em que prevê a redistribuição
do risco para inocentes que vão aumentar sua aversão a este risco, mesmo sem
serem os alvos diretos da nova regra.
Paralelamente à análise de Peltzman, pode ser feita uma análise sobre os efeitos
de uma regulação bancária nos Estados Unidos que dispõe que, em circunstâncias
em que a falência de um banco pode atingir negativamente todo um sistema
bancário, ou mesmo todo o sistema financeiro mundial, o Federal Reserve (Banco
Central americano) oferece suporte financeiro à empresa problemática por meio
de empréstimos de última instância – o que só foi possível nos Estados Unidos
com a instituição do Federal Deposit Insurance Act, de 1950.
Nesta análise, a probabilidade de morte dos motoristas passa a ser a
probabilidade de falência dos grandes bancos americanos e a intensidade
com que eles dirigem passa a ser a disposição desses bancos de assumir riscos
(seja assumindo alto nível de risco, seja elevando excessivamente seu grau de
alavancagem financeira2).
Assim como na análise de Peltzman, a aprovação da nova lei incentiva os
bancos a incorrer em mais risco, elevando automaticamente a probabilidade de
falência dos grandes bancos americanos. Como abordado com os seguros, as
principais causas da crise encontram-se nos altos custos e na falta de regulação e
supervisão dos grandes bancos americanos pelos órgãos reguladores do sistema

Alavancagem financeira é o processo que viabiliza a multiplicação da rentabilidade, seja por meio de empréstimos,
compra de ativos fixos ou derivativos. Com o aumento do capital de terceiros, a empresa aumenta seu patrimônio
líquido e, portanto, a relação lucros (ou prejuízos)/capital utilizada para calcular o retorno dos acionistas também
se torna maior. Essa forma de operar aumenta o retorno das ações, mas também seu risco.

2
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financeiro americano. A própria evolução da regulação do sistema bancário
americano mostra claramente como o Fed abriu caminho para que os grandes
bancos tomassem tamanho risco e, antes disso, como esses bancos se tornaram
too big to fail.
1.2. A política do too big to fail e seu impacto sobre a economia americana
e sobre a crise financeira mundial
Segundo Freitas e Rochet (1997, p. 286), a política do too big to fail se
manifesta quando as consequências políticas e econômicas da quebra de um
grande banco podem ser tão grandes que o governo é obrigado a socorrê-lo, o
que obviamente gera risco moral, uma vez que os executivos desse grande banco
podem, então, passar a assumir riscos excessivos. No entanto, segundo concluíram
os autores, o Banco Central nunca admitiria que aderiu a esta visão, deixando
incertezas a respeito dos verdadeiros critérios analisados que o levaram a decidir
entre o socorro e a falência.
Alguns críticos, como Alton Drew e Benton Gup, veem a política do too big
to fail como contraproducente. Eles acreditam que o governo deveria deixar os
grandes bancos falirem, caso sua política de gerenciamento de riscos não fosse
eficiente. Trata-se de uma questão de eficiência de mercado. A partir do momento
em que o Tesouro socorre um grande banco mal administrado, ele acaba não
gerando incentivos suficientes para os bancos bem administrados continuarem
atuando corretamente, já que poderão ser excluídos do mercado pela concorrência
desleal com os bancos que oferecem ilimitadamente melhores condições de crédito
e menores taxas, ou seja, retornos esperados maiores a riscos (também esperados)
artificialmente baixos.
Assim, a opção pela adoção desse tipo de socorro pode gerar um efeito
contrário àquele proposto inicialmente, salvando os piores bancos em detrimento
dos melhores, fenômeno já conhecido como seleção adversa. E essa externalidade
negativa pode eliminar do mercado não só os grandes bancos bem administrados,
mas também aqueles menores com bons executivos e bons resultados, mas cuja
prosperidade é ignorada pela nova regulação do sistema bancário.
O lado positivo desse financiamento governamental é que, desde que o GlassSteagall Act3 foi aprovado até pelo menos a desregulamentação dos anos 80, este
sistema veio prevenindo a ocorrência de crises bancárias. O lado negativo é que,
como já visto, essa atitude pode originar risco moral, incentivando os bancos a
incorrer em riscos ainda maiores.
A questão da assimetria de informação e da política do too big to fail
envolvendo os bancos americanos foi bem abordada por Frederic Mishkin em

Ato de 1933 (pós-crash da Bolsa de Nova York) que estabeleceu reformas financeiras a fim de controlar
especulações. Uma das medidas tomadas foi a separação das atividades dos bancos comerciais e dos bancos de
investimentos. Segundo o ato, bancos de investimentos eram aqueles que atuavam na subscrição e negociação
de valores mobiliários, enquanto os bancos comerciais operavam na captação de depósitos e concessão de
empréstimos.
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um estudo crítico sobre o livro Too Big To Fail: The Hazards of Banks Bailouts,
de Gary Stern e Ron Feldman. Para Mishkin (2006, p. 988-989), devido ao
importante papel dos bancos no sistema financeiro, o risco moral criado pelo
governo americano, por meio do seu Departamento do Tesouro, é ainda maior
quando se trata de grandes instituições bancárias porque a sua falência pode gerar
um risco sistêmico em que não só o sistema bancário norte-americano seja atingido,
mas também o sistema financeiro mundial e, consequentemente, toda a economia.
Como será visto a seguir, pode-se dizer que todas as regulações e soluções
apresentadas para minimizar o risco moral envolvido na política do too big to
fail e para evitar que a crise de 2008 chegasse ao ponto em que chegou foram
ineficientes ou insuficientes. Se por um lado verificou-se a falência de grandes
bancos americanos (como o Lehman Brothers), que acabaram afetando todo o
sistema financeiro mundial, por outro também se viu a assistência financeira a
vários outros (como o Bear Stearns), de certa forma irresponsáveis quanto ao limite
de risco que haviam assumido, principalmente em ativos imobiliários. Tem-se a
impressão de que nada foi suficientemente eficaz para conter as externalidades
negativas envolvidas nessa política.
Mais casos de falência só não foram concluídos porque o governo interveio
nacionalizando parte desses bancos ou incentivando outros bancos a realizar
operações de fusão e aquisição. Uma dessas principais operações será abordada
na próxima parte deste artigo.
1.3. A política do too big to fail explicada pela Teoria dos Jogos
Para uma análise mais profunda das variáveis que determinaram a crise
financeira, este trabalho se utilizará da Teoria dos Jogos e, sobretudo, dos estudos
de seus fundadores, John Von Neumann e Oscar Morgenstern, e do matemático
John Nash, que aprimorou e popularizou esta teoria, tornando-se muito conhecido
por meio do filme Uma mente brilhante.
A Teoria dos Jogos baseia-se em situações de jogos com um ou mais
participantes em que a ação estratégica de um jogador depende da ação
estratégica dos demais jogadores, e estes jogadores são racionais. Ela propõe que,
quando jogadores lidam com resultados incertos, eles procuram maximizar suas
recompensas esperadas. Essa premissa tem sido controversa desde que Neumann
e Morgenstern a propuseram em 1944, e é conhecida como hipótese da utilidade
esperada (BIERMAN e FERNANDEZ, 2010, p. 201).
Em termos práticos, seria como dizer que, quando os executivos dos bancos
too big to fail enfrentam situações de incertezas ou alto risco, como o fazem
diariamente, seus objetivos são sempre maximizar os lucros do banco e os retornos
de seus shareholders, dentre os quais, em grande parte, incluem-se os próprios
executivos. Para tanto, os bancos, sob as desamarras da regulamentação financeira
americana, passam a diversificar suas operações de crédito e derivativos e alavancar
exponencialmente seus ativos, criando tamanho risco moral que nem mesmo o
Tesouro americano é capaz de prever.
Assim, a permissão legal assinada por Clinton para que os bancos pudessem
diversificar seus portfólios e seus ativos e passivos mobiliários possibilitou que os
162
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executivos de Wall Street se vissem em uma situação na qual pudessem escolher
dentre as utilidades esperadas de tomar ou não tomar risco, a ponto de a tomada
de risco os levar à falência no médio prazo.
Dessa forma, o Fed e os bancos se encontram em um jogo principal-agente,
no qual o Fed é o principal e os bancos são os agentes. A árvore do jogo está
representada na Figura 1. Este jogo é composto por basicamente três movimentos.
Primeiro, o banco deve decidir entre tomar ou não tomar risco. Caso ele não o
faça, o jogo nem se inicia, uma vez que não há a necessidade de participação do
Fed no jogo. Esta mesma situação vai ocorrer no caso de o banco se arriscar, mas
não entrar em solvência. No entanto, se o banco elevar seu grau de alavancagem
com ativos tóxicos e se declarar insolvente, o Fed inicia sua participação no jogo
como emprestador de última instância, tendo de decidir entre socorrer ou não
socorrer o banco à beira da falência.
Figura 1: Jogo sequencial sob a forma de árvore

Se a decisão do Fed for a de resgatar o banco insolvente, recursos públicos
são injetados em benefício do setor privado e o banco mantém suas operações.
Entretanto, caso o Fed se decida pelo não resgate, o resultado seria uma quebra
sistêmica, atingindo todo o mercado financeiro americano e mundial, incluindo
os demais bancos, e a perda de credibilidade no sistema financeiro.
Transferindo este jogo para matrizes de payoff, é possível analisar as diferentes
formas de atuação do Fed quanto às suas decisões estratégicas diante de um banco
too big to fail ou de um banco que não é too big to fail. A representação da figura
dispõe as estratégias do Federal Reserve nas colunas e as estratégias dos bancos
nas linhas. Além das ações possíveis de cada jogador, a tabela também apresenta
as recompensas (ou payoff) que cada jogador obtém depois de terminado o
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jogo, dadas as suas próprias escolhas e as escolhas do outro jogador. A Tabela 1
representa o jogo entre o Fed e os bancos too big to fail.
Tabela 1: Matriz de payoff de um banco too big to fail

Cientes de suas condições como bancos too big to fail e apostando, portanto,
no resgate do Fed caso tenham necessidade de recursos de última instância, a
melhor estratégia para esses bancos é tomar risco. Com isso, os bancos apostam
na possibilidade de ganhar 1 em vez de não ganhar nada ou perder 1. Diante
desta estratégia por parte dos bancos, o Fed passa a não ter outra opção senão
socorrer o banco irresponsável, em uma tentativa de minimizar para -10 a perda
máxima de -100 que ocorreria caso não o fizesse – esta escolha poderia levar a
economia a uma crise sistêmica. Em teoria da decisão, este método é chamado
de minimax ou minmax.
O par de recompensas [1;-10] estabelecido e em destaque traduz o ganho
do banco ao ser socorrido e a perda mínima do Fed ao socorrer este banco. Nesse
par encontra-se um dos Equilíbrios de Nash da matriz. O segundo Equilíbrio
de Nash pode ser identificado na combinação [0;0], assim como uma situação
ótima de Pareto. A saber, entende-se como uma situação ótima de Pareto aquela
na qual não é possível melhorar a utilidade de um jogador sem piorar a utilidade
ou situação de qualquer outro jogador. Já o Equilíbrio de Nash, segundo Fiani
(2004, p. 61), é uma combinação estratégica na qual “cada estratégia é a melhor
resposta possível às estratégias dos demais jogadores, e isso é verdade para todos
os jogadores”.
Quando se analisa a Tabela 2, no entanto, percebe-se que, mesmo que os
bancos obtenham sua maior recompensa se tomarem risco, eles, como agentes
racionais, não o farão, uma vez que sabem que a perda do Fed ao socorrer este
tipo de banco é muito maior do que se escolhesse não socorrer. Neste caso, o
Equilíbrio de Nash é estabelecido apenas na combinação [0;0], assim como uma
situação ótima de Pareto.
TABELA 2: Matriz de payoff de um banco não too big to fail

164

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.12 (22), janeiro.2013

Analisando e comparando a Teoria dos Jogos e as soluções encontradas nas
matrizes de payoff apresentadas acima com o que realmente aconteceu durante a
crise de 2008, é fácil perceber que nem todos os grandes bancos foram resgatados
pelo Banco Central americano, e nem todos os bancos menores deixaram de
tomar risco. E isso porque, como prevê a Teoria, no mundo real ou não ideal os
jogadores não são 100% racionais – e talvez não devessem mesmo ser – e existem
diversas variáveis exógenas que podem impactar as decisões dos jogadores.
O Fed, por exemplo, auxiliou como pôde no resgate ao Bear Stearns,
intermediando as negociações e servindo de emprestador de última instância. Mas
por outro lado, racionalmente, não se comprometeu com o resgate do Lehman
Brothers, transferindo o risco moral gerado por esta indisciplina para outros bancos
too big to fail. Essa transferência de risco moral pegou de surpresa os executivos
dos grandes bancos (mal) acostumados com o resgate certeiro do Fed a todas
as grandes instituições insolventes nos últimos anos. Não que o Banco Central
também não tivesse saído perdendo com esta estratégia, mas, naquele momento, a
utilidade esperada de deixar o Lehman quebrar era maior que a utilidade esperada
de ter de resgatar dezenas de outros bancos, ou seja, EU (risco sistêmico) = -100
> EU (resgate de duas dezenas de bancos, por exemplo) = -10x20 = -200.
2. O Bear Stearns e a influência do Tesouro e do Federal Reserve
2.1. A história do Bear Stearns até o início dos anos 2000
Com cerca de 14 mil funcionários em todo o mundo, o então quinto maior
banco de investimentos dos Estados Unidos, o Bear Stearns Companies, Inc.,
foi fundado em maio de 1923 por Joseph Bear, Robert Stearns e Harold Mayer
com US$ 500 mil em capital. Sediado na cidade de Nova York, o banco sofreu
perdas, mas sobreviveu à crise de 1929 em um período em que muitos outros
bancos, principalmente os comerciais, não resistiram e quebraram. Em 1933,
o Bear já acumulava US$ 800 mil em capital e abriu sua primeira filial. Neste
mesmo ano, Salim L. “Cy” Lewis foi contratado até se tornar presidente. Ele foi
um dos grandes responsáveis por transformar o banco em uma grande e influente
empresa em Wall Street.
O Bear Stearns tirou proveito de um importante momento para expandir
seus negócios em 1935, quando o Congresso aprovou o Public Utilities Holding
Company Act da Securities & Exchange Commission, permitindo que empresas
privadas emitissem novos valores mobiliários. Na década seguinte, o Bear, mais
uma vez, aproveitou a oportunidade e se tornou um dos maiores negociadores
das fusões e aquisições entre essas empresas.
Nos anos 60, o Bear também pôde lucrar muito com as operações de block
trade4 e com o início da expansão de suas operações de venda a varejo nos Estados
Unidos. Em maio de 1978, quando a empresa detinha US$ 46 milhões em caixa,
Alan “Ace” Greenberg assumiu a presidência do Bear Stearns. Em 29 de outubro
de 1985, com US$ 517 milhões em capital, o Bear Stearns & Company and
Operações de block trade são aquelas que envolvem a compra ou a venda de grandes valores imobiliários. Em
geral, é considerada uma block trade a comercialização de no mínimo 10 mil ações ou US$ 200 mil em títulos.

4
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Subsidiaries, uma sociedade criada em 1957, abriu seu capital e se transformou
na Bear Stearns Companies, Inc., uma empresa holding (sociedade gestora de
participações sociais) que deixaria de ser apenas uma corretora e passaria a prestar
serviços de investimentos diversificados. Sua linha de negócios concentrou-se,
principalmente, em mercados de capitais (equities, renda fixa e investimentos
bancários), serviços de compensação, gerenciamento de ativos e serviços especiais
para clientes de alta renda, o que hoje se denomina private banking.
Em 1986, o Bear ousou mais uma vez ao desenvolver acordos em que os seus
clientes compravam ações em seu nome, facilitando ainda mais suas operações de
takeover, ou seja, a aquisição de empresas de capital aberto. Mas o Departamento de
Justiça dos Estados Unidos e o SEC, responsáveis pela regulação dessa instituição,
proibiram a atividade.
A crise de 1987 afetou fortemente o Bear Stearns, afogado no mercado de
capitais. Mas, outra vez, sua recuperação foi rápida e o corte forçado nos custos
por causa da crise ajudou a empresa a lucrar ainda mais. Em 1992, a empresa
ainda teve êxito na gestão de IPOs (ofertas públicas iniciais) de diversas empresas
nacionais e internacionais e foi líder em suas operações de compensação de outras
corretoras. Este desempenho rendeu ao banco um lucro de mais de US$ 295
milhões, valor duas vezes maior que seu melhor rendimento anual até então.
Em 1993, James E. Cayne substituiu Greenberg na chefia executiva. Em
1999, o banco teve de pagar US$ 42 milhões em multas e restituições por
acusações de fraudes civis e criminais ligadas a suas operações de compensações
com a A.R. Baron, uma pequena corretora que faliu em 1996 depois de gerar
perdas de US$ 75 milhões a seus clientes (THE NEW YORK TIMES, 2008).
Apesar de o prejuízo ter sido de terceiros, o escândalo incorreu em custos tanto
aos seus cofres quanto à sua imagem de banco de investimentos. Neste momento,
o Bear Stearns sentiu que as restrições impostas pelo Glass-Steagall Act já estavam
se tornando insustentáveis.
Sem mais suportar a pressão, o Gramm-Leach-Bliley Act foi assinado por Bill
Clinton em 12 de novembro de 1999, anulando o Glass-Steagall Act. O novo
ato, oficialmente chamado de Financial Services Modernization Act, tinha como
objetivo reforçar a competição na indústria de serviços financeiros, provendo uma
estrutura adequada para filiações de bancos, empresas de securitização, seguradoras
e outros provedores de serviços financeiros (GPO, 1999, p. 2).
Com a revogação do Glass-Steagall Act, iniciou-se uma onda de fusões,
principalmente de grandes bancos comprando empresas de seguros. Esse novo
tipo de empresa que se formava, prestadora de multisserviços financeiros, foi
chamado de financial holding companies (FHCs). No começo do século 21, o
Bear se deu conta de que era uma das únicas empresas independentes que ainda
prestavam serviços financeiros em Wall Street. Mas esse fato não o impedia de
tirar proveito da revogação do Glass-Steagall Act, que permitiu que o Bear, assim
como outras instituições, subscrevesse e comercializasse ativos mobiliários como
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as asset-backed securities (ABSs), as mortgage-backed securities5 (MBSs) e as
obrigações de dívidas baseadas em colateral6, e estabelecesse os chamados SIVs,
veículos de investimentos estruturados que compravam esses instrumentos.
A lei criada para reduzir os catastróficos resultados da quebra de Wall Street
em 1929 foi revogada justamente quando os sinais eram de que outro colapso
ainda maior estava por vir. A volatilidade do mercado de ações, combinada com
os alertas sobre a sobrevalorização das mesmas, principalmente no que se referia à
indústria de alta tecnologia, parecia cegar os olhos de quem não queria enxergar.
Em 2000, a crise da Nasdaq provou que os sinais deveriam ser percebidos e
analisados com cautela.
Abalado, em julho de 2001, aos 74 anos, Alan “Ace” Greenberg passou
também a presidência para o cauteloso Cayne, que logo se deparou com a crise
dos ataques terroristas de 11 de setembro, que abalaram mais uma vez a confiança
de investidores quanto à segurança do mercado mobiliário. Graças à sua forma
diferenciada de atuação, o Bear Stearns superou a crise de 2001 e foi o único banco
de investimentos em Wall Street a anunciar lucros no primeiro trimestre de 2002.
A principal razão do seu sucesso no período deveu-se à sua percepção e
capacidade de prever tendências: primeiro, cessou suas atividades de fusões e
aquisições, que mais tarde se tornaram decadentes; depois, persistiu em suas
operações de compensação7 obtendo êxito com o crescimento da indústria
imobiliária, aumentando seu foco no resgate e venda de hipotecas e obrigações
ligadas a ela, como as ABSs e as MBSs, e na venda de títulos a investidores
propensos ao risco. Talvez esta tenha sido uma das únicas significativas previsões
erradas do Bear, com a diferença de, desta vez, ter-lhe custado a “vida”. Em junho
de 2007, o Bear começou a se deparar com dramáticos problemas financeiros, e
as consequências foram definitivas.
2.2. Os bastidores das negociações que levaram ao fim do Bear Stearns
Pioneiro no mercado de securitização e de asset-backed securities, o Bear
Stearns aumentou sua exposição ao risco durante 2006 e 2007, especialmente
porque comprava e operava hipotecas residenciais. O Bear começou a atuar
ativamente neste mercado porque o preço das casas disparou no começo da
década. Não mais sujeito ao Banking Act de 1933, começou a resgatar e emitir
uma grande gama das hipotecas como produtos imobiliários estruturados, que
passaram a ser conhecidos como letras hipotecárias americanas ou MBSs. Esses
produtos ou eram retidos no próprio banco ou eram vendidos para investidores
ABSs são securities financeiras lastreadas em algum tipo de ativo e cujo valor e pagamentos de rendimentos
são derivados de um pool específico de ativos subscritos. Esse pool é tipicamente formado por um conjunto de
pequenos ativos incapazes de serem vendidos individualmente. Assim, quando vendidos sob um processo de
securitização, eles são capazes de atingir mais investidores e diversificar os riscos envolvidos, o que não ocorreria
se esses ativos fossem vendidos individualmente. As ABSs podem ser lastreadas em empréstimos de diversos
tipos, arrendamentos, débitos de cartões de crédito, recebíveis, royalties, entre outros. As MBSs são ABSs, porém
lastreadas apenas em empréstimos imobiliários, como hipotecas.

5

6
Um colateral funciona como uma garantia. São ativos ou propriedades oferecidas para assegurar um empréstimo
ou outro tipo de crédito.
7

Uma operação de compensação envolve a liquidação simultânea, total ou parcial, de valores a receber e a pagar.
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institucionais, como os hedge funds. As MBSs eram um dos principais ativos da
corretora e foram centrais para a crise imobiliária do subprime (CRS, 2008, p. 2).
A crise do mercado residencial trouxe sérias consequências para o Bear. Em
2007, a empresa anunciou a delicada situação de dois de seus hedge funds que eram
em grande parte financiados por hipotecas subprime, empréstimos imobiliários com
alto risco de inadimplência. Segundo relatório do Congressional Research Service
Reports (CRS) de 26 de março de 2008 (p. 2), na tentativa de mantê-los ativos,
o Bear injetou US$ 1,6 bilhão nos fundos. Ainda assim, pouco tempo depois, os
fundos perderam todo o seu valor e tiveram de encerrar suas operações, custando
a demissão do copresidente e chefe da divisão que supervisionava os dois fundos
falidos, Warren Spector. Poucos estavam convencidos de que esta era a decisão
certa – inclusive Alan Schwartz, executivo-chefe do Bear desde 8 de janeiro de
2007. Mas Cayne estava inflexível.
A decadência dos fundos acabou, em poucos dias, com toda a confiança
conquistada em 85 anos de história. Como agravante, US$ 11,1 bilhões de
patrimônio líquido suportavam US$ 395 bilhões em ativos, ou seja, uma taxa de
alavancagem de 35,5 para 1 (BOYD, 2008). Este elevado nível de alavancagem
no balanço da empresa, em conjunto com a falta de liquidez e potenciais ativos
desvalorizados, contribuiu para a rápida diminuição da confiança de investidores
e credores, que finalmente cessaram suas operações com o Bear, forçando-o a
pedir socorro ao Federal Reserve de Nova York na tentativa de afastar a ameaça
de uma liquidação forçada.
Durante um balanço do patrimônio do banco, chegou-se a identificar alguns
ativos subprime sob o domínio do Bear, mas, segundo Kate Kelly (2008a), do The
Wall Street Journal, foram os comentários dos executivos sobre títulos indexados
à taxa de juros que disseminaram medo nos investidores e fizeram que as ações
do Bear caíssem quase 90% (ou US$ 106,55) em 12 meses.
Até os repetidos alertas de experientes negociadores como o ex-executivochefe e então líder do comitê de risco do Bear Stearns, Alan “Ace” Greenberg,
para reduzir investimentos em hipotecas foram em vão. Pelo menos seis esforços
foram feitos visando aumentar os montantes em dinheiro disponível no banco,
inclusive a venda de parte do Bear para o alavancado Kohlberg Kravis Roberts &
Co. (KKR). Entretanto, após duas semanas de avaliação, a discussão cessou e a
operação não foi realizada.
Enquanto as negociações com o KKR estavam sendo avaliadas pelos
especialistas do Bear, os analistas de risco do banco se encontravam com membros
da Securities and Exchange Commission. Vindos de Washington só para examinar
minuciosamente o balanço de US$ 400 bilhões da empresa, os reguladores
decidiram se reunir diariamente com os executivos do Bear para dar instruções e
acompanhar de perto todas as transações do banco (Idem, ibidem).
Algumas semanas depois do insucesso das negociações com o KKR, o Bear
Stearns recebeu uma oferta de capital de J. Christopher Flowers. O ex-sócio da
Goldman Sachs Group Inc. encontrou-se com alguns gerentes seniores do Bear
interessados na possibilidade de adquirir 20% do banco de investimentos. No
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entanto, os executivos do Bear estavam receosos de que Flowers estivesse querendo
apenas sondar a situação do banco e, no dia seguinte, negaram a proposta.
Pensando em outra possibilidade de capitação de recursos, Schwartz, Cayne
e outros executivos da corretora começaram a trabalhar em uma joint-venture
com o Citic Securities Co., um banco de investimentos da China controlado
pelo governo chinês. A negociação poderia não só captar recursos financeiros,
mas também aumentar a presença do Bear na Ásia. Em 22 de outubro de 2007,
o Bear aceitou um investimento de US$ 1 bilhão da empresa. A empresa estava
continuamente procurando maneiras de aumentar seu capital. Schwartz chegou a
discutir uma fusão com o hedge fund Fortress Investment Group. Mas, no quarto
trimestre fiscal de 2007, emitiu mais de US$ 2 bilhões em ativos hipotecários
desvalorizados (RUSHE e SMITH, 2008).
Apesar da vulnerabilidade do Bear, imerso em ativos hipotecários, e da queda
de suas ações, suas reservas estavam valendo US$ 56 bilhões no começo do outono
(norte-americano), o que tranquilizou a equipe do SEC (KELLY, 2008a). Ainda
assim, com pesar, anunciou seu primeiro trimestre de prejuízo da história, um
inesperado déficit de US$ 859 milhões (CRS, 2008, p. 2). A divisão de títulos,
carro chefe da empresa, teve queda de US$ 1,5 bilhão no período.
No centro do problema estavam as MBSs, que o Bear e outras empresas de
Wall Street estavam ativamente engajados em resgatar, emitir, negociar e investir.
O mercado de MBS se desenvolveu, em parte, porque as hipotecas de renda fixa de
longo prazo que compunham as carteiras bancárias estavam expondo os bancos a
um risco significativo em caso de aumento das taxas de juros. Se isso acontecesse,
os custos com juros bancários poderiam exceder os lucros resultantes dos juros
advindos de hipotecas.
Além disso, as letras hipotecárias americanas tornavam-se atraentes, pois
permitiam que investidores e bancos diversificassem suas carteiras. Mas, como esse
mercado estava crescendo desenfreadamente em tamanho e sofisticação, estava se
tornando difícil precificar seus riscos, que ainda podiam ser distorcidos pela bolha
imobiliária (Idem, 2007, p. 5).
Com o Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, o crescimento da securitização
foi inevitável, assim como o fornecimento de empréstimos por empresas não
bancárias, muitas delas não sujeitas à fiscalização dos reguladores financeiros
federais e estaduais.
De acordo com o CRS (2008, p. 3), a pouco mais de uma semana do anúncio
do resgate pelo Fed, os negociadores de renda fixa começaram a ouvir rumores de
que instituições financeiras europeias tinham parado suas operações de renda fixa
com o Bear. Temendo que seus fundos pudessem congelar se o banco americano
entrasse em concordata, um grande número de operadores de renda fixa e ações
sediados nos Estados Unidos e ativamente envolvidos com o Bear decidiu cessar
seu envolvimento com o banco por volta de 10 de março de 2008. Naquele dia,
cessou-se o crédito interbancário e os saques se multiplicaram. Suas ações tiveram
queda de 11% no dia, fechando em US$ 62. Ainda assim, o banco precisou utilizar
US$ 18 bilhões de suas reservas para fechar suas contas diárias (FUCS, 2009).
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Esses rumores acabaram instabilizando empresas que quiseram continuar a
fazer negócios com o Bear, pois, se o Bear realmente quebrasse, não saberiam como
explicar a seus clientes por que ignoraram os rumores da falência. Em 11 de março,
a maior empresa de gerenciamento de ativos dos Estados Unidos, o Goldman
Sachs, encerrou seus negócios com o Bear. No mesmo dia, entretanto, Alan
Schwartz afirmou que o balanço, a liquidez e o capital da empresa continuavam
fortes (CRS, 2008, p. 3).
O esforço foi ignorado. Durante a mesma semana, a atenção de muitas
outras empresas em suas negociações com o Bear foi redobrada e o êxodo de um
crescente número delas foi inevitável. Os clientes de hedge funds, vendo negados
seus pedidos para que o banco oferecesse dinheiro em espécie como colateral
nas negociações de empréstimos e compensações que fossem realizadas com a
instituição, começaram a sacar seus fundos de suas contas no banco. Grandes
bancos de investimentos também pararam de realizar operações que poderiam
expô-los ao Bear e alguns fundos do mercado de capitais, como os SIVs, reduziram
a retenção de débitos de curto prazo investidos pelo banco de investimentos.
Vários investidores institucionais com swaps de crédito comprados do Bear
(políticas de garantia que protegem contra a inadimplência de títulos corporativos)
estavam preocupados com a habilidade da empresa de pagar suas dívidas e tentavam
desfazer seus negócios com o banco. As operações com swaps pareciam cada vez
menos seguras e, a essa altura, o Bear já tinha desenvolvido um importante e
extenso mercado deste tipo de derivativo.
Segundo o CRS (2008, p. 4), essas atividades acabaram contribuindo para
uma queda precipitada e alarmante das instáveis reservas líquidas do banco. Na
quarta-feira, 12 de março, na tentativa de evitar maior evasão de dinheiro e
cancelamentos de renegociações de acordos pré-estabelecidos, Schwartz insistia
em dizer, em entrevista à rede de televisão CNBC, que as especulações de que o
Bear Stearns estava com problemas eram falsas. Mais tarde, segundo Kelly (2008b),
ele ligou para H. Rodgin Cohen, presidente da empresa de advocacia Sullivan &
Cromwell, preocupado com as surpresas que os próximos dias poderiam revelar, já
que nunca tinha visto tamanho volume em dinheiro saindo de seu caixa. Naquele
dia, as ações fecharam em US$ 61,58.
Cohen teria ligado imediatamente para Timothy Geithner, presidente do
Federal Reserve, em Nova York. Após dar o parecer da situação e enfatizar a
seriedade do problema, Cohen pediu a aceleração do programa de concessão
de empréstimos a bancos de investimentos que estava programado pra começar
em 27 de março. Além disso, pediu que Geithner utilizasse seu prestígio para
convencer o Fed a fazer empréstimos diretamente a bancos de investimentos, que
não eram regulados pelo Fed, mas pela SEC. Adquirir este montante garantiria o
pagamento de credores e parceiros comerciais. Segundo Kelly (2008b), Geithner
pediu a Cohen que o próprio Schwartz lhe telefonasse.
Na manhã seguinte, Geithner recebeu um telefonema de Schwartz.
Embora fosse esperado, o presidente do Bear Stearns não pediu qualquer
ajuda financeira imediata ao Fed, dizendo que tentaria outras alternativas para
conseguir empréstimos de longo prazo. A princípio, apenas sumarizou os últimos
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acontecimentos e seus impactos sobre o balanço da empresa e disse que contataria
o JP Morgan para uma possível concessão de empréstimo. Segundo Kelly (2009),
ao se deparar com a notícia de que o Bear tinha aberto naquela manhã com
cerca de US$ 10 bilhões, Geithner ficou realmente preocupado. Para ele, o que
importava não era nem o volume em caixa da empresa, mas quanto tempo ele
iria durar diante das atuais condições do mercado.
Na tarde de 13 de março de 2008, o rombo nas reservas do banco de
investimentos estava avaliado em US$ 15 bilhões. Credores e clientes de várias
corretoras estavam cancelando suas operações com o banco e o Bear Stearns
(assim como outras instituições financeiras) dependia de empréstimos contínuos
para assegurar suas operações diárias. Schwartz não teve outra alternativa a não
ser sondar com James Dimon, executivo chefe do JP Morgan, sobre seu interesse
em comprar o Bear Stearns.
Depois de conversar com outros seniores e advogados da empresa, Alan
Schwartz ligou para James Dimon, presidente do segundo maior banco americano
em capitalização do mercado de ações, cogitando uma linha de crédito de US$ 25
bilhões (Idem, ibidem). Como agente das operações de compensação realizadas
pelo Bear, o JP Morgan estava familiarizado com a situação do colateral do mesmo
e esta parecia ser uma boa oportunidade para conceder empréstimos à empresa.
No fim da tarde, o presidente e outros funcionários seniores do JP Morgan,
um dos únicos grandes bancos que não foi significativamente prejudicado pela crise
das hipotecas, conversaram com o Federal Reserve. Concluíram que alguma coisa
precisava ser feita porque a falência do Bear Stearns poderia ter uma repercussão
financeira amplamente difundida.
Os rumores da crise que se instalava no Bear fazia aumentar a desconfiança de
que ele não poderia honrar seus pagamentos. Para acelerar ainda mais o declínio do
banco, alguns de seus sócios estavam especulando contra as ações do Bear Stearns
(antecipando o declínio dessas ações), causando revolta entre seus executivos.
Diante da incapacidade de assegurar um financiamento de emergência ou
negociar um acordo de aquisição estratégica, como uma solução muito mais fácil
para os problemas que se agravavam, segundo Kelly (2008c), na noite de 13 de
março Schwartz ligou para o presidente do Fed de Nova York dando a má notícia
de que tinham caído mais US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões e que sentia não ter
outra opção senão implorar por socorro. A esta altura, o saldo em caixa do Bear
era de apenas US$ 2 bilhões. As ações fecharam em US$ 57 (FUCS, 2009).
Enquanto isso, funcionários do JP Morgan, liderados pelo negociador
sênior da empresa, estavam analisando, perplexos, a posição financeira do Bear.
Juntamente com a SEC, a principal reguladora do Bear, foram até a sala onde
se encontravam os funcionários do Fed e informaram que o Bear estava muito
menos líquido do que poderiam imaginar. Assim, o Fed enviou uma equipe de
examinadores para analisar o livro de overnight do Bear Stearns.
Na madrugada de 14 de março, Timothy Geithner convocou uma conferência
telefônica com o presidente do Fed, Ben Bernanke, e o Secretário do Departamento
do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, para discutir a repercussão que
poderia ter a falência de um banco como o Bear e, principalmente, se iriam permitir
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que ela se concretizasse. As consequências poderiam demorar a cicatrizar e eles
tinham pouco tempo para decidir o destino de trilhões de dólares.
Pouco antes das 7 horas da manhã, o Bear Stearns recebeu um e-mail de
Stephen Cutler, conselheiro geral do JP Morgan, anunciando que o banco tinha
concordado intermediar um empréstimo de liquidez de curto prazo, cujo crédito
seria oferecido pelo Fed. A princípio, esses créditos eram oferecidos somente a
instituições autorizadas que fossem asseguradas por um colateral. O Fed ofereceria
ao Bear um financiamento por até 28 dias (KELLY, 2008b). Tudo indicava que
o Bear estava salvo no momento.
Ainda na manhã do dia 14, o porta-voz do JP Morgan divulgou que o
banco estava trabalhando junto com o Bear Stearns, assegurando financiamento
permanente e outras alternativas à corretora. 17 minutos depois do pronunciamento,
quando a Bolsa de Nova York abriu, as ações do Bear dispararam, subindo mais de
9%. Negociadores de hipotecas do banco de investimentos estavam maravilhados.
Alan Schwartz respirou aliviado após as notícias da alta das ações e do socorro do
Fed, que permitiriam que a empresa abrisse no dia seguinte com prazo de mais
um mês para encontrar um comprador.
Mas, pouco tempo depois, contrariando tanto as expectativas dos executivos
do Bear quanto as das autoridades americanas, o mercado foi novamente inundado
de vendedores de ações do Bear. O valor das ações continuou caindo e os saques
aumentando, levando com eles clientes e parceiros comerciais. Segundo Kelly
(2008c), quase 190 milhões de ações da empresa tinham sido negociadas até o
fim daquela sexta-feira e seu preço havia caído para US$ 30 – 47% menos que
o fechamento do dia anterior. O declínio tinha recomeçado, e não era só para
o Bear. Em poucas horas de negociação, o Dow Jones Industrial Average tinha
caído mais de 300 pontos.
O risco estava se tornando sistêmico e o quadro do Federal Reserve resolveu
se reunir e aprovar unanimemente um empréstimo de emergência ao Bear. Tanto
o presidente do Fed nos Estados Unidos, Ben Bernanke, quanto outros executivos
odiavam a ideia de socorrer um banco falido com dinheiro público, mas eles
acreditavam que salvar o Bear naquele dia era melhor que deixá-lo falir.
Entretanto, a insolvência era tamanha que o Fed percebeu que um
empréstimo de emergência não seria suficiente para assegurar o Bear Stearns.
Temendo que o Bear não sobrevivesse nem ao menos até o fim da semana e
que a abertura dos mercados na segunda-feira seguinte resultasse em uma perda
sistêmica, Bernanke e Paulson acharam mais prudente não arcar sozinhos com
todos os riscos do resgate de um banco com tantos problemas. Assim, Paulson,
Bernanke e Geithner decidiram e comunicaram Schwartz que ele tinha aquele fim
de semana para vender sua empresa; do contrário, o financiamento do Fed não
sairia. Segundo Kelly (2008c), a visão mais pessimista que os reguladores podiam
prever era a ameaça de crise em outras instituições financeiras e a queda abrupta
de 2 mil pontos no índice Dow Jones.
Samuel Molinaro Jr., chefe financeiro do Bear Stearns, tranquilizado com o
socorro do Fed depois de horas de tensão, recebeu a má notícia de Schwartz. Ao
saber que tinham até o domingo à noite para fechar uma negociação de venda,
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Molinaro ficou perplexo, pois também imaginava que ainda tinham pelo menos 28
dias (Idem, ibidem). Segundo relatos de jornalistas, aquelas seriam as 48 horas mais
longas de sua vida. Aquela seria a negociação da sua vida (FRONTLINE, 2009).
Na manhã seguinte, os dois se encontraram com os executivos do JP
Morgan. O programa de ação envolvia prover financiamento deste para o Bear,
fundamentado em colateral. O JP Morgan seria usado como um canal, já que,
como um banco comercial, ele tem acesso a empréstimos de liquidez e já está
sob a supervisão do Fed. Os bancos de investimentos como o Bear, por sua vez,
negociavam principalmente no mercado de ações e obrigações, e a regulação
dessas atividades estava sob competência da SEC.
As horas seguintes foram de pura tensão. De um lado, executivos do JP
Morgan Chase discutiam de quanto seria a oferta por ação do Bear. A menos de
um quarteirão dali, executivos do Bear Stearns tentavam prever o valor da oferta
enquanto esperavam ansiosos pela resposta do banco comercial. De acordo com
relatos de Kelly (2008c), a princípio o JP Morgan estava disposto a pagar de US$ 8
a US$ 12 por ação, avaliando a empresa entre US$ 945 milhões e US$ 1,4 bilhão.
No domingo, desistiu da negociação, alegando ao representante de investimentos
do Bear que comprar uma corretora depois de analisar superficialmente o livro
caixa da empresa era muito arriscado. Mas logo depois voltou a considerar a
transação, propondo US$ 4 por cada ação do Bear. A esta altura, executivos
do Bear – inclusive o presidente, James Cayne, que era um grande acionista da
empresa – estavam irritados com a abrupta depreciação.
Foi quando Paulson, em contato com Geithner durante todo o fim de semana,
resolveu ligar para James Dimon. Mesmo sabendo que o preço das ações já tinha
caído pela metade, duas razões fizeram que Paulson pedisse uma depreciação
ainda maior. A primeira referia-se ao alto grau de envolvimento do governo em
socorrer uma empresa à beira da falência com dinheiro público (quer dizer, do
contribuinte) em um momento em que várias pessoas estavam perdendo suas
casas. A segunda dizia respeito à preocupação de que preços generosos poderiam
estimular as instituições financeiras a incidir em maiores riscos, ou seja, aumentar
a possibilidade de risco moral (Idem, ibidem).
Quando Doug Braunstein, líder de investimentos bancários do JP Morgan,
ligou para Gary Parr, executivo de igual cargo no Bear Stearns, e disse que a
proposta era de US$ 2 por ação, Parr, que geralmente era frio em suas negociações,
não se conteve e perguntou, emocionado, se Braunstein tinha certeza do que estava
falando. Esse preço avaliava a corretora em meros US$ 236 milhões, menos de
10% de seu valor de mercado dias antes. Este valor seria somado a uma concessão
de crédito pelo Fed de US$ 30 bilhões para que o JP absorvesse os ativos tóxicos
do Bear Stearns (FUCS, 2009). Parr precisava dar a desastrosa notícia ao quadro
de executivos do Bear, que esperava ansiosamente seu anúncio sobre a decisão
do JP Morgan. Ele sabia que o novo preço não seria bem-vindo.
Dada a notícia, enquanto Cayne, revoltado, dizia não aceitar o que para
ele era um absurdo, Schwartz, segundo Kelly (2008c), sabia que, como o Bear
estava inserido no estado de Delaware, isso o obrigava por lei estadual a aceitar
os interesses dos credores em caso de insolvência da empresa. Neste momento,
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diante da pressão do tempo, a barganha do JP Morgan e do Fed frente ao Bear
era infinitamente superior – e Schwartz sabia disso.
Para o executivo-chefe do Bear, o preço de US$ 2 e o direito de voto aos
acionistas não eram a solução ótima para o problema, mas o melhor resultado
que poderiam obter diante de opções como valores inferiores (ou até nulos) e
a falência. Ainda questionou sobre as possíveis consequências que a falência da
corretora poderia causar no cenário financeiro internacional e se seus diretores
estariam confortáveis em se responsabilizar por elas. No fim da tarde, todos
concordaram em aceitar a oferta.
Quando a notícia foi publicada, o mercado financeiro mundial ficou perplexo.
Kelly (2008c) relatou que o executivo-chefe do concorrente Morgan Stanley, John
Mack, achou que tivesse havido um erro de digitação e que a cifra verdadeira
fosse US$ 20 e não US$ 2. O release do JP Morgan afirmava que a instituição
estava garantindo as obrigações do Bear Stearns e de suas subsidiárias e que estava
provendo superintendência gerencial para suas operações.
Avaliadas as ações em US$ 2 cada, o preço representava 94% de redução
no preço de fechamento das ações em 14 de março (três dias antes ou um dia
útil antes) e pouco mais de 1% dos US$ 171,51 que eram o preço de cada ação
do Bear 14 anos antes (Idem, ibidem). O quadro de funcionários tanto do Bear
Stearns quanto do JP Morgan rapidamente aprovou a negociação, assim como o
Fed e o Departamento de Controle de Moeda.
Segundo artigo de Landon Thomas (2008), além da aprovação dos
funcionários, a negociação também precisou da aprovação dos acionistas do
Bear Stearns e do JP Morgan Chase. Em vias de fechar o acordo, Dimon foi até
o prédio da empresa adquirida persuadir seus gerentes a aceitarem os termos da
negociação – os quais, juntamente com os diretores da mesma, detinham 30%
das ações do banco de investimentos. O executivo-chefe do JP Morgan sabia que
a discussão não seria fácil, mas não imaginou que a revolta dos funcionários era
tanta. Com tamanha fatia das ações da corretora nas mãos dos funcionários, seria
muito difícil para Dimon administrar a empresa sem o apoio deles.
Na Sexta-Feira Santa, 21 de março, o clima esquentou. Dimon exigia que
o Bear Stearns fizesse concessões, do contrário seria impossível prover capital
para a empresa operar na segunda-feira seguinte. Se isso acontecesse, o Bear
provavelmente teria de abrir concordata. A instituição estava novamente em perigo
em menos de uma semana. Era hora de pedir conselhos ao Fed. O Bear Stearns
estava disposto a fazer concessões e discutir uma nova proposta, mas queria que
suas ações fossem apreciadas. No domingo de Páscoa, 23 de março, Schwartz
ligou para Dimon e disse que só voltariam a conversar se Dimon tivesse uma
proposta de pelo menos dois dígitos. Diante de tamanho confronto, Paulson e
Geithner, preocupados com a nova ameaça do Bear ao sistema financeiro, ligaram
para Dimon e disseram que concordavam com um aumento do preço da oferta
por ação (Idem, ibidem).
Dimon deu a cartada final. Antes que os mercados abrissem na segunda-feira
de manhã, o JP Morgan detinha 39,5% das ações do Bear Stearns. O acordo de
fusão de ação por ação em 24 de março de 2008 precificou as ações do Bear a
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US$ 10 cada, preço muito inferior ao ápice de US$ 171,57 por ação de janeiro
de 2007, mas ao menos não tão baixo quanto os US$ 2 originalmente acordados
(ROSS, 2008). O JP Morgan compraria 95 milhões de novas ações do Bear Stearns
por esse preço. Sob as condições do novo acordo, o JP Morgan pagaria 0,21753
de suas ações para cada ação do Bear, acima da fração original de 0,05473. Da
mesma forma, sob os novos termos da negociação, o Bear passaria a valer US$
1,2 bilhão, quase US$ 1 bilhão a mais que os US$ 236 milhões acordados na
primeira negociação. No entanto, segundo Fucs (2009), este montante equivalia
a menos que o valor estimado apenas para o prédio da então sede do Bear Stearns.
O JP Morgan Chase concluiu sua aquisição em 30 de março de 2008, ao preço
renegociado de US$ 10 por ação (JP MORGAN, 2008).
Diferentemente do acordo inicial, o JP Morgan seria responsável pelo
primeiro US$ 1 bilhão em caso de perdas com a desvalorização dos ativos do Bear
Stearns. O Fed estava recebendo um colateral em forma de ativos no valor de US$
30 bilhões. Assim, o Fed faria um empréstimo dos US$ 29 bilhões restantes para
o JP Morgan a uma taxa de desconto – na época, de 2,25%, mas variável com o
passar do tempo – durante um período de dez anos, podendo ser renovado pelo
Fed (Idem, ibidem).
A negociação foi aprovada e o mercado abriu mais tranquilo na manhã de 24
de março. No entanto, Kelly (2008c) lembra que, apesar da satisfação de muitos
investidores, o Bear Stearns ainda sofria com o resultado da negociação. O Banco
Central americano, apesar de conseguir recuperar a estabilidade do mercado,
ainda tinha US$ 10 bilhões em risco, e o JP Morgan, embora tendo conquistado
clientes de alta renda, executivos de alto nível e um estupendo edifício, tinha o
desafio de administrar US$ 9 bilhões em passivos, além da diferença cultural entre
duas grandes instituições financeiras.
O papel do Fed foi fundamental durante toda a negociação. Convencer
o relutante JP Morgan a adquirir muitos dos portfólios de risco de complexas
hipotecas do Bear e outros investimentos arriscados foi apenas uma das várias
intervenções do banco na tentativa de evitar o colapso do sistema financeiro
mundial.
Acredita-se que dentre os principais motivos que levaram à quebra do Bear
Stearns estão: a ambição de seus respectivos presidentes, visando sempre mais lucro
e cegando-se quanto à exposição aos riscos de mercado dos instrumentos que
estavam operando; e a escolha pouco cautelosa desses instrumentos, na maioria
das vezes atrelados a hipotecas de alto risco.
Nos momentos finais das negociações, quando o Fed concluiu que era melhor
salvar o Bears que deixá-lo falir, tecnicamente falando ele acabara de decidir se a
ameaça de risco moral era ou não maior que a ameaça de risco sistêmico – porque
era isso que se esperava da falência de um banco tradicional e influente como o
Bear. O temor de que o risco sistêmico se instaurasse venceu qualquer ameaça
de risco moral quanto ao socorro final de US$ 29 bilhões oferecido pelo Fed.
A comprovação de que tinha evitado de fato um risco sistêmico veio quando a
quebra do Lehman Brothers, em setembro de 2008, abalou significativamente
o sistema financeiro internacional, transformando a crise de crédito e a bolha
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imobiliária estouradas até aquele evento em uma crise estrutural que atingiu e
continua impactando o sistema produtivo e socioeconômico em todo o mundo.
Conclusão
Primeiramente abordado no mercado de seguros, o risco moral presente na
relação entre os bancos americanos too big to fail e o Banco Central dos Estados
Unidos foi um dos principais fatores que culminaram na crise de 2008. Isso porque
ele está diretamente envolvido no que o trabalho apresentou como as principais
causas dessa crise: os altos custos e a falta de regulação e supervisão dos grandes
bancos americanos pelos órgãos reguladores do sistema financeiro americano.
A essas causas, somam-se ainda o declínio da qualidade dos ativos bancários
e da distribuição de capitais, uma maior dependência em fundos comprados
(gestão passiva) em um ambiente de taxas de juros crescentes e voláteis, a contínua
expansão de atividades off-balance sheet e non banking e a evolução das regulações
e desregulações financeiras instituídas pelo Tesouro – elementos cruciais para o
desenvolvimento dos bancos too big to fail.
O presente trabalho conseguiu ressaltar a importância e a influência dos
grandes bancos americanos no sistema financeiro mundial, provando que a quebra
de um deles pode disseminar um risco sistêmico por anos. Assim, quanto maior e
mais importante é um banco, maiores serão os custos potenciais de falência deste
banco para a economia. Relutantes em permitir a falência dessas instituições ou
em impor algum custo a depositantes, o governo põe em prática sua função de
lender of last resort mesmo que os valores de seus regates ultrapassem o limite
estipulado para a cobertura governamental.
O desastre resultante da quebra do Lehman Brothers serviu para comprovar
que o risco moral existia e sua dimensão era maior que a estimada. Esse fato levanta
a discussão sobre se os bancos sobreviventes à crise vão reduzir seus graus de
alavancagem (temerosos de que o Fed também não os socorra em caso de falência)
ou aumentarão a esperança de que, em caso de falência, certamente receberão
socorro de curto prazo do Fed, uma vez que já se sabe quão prejudicial pode ser a
quebra de um grande banco para o sistema financeiro mundial. É possível que nem
mesmo uma rígida reforma regulatória possa minimizar este risco disseminado.
Mas, antes de o Lehman quebrar, os bastidores dos últimos dias do Bear
deram uma aula de negociações de alto nível e provaram o poder e a autonomia
dos órgãos reguladores americanos como tomadores de importantes decisões
para o cenário financeiro internacional. As funções do Tesouro americano e do
Federal Reserve provaram sua capacidade de mudar o rumo da história financeira
envolvendo desde as grandes instituições do país até seus contribuintes.
Na ocasião das negociações para salvar o Bear, ficou claro que o Fed e o
Tesouro pesaram entre a utilidade esperada da ameaça de risco moral e a utilidade
esperada da ameaça de risco sistêmico. Agindo como agentes econômicos racionais,
situaram-se estrategicamente na recompensa que minimizasse suas perdas, dada
a estratégia de risco do então quinto maior banco de investimento do país. O
temor de que o risco sistêmico se instaurasse venceu qualquer ameaça de risco
moral e a solução do jogo se deu, como esperado, em um Equilíbrio de Nash.
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No entanto, no momento das negociações da falência do Lehman, as autoridades
americanas encontraram o Equilíbrio de Nash no não resgate do banco, já que
temiam que suas perdas poderiam ser maiores se continuassem incentivando os
grandes bancos a tomar risco.
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Resenhas
A metade vazia do copo
GIAMBIAGI, Fabio e PINHEIRO, Armando Castelar. Além da
Euforia: Riscos e lacunas do modelo brasileiro de desenvolvimento.
Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2011, 312 p.
Antonio Corrêa de Lacerda*
O Brasil vem conquistando avanços importantes em vários campos, em
especial no econômico-social, o que tem nos propiciado maior autonomia das
políticas econômicas para enfrentar as adversidades do ambiente externo. O
sucesso tem se traduzido em um nível elevado de aprovação do governo, o
que mostra que a sociedade reconhece os progressos. O governo da presidente
Dilma Rousseff vem consolidando importantes conquistas que se viabilizaram
especialmente ao longo dos últimos dois decênios. O controle da inflação, mais
recentemente acompanhado de um maior crescimento do nível de atividades, vem
refletindo na melhora do emprego, com auxílio das políticas sociais, o que tem
gerado distribuição de renda e minimizado a nossa ainda elevada desigualdade.
No entanto, o principal risco que enfrentamos, ao contrário do passado
recente, não advém dos fatores externos, mas de caráter interno, que é o risco
da acomodação1. A conjugação de fatores econômicos, políticos, sociais etc.
tende a levar-nos a um sentimento de acomodação geral e a não realizar as
transformações necessárias. Aqui há um claro conflito entre o conforto do presente
e a sustentabilidade futura. Não se trata de escolhas excludentes entre si, mas de
ações complementares. Com habilidade e competência, é plenamente possível
preservar os ganhos correntes, porém sem comprometer o futuro.
A principal contradição em jogo é que nos tornamos um mercado relevante,
a sexta maior economia mundial pelo critério do Produto Interno Bruto (PIB),
e posições ainda mais relevantes no tocante a mercados específicos, como
o automobilístico (4.º mundial). No entanto, não estamos aproveitando a
potencialidade desse imenso mercado de consumo para viabilizar a ampliação
da produção doméstica, a geração de centros de pesquisa e desenvolvimento
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e tecnologia, o que nos propiciaria empregos e renda de melhor qualidade e
sofisticação e maior sustentabilidade das contas externas.
Trazendo a assinatura de dois dos analistas mais presentes no debate
econômico brasileiro, Fabio Giambiagi e Armando Castelar, o livro Além da
Euforia: Riscos e lacunas do modelo brasileiro de desenvolvimento, recentemente
lançado pela Editora Campus/Elsevier, compõe-se de 11 capítulos, com temáticas
bastante abrangentes.
Após uma introdução, o capítulo 2, “A fantasia fiscal”, visa demonstrar que o
Brasil vive, há três décadas, uma espécie de “mundo da fantasia” no qual a política
econômica, especialmente o gasto público, é administrada como se não tivesse
limite. No capítulo 3, “Produtividade, essa desconhecida”, os autores ressaltam
o atraso brasileiro no que se refere à produtividade. O capítulo 4, “Poupança:
a velha deficiência”, defende a tese, de grande aceitação pelo senso comum, de
que a postura do país diante da bonança externa – fazendo a analogia, ao meu
ver completamente equivocada, com a visão estritamente microeconômica – é de
uma pessoa, ou família que gaste o que não tem. A comparação é muito boa para
entendimento das pessoas não iniciadas, mas inadequada para países e Estados
nacionais, que, em geral, não têm muita escolha.
No capítulo 5, “Infraestrutura: nada de novo sob o céu”, são enfocadas as
carências da nossa infraestrutura, cuja superação é necessária para fortalecer o
crescimento. Trata-se de um bom diagnóstico. Faltou destacar que, por outro lado,
elas também representam oportunidades para o Brasil em um mundo que está
em parte em crise (como na Europa) e em parte sobreinvestido (como a China).
O capítulo 6, intitulado “Educação: de fusquinha no mundo da F1”, da
autoria de Marcio Gold Firmo, faz uma análise da questão educacional e a sua
relação com o desenvolvimento. No capítulo 7, “Balanço de pagamentos: a
volta de 360 graus”, são destacadas as alterações ocorridas nas contas externas
brasileiras, especialmente pelo efeito da desvalorização do câmbio e o crescimento
dos preços das commodities. O capítulo 8, “Demografia: a aritmética implacável”,
destaca a ausência de políticas públicas associadas ao fenômeno do envelhecimento
populacional. Apenas omite que nos próximos 20 anos o país viverá o chamado
“bônus demográfico”, o que é algo favorável.
Já o capítulo 9, “Instituições: o desafio pendente”, aborda o que os autores
consideram um ponto fraco da economia brasileira. O capítulo 10, “Petróleo:
a ‘maldição da abundância fácil’”, alerta para os riscos do que consideram
“euforia indevida” com a exploração do pré-sal. Por fim, o último capítulo traz
as conclusões.
Trata-se inegavelmente de uma contribuição relevante ao debate, abrangente
a ponto de inviabilizar uma análise mais pormenorizada de todos os aspectos
envolvidos. Daí a opção do autor desta resenha em selecionar alguns pontos para
discussão. Um primeiro e importante aspecto a ser destacado é que o livro traz
importante contribuição ao apresentar não apenas diagnósticos dos problemas,
mas também propostas para a sua solução.
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No entanto, ressalvada essa qualidade, há que se destacar que os autores
tendem a subavaliar importantes conquistas e creditá-las ao governo atual. Desde
a eleição de Lula (em 2002) e Dilma Rousseff (em 2010), a política econômica
adotada tem privilegiado um modelo alternativo de desenvolvimento, mais
voltado às demandas sociais. Ou seja, sem abrir mão do cerne do arcabouço
macroeconômico adotado pós-crise cambial de 1999, ainda no governo
Fernando Henrique Cardoso, os governos que os sucederam vêm dando ênfase
ao crescimento, emprego e renda, além da distribuição de renda. Estima-se que
cerca de 40 milhões de pessoas ascenderam socialmente à classe C.
Ganhou dimensão nos últimos meses, muitas vezes propalada por analistas
e pela mídia internacional, a visão distorcida de que a economia brasileira teria
perdido atratividade2. A questão que devemos atentar é para quem o nosso
mercado se tornou menos interessante.
Durante um longo período o Brasil continuou a praticar a mais elevada taxa
real de juro do planeta – a despeito da melhora dos fundamentos macroeconômicos,
da própria promoção ao grau de investimento por parte de importantes agências
de classificação de risco já em 2008, e da mudança do ambiente internacional,
em que os principais bancos centrais do mundo reduziram a quase zero as suas
taxas de juros.
As elevadas taxas de juros oferecidas pelos títulos públicos brasileiros de
elevada liquidez sempre feriram a lógica do trinômio rentabilidade, risco e liquidez,
geralmente inversamente proporcionais. Associado a isso, uma política cambial
passiva de câmbio flutuante – na prática, “câmbio mergulhante” – propiciava
uma festa para a arbitragem. Bastava captar recursos no exterior a taxas próximas
de zero, ingressar com este capital no Brasil, transformando-o em reais, e aplicar
no mercado financeiro. Isso praticamente garantia um ganho duplo propiciado
pelos elevados juros e pela apreciação do real. Muitos aplicadores obtinham em
curto período, com essa combinação, o que levariam anos, às vezes décadas, para
angariar no mercado internacional.
O quadro descrito começou a mudar com a cobrança do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF), a partir do fim de 2010, e a bem conduzida redução
da taxa básica de juros (Selic), iniciada em agosto de 2011. Desde então, os juros
foram reduzidos em 5,25 pontos porcentuais, trazendo-os ao menor nível histórico
em termos nominais e abaixo de 2% em termos reais ao ano, considerando-se a
inflação prevista. Trata-se de um nível bem mais compatível com a realidade atual,
brasileira e mundial.
Isso, junto com uma maior proatividade na política cambial, fez alterar a
trajetória do real, que há pouco mais de um ano apontava para um nível próximo
de R$ 1,55 por US$ 1 e foi recalibrado para um piso informal de R$ 2. Juros
mais baixos, recalibragem cambial, controles “leves” de fluxos de capitais têm
desestimulado as operações de arbitragem. Nesse sentido, felizmente, o Brasil se
Ver, por exemplo, SHARMA, R. Bearish on Brazil: The Commodity Slowdown and the End of the Magic
Moment. Foreign Affairs. Disponível em: <http://www.foreignaffairs.com/articles/137599/ruchir-sharma/
bearish-on-brazil>.
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tornou mesmo menos atrativo aos olhos dos aplicadores de curto prazo. Até aí,
nada de negativo para a nossa economia. Por que teríamos de permanecer um
paraíso para ganhos fáceis e sem risco, sem precisar sê-lo?
É interessante notar que o capital externo produtivo, o investimento direto
estrangeiro, vem ingressando como nunca dantes. Em 2011 atingiu o recorde
histórico de US$ 67 bilhões e o desempenho de 2012 não será muito diferente.
Aqui, os argumentos da tal perda de atratividade caem por terra: o mercado
brasileiro tem sido mais atraente para os que querem investir na produção e na
infraestrutura, e têm uma visão de longo prazo.
Não se trata de ter uma postura ufanista, tampouco acomodada. Ainda
há muito o que mudar, melhorando a competitividade sistêmica, o quadro
regulatório, na redução das incertezas no licenciamento ambiental, além de
aprimorar as políticas industrial, comercial e de inovação. Por outro lado, nada
justifica sucumbir a argumentos e visões derrotistas. Houve melhora evidente com
o ajuste nos macropreços – juros e câmbio – e na postura mais ativa frente ao
ambiente internacional desfavorável. Vale, a partir daí, aperfeiçoar os instrumentos
de política econômica de forma a propiciar um quadro favorável à retomada dos
investimentos, adiados em função das incertezas decorrentes dos impactos da
crise europeia e suas consequências. Essas não se dissiparam, mas há condições de
utilizar mais o potencial do mercado doméstico e tomar medidas para viabilizar
o contraciclo e maior autonomia frente a fatores adversos, que não controlamos.
O que fica da leitura do teor da mensagem dos autores é que o governo
brasileiro tem incentivado excessivamente o consumo, em detrimento do
investimento. De fato, as medidas que a área econômica vem tomando para
estimular a economia somente trarão o efeito de estimular o crescimento no
longo prazo se complementadas com outras ações para fomentar a ampliação da
oferta, via investimentos. No entanto, estimular a demanda não é contraditório,
tendo em vista o ambiente de crise vivenciado na economia internacional e o
forte desaquecimento observado no nível de atividade doméstico. Portanto, não
corroboro das visões de que não adianta fomentar o consumo, porque não há nível
de poupança suficiente para fundear o investimento. O que induz as decisões de
investimento produtivo é uma perspectiva firme de crescimento da demanda. É
o que desperta o “espírito animal” do empresário e estimula o investimento. No
nosso caso, é um bom começo, mas que tem de ser complementado pela melhora
das condições de oferta, basicamente a competitividade sistêmica da economia.
Visto de outro modo, seria inócuo tentar estimular os investimentos sem uma
perspectiva clara para o setor privado de acréscimo da demanda potencial.
A questão do financiamento do investimento também precisa ser resolvida,
com a criação de alternativas privadas para complementar o esforço dos canais
públicos para este fim, hoje basicamente dependentes do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Assim, não creio, ao contrário
da visão predominante, que tenhamos um gargalo de formação de poupança.
Podemos ampliar o crédito, gerar produção e renda, de forma que a poupança
seja um resultado do processo e não um pré-requisito.
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É preciso ampliar a taxa de investimentos, ainda abaixo de 20% do PIB, para
22% ou 23% nos próximos anos, para garantir a ruptura de gargalos estruturais
importantes, que possam inviabilizar o crescimento econômico de longo prazo.
Destaque-se que esse é um aspecto ressaltado pelos autores. Da mesma forma, o
“bom problema” da carência de mão de obra especializada precisa ser enfrentado
rapidamente, assim como a geração de valor agregado local. São tarefas complexas,
mas exequíveis.
Ao contrário do passado, a economia brasileira goza de condições
macroeconômicas – contas públicas, contas externas e demais indicadores –
favoráveis, o que nos dá uma certa “autonomia de voo” mesmo sem um céu de
brigadeiro à frente. No entanto, isso não garante, por si só, a superação automática
dos desafios. É preciso atentar para o diagnóstico correto, tomar as medidas no
tempo certo e colher resultados, não apenas episódicos e circunstanciais, mas
sustentados no longo prazo.
Dadas as condições adversas de competitividade sistêmica, estamos perdendo
substância em elos importantes da cadeia produtiva. A consequência é um
aumento rápido das importações, que substituem a produção local. Trata-se de
um processo silencioso e nem sempre perceptível de desindustrialização – aliás,
um aspecto muito importante e ausente no trabalho em tela. No entanto, isso
não tira o mérito do livro: como destacado, mais uma valiosa contribuição para
o debate e solução de grandes problemas brasileiros.
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O profeta da inovação
McCRAW, Thomas K. O profeta da inovação. Tradução de
Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2012, 768 p.
Luiz Alberto Machado*
Em boa hora a Editora Record publicou a tradução daquela que é,
certamente, a melhor biografia de um dos grandes economistas do século 20,
Joseph Alois Schumpeter. Algumas de suas ideias são extremamente atuais e sua
adequação à economia supercompetitiva que caracteriza o mundo globalizado
tem sido recorrentemente apontada por analistas de diversas partes.
Em que pese a incrível atualidade de suas ideias, Schumpeter está longe de
se constituir numa unanimidade como um dos grandes nomes da história do
pensamento econômico (HPE). Uma das explicações para isso pode estar no fato
de ele ter sofrido influência de economistas tão diferentes como Böhn-Bawerk,
Marx, Pareto e Leon Walras. Segundo Rubens Vaz da Costa, foi graças à influência
deste último que Schumpeter “adquiriu o interesse pela formulação matemática
e econométrica das questões econômicas, além de optar pela concepção de
modelos econômicos para explicar a realidade e para a compreensão do processo
de desenvolvimento capitalista”.
Outra possível explicação pode estar no fato de ele ter previsto a superação
do capitalismo pelo socialismo – mesmo sem ser simpatizante deste – numa época
em que começava a ganhar força a disputa entre os dois sistemas econômicos que
polarizaram as atenções durante boa parte do século 20 e que, na fase de maior
tensão, recebeu o nome de Guerra Fria. Com sua habitual ironia, Galbraith não
deixou de se referir a esse aspecto para tentar explicar por que Schumpeter jamais se
transformou num ídolo entre os norte-americanos, como se vê no trecho a seguir:
“Schumpeter nunca se transformou numa figura cultuada no âmbito do
conservadorismo norte-americano, como é o caso de Hayek, von Mises e outros
expoentes da inconsequência tradicional. Em parte, deve-se ao fato de faltar-lhe
solenidade e de ele gostar de chocar seus próprios defensores. Louvava Marx como
gênio, profeta e ‘homem de grande cultura’. Referindo-se ao futuro, indagava:
‘Poderá o capitalismo sobreviver?’ E ele mesmo respondia: ‘Não, não creio que
possa sobreviver’. Os homens de posses e de alta posição social não se reuniriam
em torno de amigos desse tipo. É melhor dispor de alguém que sistematize com
ênfase e com pesar o que já foi dito anteriormente.”
Embora seja apontado como um dos maiores economistas do século 20, não é
fácil enquadrar Schumpeter numa determinada escola de pensamento econômico.
Tanto isso é verdade que diversos manuais de HPE fazem menção a uma Escola
* Luiz Alberto Machado é economista pela Universidade Mackenzie, mestre em Criatividade e Inovação
pela Universidade Fernando Pessoa (Portugal). É professor titular de História do Pensamento Econômico da
Faculdade de Economia da FAAP, da qual é também vice-diretor. E-mail: <eco.diretor@faap.br>.
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Schumpeteriana, colocando-o, portanto, no exclusivo patamar dos criadores de
uma corrente ou doutrina de pensamento econômico.
De suas inúmeras contribuições, uma das que merecem destaque para todos
aqueles que se propõem a examinar a evolução das ideias econômicas diz respeito
ao fato de ele ter sido um dos precursores da teoria do desenvolvimento capitalista,
oferecendo importante contribuição à economia contemporânea, particularmente
no estudo dos ciclos econômicos. A esse respeito, assim se manifesta Paulo
Sandroni, no Dicionário de economia do século XXI:
“Schumpeter admitia a existência de ciclos longos (de vários decênios),
médios (de dez anos) e curtos (de 40 meses), atribuindo diferentes causas a cada
período. As depressões econômicas resultariam da superposição desses três tipos
de ciclo num ponto baixo, como ocorreu na Grande Depressão de 1929-1933.
O estímulo para o início de um novo ciclo econômico viria principalmente das
inovações tecnológicas introduzidas por empresários empreendedores.”
Sem dúvida, aí reside um aspecto essencial da teoria desenvolvida por
Schumpeter. Ainda de acordo com Paulo Sandroni,
“Para ele, sem empresários audaciosos e suas propostas de inovação
tecnológica, a economia manter-se-ia numa posição de equilíbrio estático,
num ‘círculo econômico fechado’ de bens, nulos o crescimento real e a taxa de
investimento.”
Alguns dos mais conhecidos autores de livros-texto de HPE, entre os quais
Paul Hugon e Cláudio Napoleoni, já estabeleceram ligações entre os conceitos
schumpeterianos de “circuito fechado” e “evolução” e os conceitos de “reprodução
simples” e “reprodução ampliada” desenvolvidos por Marx.
Eclético e dotado de enorme capacidade de trabalho, Schumpeter foi autor
de uma obra que impressiona não só pela originalidade, mas também pelo elevado
número de livros e artigos. Desse conjunto, vale destacar Teoria do desenvolvimento
econômico (1912), Ciclos econômicos (1939), Capitalismo, socialismo e democracia
(1942) e História da análise econômica (obra inacabada quando de sua morte, e
publicada postumamente em 1954).
Não é fácil eleger os legados mais relevantes de um autor que se caracterizou
pela coragem e pela originalidade. Coragem de fugir aos padrões dominantes
e de se posicionar de forma clara, ainda que isso pudesse desagradar colegas e
políticos influentes. Schumpeter foi um dos poucos economistas que, na época,
chamaram a atenção para o fato de que a Teoria geral do emprego do juro e do
dinheiro, publicada por Keynes em 1936, estava sendo supervalorizada pela maior
parte dos economistas. Ele afirmava que a Teoria geral não era tão geral quanto
se supunha, mas sim uma teoria adequada a determinados países que estivessem
atravessando um tipo de conjuntura particular – marcada pala recessão. Suas
palavras, a esse respeito, foram “O keynesianismo prático é uma planta nova que
não pode ser transplantada para o solo estrangeiro, pois nele morreria e se tornaria
venenosa antes de morrer.”
A maior parte dos críticos e dos economistas não lhe deu ouvidos na época.
O tempo, no entanto, mostrou que ele estava coberto de razão, já que a adoção de
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políticas econômicas de inspiração keynesiana por parte de países não desenvolvidos
e mesmo em países desenvolvidos fora de épocas de recessão revelou resultados
inexpressivos, quando não retumbantes fracassos.
Mas não seria justo de minha parte fazer referência aos principais legados
de Schumpeter por uma crítica feita por ele a outro grande economista, e não às
suas próprias e originais contribuições. Nesse sentido, gostaria de realçar duas das
suas contribuições como principais legados. A primeira delas é a ênfase por ele
atribuída ao empreendedor e, em especial, às inovações tecnológicas. Recorro,
uma vez mais, a Paulo Sandroni, que resume muito bem a importância deste fator:
“Por ‘inovações tecnológicas’, Schumpeter entende cinco categorias de
fatores: a fabricação de um novo bem, a introdução de um novo método de
produção, a abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de
matérias-primas, a realização de uma nova organização econômica, tal como o
estabelecimento de uma situação de monopólio. Nessa definição, Schumpeter na
realidade fornece uma lista de ‘ocasiões de investimento’, instante privilegiado de
todo crescimento econômico. Enfatizou ainda a natureza evolucionária do sistema
capitalista, afirmando também que, numa situação de monopólio, as empresas
enfatizarão menos a competição de preços, aumentando a competição em termos
de inovações tecnológicas e de organização.”
Antes de passar ao outro grande legado, vale dizer que, ao enfatizar a
importância do empreendedor e das inovações tecnológicas, Schumpeter sempre
destacou o crédito e a intuição dos empreendedores como fatores inerentes a esses
dois aspectos. Sobre o primeiro, afirma que “o desenvolvimento, em princípio, é
impossível sem crédito”; sobre o segundo,
“(...) na vida econômica, deve-se agir sem resolver todos os detalhes do
que deve ser feito. Aqui o sucesso depende da intuição, da capacidade de ver as
coisas de uma maneira que posteriormente se constata ser verdadeira, mesmo que
no momento isso não possa ser comprovado, e de se perceber o fato essencial,
deixando de lado o perfunctório, mesmo que não se possa demonstrar os princípios
que nortearam a ação.”
O outro grande legado que eu gostaria de realçar diz respeito à noção de
destruição criativa, que é, de certa forma, um complemento da ênfase atribuída
por Schumpeter ao empreendedor. A descrição da destruição criativa que se segue
é do professor de Empreendedorismo da Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG) Robert K. Menezes:
“As tecnologias realmente destroem, ao mesmo tempo em que criam. Cada
nova tecnologia destrói, ou pelo menos diminui, o valor de velhas técnicas e
posições mercadológicas. O novo produto ocupa o espaço do velho produto
e novas estruturas de produção destroem antigas estruturas. O progresso é
consequência deste processo destruidor e criativo.
O processo de destruição criativa promove as empresas inovadoras, que
respondem às novas solicitações do mercado, e fecha as empresas sem agilidade para
acompanhar as mudanças. Ao mesmo tempo, orienta os agentes econômicos para
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as novas tecnologias e novas preferências dos clientes. Elimina postos de trabalho
ao mesmo tempo em que cria novas oportunidades de trabalho e possibilita a
criação de novos negócios.”
O livro é dividido em três partes. Na primeira, que cobre o período de 1883
a 1926, McCraw, que é professor emérito da Escola de Negócios de Harvard,
onde Schumpeter passou os últimos 18 anos de sua vida, descreve a infância, a
juventude e os primeiros passos da carreira de Schumpeter, descrevendo-o como
l’enfant terrible. Na segunda, que aborda o período compreendido entre 1926 e
1939, o autor analisa o processo de amadurecimento de Schumpeter, destacando
sua transferência para Harvard. Na terceira, que vai de 1939 a 1950, McCraw
identifica Schumpeter como “sábio”, realçando a comparação entre os dois
principais sistemas econômicos. Nas 13 páginas do Epílogo, McCraw descreve o
legado de Schumpeter, evidenciando sua admiração pelo mesmo e a relevância de
suas contribuições para a evolução do pensamento e da teoria econômica.
O ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco escreveu uma resenha
de O profeta da inovação para o jornal O Estado de S. Paulo. Nela, afirma que
“McGraw, na verdade, escreve vários livros em um só: uma biografia repleta
de material original, uma resenha ordenada dos escritos de JAS, uma história
econômica do período em que viveu o biografado (1883-1950) e 250 páginas
de notas e comentários bibliográficos, um tesouro para bibliófilos e curiosos”.
Não tenho como discordar dessa afirmação.
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O inimigo insidioso
RAJAN, Raghuram. Linhas de Falha. Tradução de Zsuzsanna
Spiry. Bei Editora, 2012, 416 p.
Guilherme da Nóbrega*
Se a economia estava ficando menos arriscada, por que diabos o negócio
dos bancos, que ganham justamente para correr riscos, não estava encolhendo?
Essa era, essencialmente, a pergunta que Raghuram Rajan se fazia em agosto
de 2005, quando, como economista-chefe do FMI, criou polêmica e algum
embaraço na conferência do Kansas Fed em Jackson Hole, Wyoming. Todo ano,
essa cidade encravada nas montanhas reúne representantes de bancos centrais,
economistas, jornalistas e executivos de bancos para três dias de debates. Naquele
ano de 2005, Alan Greenspan cumpria o último de seus 14 anos à frente do Fed.
Jackson Hole celebrava a “grande moderação”, os anos de estabilidade que, justa
ou injustamente, o presidente do Fed personificava.
Desde os anos 80, a economia mundial convivia com menos oscilações nas
taxas de inflação e de crescimento. Corriam três explicações para esta bem-vinda
tendência. A primeira era de que o mundo se tornara mais cooperativo, mais aberto
e mais confiante no papel das forças de mercado. Os EUA já tinham começado
a desregulamentar sua economia nos anos 70. Na Inglaterra, a transformação
thatcherista começaria em 1979 e se estenderia por 11 anos. Na China, a morte
de Mao Tsé-Tung, em 1976, abriu caminho para as mudanças que, sob a batuta
de Deng Xiaoping, colocariam o país de volta no mapa do mundo. Na Europa, a
queda do Muro de Berlim, em 1989, tornou-se símbolo da nova era.
Pela segunda explicação, a tecnologia da informação, antes restrita às grandes
corporações, ganhara as ruas nos anos 90. A computação barata e a internet
mudaram a forma como as empresas compram, estocam, produzem e vendem.
Diversificaram-se as fontes de fornecimento. Tornou-se possível manter menos
estoques. Surgiram novos consumidores. Tudo isso tendia a reduzir os solavancos
gerados por surpresas de demanda ou de custo. E, segundo a terceira explicação,
reconheciam-se avanços na qualidade da política monetária. Desde os anos 70,
a compreensão do papel das expectativas permitira antecipar melhor os ciclos.
A política monetária tinha se tornado menos mecânica, cada vez mais forwardlooking e, acreditava-se, mais eficiente.
Ben Bernanke, então diretor do Fed, enfatizou este terceiro ponto em um
discurso no começo de 20041. Mesmo assinalando que o debate sobre a grande
* Guilherme da Nóbrega é economista do Itaú Unibanco. E-mail: <gnobrega@itaubba.com>.
Minha tradução. The Great Moderation. Apresentação no encontro do Eastern Economic Association, Washington,
DC, fevereiro de 2004. Disponível em: <www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20040220/
default.htm>.
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moderação ainda estava “em aberto”, Bernanke disse achar “provável que a
qualidade da política monetária mereça mais crédito do que a literatura lhe tem
conferido”. Sob a superfície tranquila da água, um maremoto estava prestes a
eclodir. Na imagem precisa que dá título ao livro de Raghuram Rajan, profundos
desequilíbrios haviam riscado a economia mundial de falhas geológicas: o inimigo
insidioso guardara longo silêncio. Em 2008, vestiu-se de fúria.
A grande moderação escondia um grande risco. Rajan disse, em uma entrevista
de dezembro de 20092, que “o negócio dos bancos não pode ser apenas o feijão
com arroz; assim não ganhariam dinheiro. Seu negócio é gerir e armazenar risco.
Se o banco se livra de um certo tipo de risco, precisa achar outros se quer continuar
lucrativo. E se o feijão com arroz saiu do balanço, o banco deve estar correndo
riscos mais complexos e difíceis de gerenciar.”
Que falhas eram aquelas? Rajan começa pelo reverso do argumento da
economia mais aberta: sim, ela trouxe mais eficiência, mas aumentou a desigualdade
de renda nos EUA. A partir dos anos 70, a abertura e a desregulamentação
guindaram os mais talentosos aos melhores empregos, valorizando a educação de
qualidade. Criou, porém, um fosso entre ricos e pobres – que até hoje se abre. O
ideal era dar a todos o acesso a boa educação. O possível foi o populismo creditício:
relaxar regras e apoiar a expansão do crédito, especialmente o imobiliário.
Este é um dos capítulos mais interessantes do livro. Segundo Rajan, a
“resposta política à crescente desigualdade – seja cuidadosamente planejada ou
uma reação não premeditada às demandas dos eleitores – centrou-se na expansão
do crédito para financiamento da casa própria, especialmente para famílias de
baixa renda”. É um argumento simples, mas pouco usual, nos diagnósticos da
crise financeira. Rajan o apresenta com clareza e elegância. E, de quebra, nos
acautela em relação aos ciclos de crédito cujo benefício social é grande a ponto
de prescindir da racionalidade econômica. Afinal, estão reduzindo desigualdade
e criando uma “sociedade de proprietários”: o que pode ser mais sustentável?
Outra linha de falha é o modelo de crescimento que, em alguns países,
gerou “uma dependência excessiva do consumidor estrangeiro”. A China foi a
novidade, mas a lista inclui Japão e outros asiáticos, além da Alemanha, como
vendedores. Do outro lado, compradores cada vez mais endividados: “Uma vez
que os exportadores têm um excedente de produtos para fornecer, países como
a Espanha, a Inglaterra e os Estados Unidos, que ignoram o endividamento
crescente das famílias e até mesmo o incentivam declaradamente, e países como
a Grécia, que não têm vontade política para controlar o populismo do governo e
as exigências dos sindicatos, tendem a continuar suas práticas nocivas.”
O choque entre diferentes tradições de intermediação financeira, em um
mundo cada vez mais integrado, dá origem a outra linha de falha. Rajan observa
que, na tradição anglo-saxônica, o mercado é mais transparente e, por isso, mais

2
Minha tradução. The Region, Minneapolis Fed. Disponível em: <www.minneapolisfed.org/publications_papers/
pub_display.cfm?id=4350>.
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propício ao financiamento via mercado de capitais. No resto do mundo, há mais
envolvimento do Estado e menos transparência.
Por causa dos riscos envolvidos, o financiamento externo se dá em prazos
curtos, escorado em cláusulas de proteção cambial, e em geral por meio de bancos
locais. Vem crise na certa. Distante do mundo real das empresas, o investidor
demora a perceber que um investimento deu errado. O país, por outro lado, se
expõe a fugas súbitas de capital. Estas, quando ocorrem, geram uma crise cambial
que potencializa os problemas. Pede-se socorro ao FMI e outras instituições
multilaterais. Deixa-se de crescer.
Crises “devastadoras e humilhantes” como as descritas acima levaram os
países emergentes a fugir da dependência do financiamento externo, e a buscar
superávits em conta corrente via aumento de exportações. O rápido acúmulo de
reservas transformou-os em financiadores da bolha de crédito nos países para os
quais exportavam. Mas como assim, bolha? Esta próxima falha surge da fragilidade
da rede de segurança social nos EUA.
Um mercado de trabalho menos regulado funciona bem quando, nas
retomadas de atividade, livra a economia dos setores caducos e transfere energia
– trabalhadores, capital – para setores novos e mais promissores. Nada disso
vale quando a recuperação não produz empregos, como em 2001. Sem rede de
proteção, a falta de vagas é um problema político mais agudo. Gera o que Rajan
chama de “pressão para incentivar”: exige-se da política monetária mais do que
ela pode entregar. O Fed deixou juros mais baixos, por mais tempo. Apostou
que a inflação baixa justificava a direção adotada e ignorou outros efeitos: a alta
do preço das commodities e dos imóveis, e a inclinação do mercado financeiro
ao risco excessivo.
Os bancos e seus reguladores, enfim, completaram o pano de fundo. “Embora
não fosse, de forma alguma, uma vítima inocente, o setor financeiro esteve no
centro de uma série de linhas de falha que afetaram seu comportamento.” Como se
sabe, é nos longos períodos de bonança que se contrai a miopia do desastre: como
a maioria já não se lembra da última vez que as coisas deram errado, passamos a
acreditar que “desta vez é diferente” – título do ótimo livro de Kenneth Rogoff
e Carmen Reinhart. Prudência ladeira abaixo.
Eis, enfim, os elementos da trama. A crescente desigualdade de renda na
maior economia do mundo gerou respostas inadequadas, que mascararam o
problema e aumentaram o risco. Descrentes do capital estrangeiro, alguns países
– China entre eles – apostaram nas exportações, acumularam reservas e passaram
a financiar o mundo. O crédito farto em um ambiente de “normalidade” levou
os bancos à imprudência e os reguladores à leniência.
A matéria prima de Raghuram Rajan é variada e complexa. O resultado final,
porém, é um livro leve e que se lê quase como um romance. Um romance sem
final feliz: “Meu livro não oferece remédios miraculosos, soluções pouco óbvias
que irão consertar tudo de uma vez”. Se essa história tem uma moral, ei-la: fuja
das respostas simples e evite a postura moralista que busca resolver problemas
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atribuindo culpas. Não cabe defender nem condenar as circunstâncias, mas
procurar melhorá-las sempre. O otimismo de Rajan aparece, por exemplo, aqui:
“O único sistema financeiro realmente seguro é aquele que não assume riscos,
que não financia inovação ou crescimento, que não ajuda a tirar as pessoas da
pobreza, e que dá poucas opções aos consumidores”.
Como bem anotou Pedro Malan na introdução à edição brasileira, esta é a
obra certa para quem pretende ler só um livro sobre a crise. Vale cada uma de
suas 380 páginas.
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Entre a teoria e a prática
KANITZ, Roberto (org.) Managing multilateral trade
negotiations: the role of the WTO chairman. Londres: CMP
Publishing, 2010, 316 p.
Jairo Saddi*
Cada vez mais o papel e a importância da Organização Mundial do Comércio
(OMC) ganham destaque. O surgimento da OMC foi fundamental na ordem
do comércio internacional, que começou a se delinear no fim da Segunda
Guerra Mundial. Ela surge a partir dos preceitos estabelecidos pela Organização
Internacional do Comércio (OIC), consolidados na Carta de Havana. Com
processo iniciado pelo Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt), de 1959 – um
acordo temporário, que acabou vigorando até a criação efetiva da OMC, após as
negociações da Rodada Uruguai em 1993 –, ela entrou em funcionamento em
1.º de janeiro de 1995.
A obra sob a coordenação de Roberto Kanitz desenvolve uma pesquisa
pontual e extremamente relevante para todos aqueles que direta ou indiretamente
lidam com a organização. Trata-se do papel do chairman. Na realidade, a OMC
tem vários chairmen, a começar por seu Diretor-Geral, que também costuma
receber essa designação. Mas ela tem vários comitês e outros órgãos e, para cada
caso, um chairman. O livro aborda a figura desses chairmen, dentro e fora das
negociações de comércio, e o papel dos membros da OMC, fundamental para o
processo de negociação, já que, como é bastante enfatizado, ela é uma organização
“movida” pelos membros-associados.
O papel do chairman é relevante, pois a ele cabe gerenciar os acordos que
compõem o sistema multilateral de comércio, uma vez que a OMC serve de
fórum para as negociações e a regulamentação do comércio internacional. Como
se sabe, a OMC deve supervisionar a adoção dos acordos e sua implementação
pelos membros da organização; criar, em momentos específicos, novas regras;
bem como administrar o sistema de resolução de controvérsias, o que a destaca
das demais instituições internacionais. Este mecanismo foi criado para solucionar
os conflitos gerados pela aplicação dos acordos sobre o comércio internacional
entre os membros da OMC.
Coadunar um mundo em crise, e ainda assim impedir a restrição ao
comércio internacional com a previsibilidade sobre as regras e sobre o acesso a
esse comércio, por meio da consolidação dos compromissos tarifários para bens
e das listas de ofertas em serviços, é talvez o maior desafio para um chairman da
OMC. Corretamente, como analisa Roberto Kanitz, dentre suas competências,
*
Jairo Saddi é doutor em Direito Econômico (USP), pós-doutor pela Universidade de Oxford e conselheiro
do Instituto dos Advogados de São Paulo. E-mail: <jairo@saddi.com.br>.
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deve haver habilidade e valores como imparcialidade, objetividade, neutralidade,
inclusão e transparência. É fato que ele tem maior ascendência sobre o processo
das reuniões, mas baixo controle sobre quaisquer dos resultados, especialmente
os que visam garantir um comércio internacional justo, sem práticas desleais.
Os estudos coordenados e agora publicados por Kanitz são típicos do
campo do Direito Internacional Público, aplicáveis num microcosmo, o do
direito das organizações mundiais, e complementados com pesquisa de todos os
atores envolvidos nos vários processos decisórios. Trata-se de publicação única,
com nove diferentes colaboradores, além do próprio Kanitz. Enriquece a obra
coletiva o prefácio do professor Celso Lafer. Acrescem-na um capítulo do próprio
organizador, Roberto Kanitz, denominado “Entre teoria e a prática”, cujo objetivo
é delinear as funções dos chairmen nos vários órgãos da OMC, os regulamentos
existentes, os poderes e as limitações organizacionais, desmistificando o papel
humano que possa ter. O capítulo ainda descreve um pouco a estrutura da OMC,
cada fórum de negociação e seus métodos. Como bem afirma o título, “Entre
a teoria e a prática” objetiva dar uma visão introdutória ao tema e analítica para
compreender a exata influência que um chairman pode ter sobre uma rodada de
negociação.
A seguir vem o capítulo “Wielding the Gavel” (algo como “Empunhando o
martelo”), de autoria de Julio Lacarte Muro, diplomata uruguaio, que descreve
as habilidades que um chairman deve ter. Lacarte foi eleito o primeiro chairman
do Tribunal de Apelação e, portanto, é leitura obrigatória pela sua experiência,
que contribuiu para o sistema multilateral desde 1948, quando esteve presente
na Conferência de Havana.
O terceiro capítulo versa sobre o Gatt e os principais chairmen da OMC;
é escrito pelo experiente negociador americano Andrew L. Stoler. Procurando
descrever sua experiência, Stoler mostra o que um chairman pode realizar. “The
Gatt and WTO chairmen” indica a realidade da função, suas possibilidades e
limitações. O quarto capítulo, “The WTO chairman during a ministerial: views
from the bench and lessons learned” (“O presidente durante uma reunião
ministerial: perspectivas e lições aprendidas”), de autoria do diplomata uruguaio
Carlos Pérez del Castillo, aborda como guiar e não ser guiado pela SecretariaGeral, bem como as verdadeiras intenções e agendas por trás das negociações,
principalmente durante a Conferência Ministerial de Cancún, na qual o Brasil, ao
lado do G-20, teve um papel protagonista nos desfechos dessa reunião ministerial.
“Wrapping the July (2004) Package” (“Embrulhando o pacote de julho” –
referente às medidas de 2004), do embaixador japonês e atual membro do Órgão
de Apelação Shotaro Oshima, é o quarto capítulo e trata das circunstâncias e
restrições ocorridas nas negociações de Doha, especialmente depois do fracasso
da reunião ministerial de Cancún, e demonstra a fórmula de como apresentar um
draft text para a continuação da Rodada com base em um texto negocial, o qual
foi denominado de July package.
O quinto capítulo da obra, “The Chairman seen by the developing countries:
A personal experience” (“A presidência vista pelos países em desenvolvimento: uma
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experiência pessoal”), do diplomata da Tanzânia Ali Mchumo, também oferece
uma interessante e particular visão pessoal do tema: a de como o representante da
Embaixada da Tanzânia conseguiu ocupar uma das mais importantes posições da
OMC e ainda conciliá-la com diversas outras atribuições, demonstrando como o
chairman pode melhor presidir com uma visão mais desenvolvimentista.
O sexto capítulo, do brasileiro Luiz Olavo Baptista, “The chairman in the
Appellate Body” (“O presidente no órgão de apelação”), explicita as funções
do presidente, que não organiza a comunidade da OMC, mas apenas cuida de
judicar o Órgão de Apelação e dar legitimidade às decisões ali havidas. O sétimo
capítulo, “The changing architecture of multilateral trade negotiations: ministerial
involvement in the formal and informal processes in the Doha Development
Agenda – DDA” (“A mutável arquitetura das negociações comerciais multilaterais:
a participação ministerial nos processos formais e informais na Agenda do
Desenvolvimento de Doha”), escrito pelo europeu Jean Charles Van Eeckhaute,
negociador-chefe do Diretório Geral para o Comércio da Comissão Europeia,
aborda a mudança geográfica das negociações multilaterais nos últimos tempos,
tendo um foco claro em descrever como as negociações bi e multilaterais fora do
âmbito da OMC ocorrem na prática, exemplificando com as agendas e reuniões
informais e o papel de tais procedimentos nas negociações. O oitavo capítulo
denomina-se “Role of the negotiator as chairman in WTO bodies” (“Papel do
negociador como presidente dos órgãos da OMC”) e é do indiano Mohan Kumar.
No texto, ele relata a experiência mais técnica das negociações, do escopo de
trabalho de um membro da OMC diante dos chairmen e a importância de obter
equilíbrio no processo final.
A coletânea se encerra com o capítulo “The role of the Chairman of WTO
negotiations: a broad perspective: representative, chairman, secretariat” (“O
papel do chairman nas negociações da OMC: uma perspectiva ampla: membro,
presidente e secretariado”), escrito por Stuart Harbinson, de Hong Kong. Nesse
capítulo, o autor apresenta os diferentes atributos que um líder (o chairman)
deve ter: criador, mediador, observador etc., dependendo da situação e do grupo
envolvido, além de descrever sua singular experiência como representante da
missão de Hong Kong, chairman do Conselho Geral, criador do Comitê de
Negociações Comerciais (TNC) e da estrutura de negociações da atual Rodada de
Doha, e, por fim, membro do secretariado da OMC. O livro finaliza com anexos
apresentando a estrutura organizacional da OMC, uma lista de todos os cargos
de chairmen já existentes, e seus ocupantes até a época da conclusão da obra.
Enfim, trata-se de leitura indispensável a uma área que é técnica e ao mesmo
tempo prática, conseguindo elucidar os bastidores das negociações em todos os
seus espectros: negociações formais, informais, ministeriais, técnicas e até do Órgão
de Apelação. Entre o direito, as relações internacionais e o comércio internacional,
buscam-se novas luzes sobre como concluir uma negociação multilateral com
sucesso. Apesar de ser um livro de estudos, ele representa, sem dúvida, um bom
material sobre o assunto e que, por essa razão, aliada à escassez de obras a respeito,
merece leitura.
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