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A Era Koizumi: um balanço
político com ênfase na
política externa japonesa
Mateus Silva Chang*
Resumo: Tendo em vista a grande importância política e econômica
que o Leste Asiático vem adquirindo nos últimos anos e a escassez de
publicações referentes aos países que compõem essa região, o presente
artigo visa contribuir com os estudos relacionados a esta temática, por
meio da análise do governo Koizumi. Detentor de um mandato de 5
anos (2001-2006), Junichiro Koizumi se destacou no cenário político
japonês por empregar um governo de caráter extremamente reformista
em uma sociedade conservadora. Se por um lado essa postura rendeu
bons frutos na política interna japonesa, por outro levou a uma
deterioração da imagem japonesa no cenário internacional.
Palavras-chave: Japão, governo Koizumi, política externa.

Introdução
Para a política japonesa, o espaço de tempo que cobre o fim da década de
1990 e o ano de 2000 é considerado um período delicado, já que além de se
esforçarem para superar a recessão econômica e promover um crescimento
sustentável do país, os japoneses tiveram de enfrentar o falecimento inesperado
do então primeiro-ministro Keizo Obuchi, bem como a falta de habilidade
política de seu substituto, Yoshiro Mori. Durante seu governo, Mori acabou
protagonizando uma série de gafes e não conseguiu promover políticas eficientes
para melhorar a economia do país, além de ter sua popularidade minada pela
descoberta de uma série de escândalos em seu gabinete. O nível de popularidade
de Mori chegou a ser inferior a 10%, ficando muito abaixo do patamar de 30%,
que era a taxa mínima tolerada pelos líderes de seu partido. Sendo assim, em
questão de meses uma nova eleição foi convocada e com apenas um ano e
alguns dias de mandato Mori foi substituído por um novo primeiro-ministro.
Desta forma, após quase uma década de recessão, o povo e os políticos
japoneses elegeram para esse cargo uma figura um tanto quanto polêmica e
inovadora. Carinhosamente conhecido como “Coração de Leão”, Junichiro
Koizumi, um político famoso pelo tom reformatório de seu discurso, foi eleito
presidente do Partido Liberal Democrata e primeiro-ministro do Japão em 2001,
com a incumbência de revigorar a economia japonesa. Em pouco tempo Koizumi
*
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cativou a população japonesa, recebendo grande apoio popular durante os seus
cinco anos de mandato. Em 26 de setembro de 2006 deixou seu cargo, não por
falta de apoio e condições para continuar a governar, mas por vontade própria.
1. Administração Koizumi
Com o apoio da grande maioria da população, Koizumi foi eleito e em 26
de abril de 2001 tomou posse do cargo de primeiro-ministro do Japão. Em seu
primeiro discurso proferido na Dieta, exaltou a trajetória do país após a Segunda
Guerra Mundial, mas ressaltou que fatos ocorridos na década de 1990, como a
estagnação econômica e os episódios de corrupção, vieram comprovar que o
modelo japonês estava se tornando defasado e que, portanto, uma renovação
era necessária, ficando o país fadado ao insucesso caso esta não fosse promovida.
Como era de se esperar, a área econômica foi uma das mais trabalhadas por
Koizumi, que, logo que assumiu seu mandato, tratou de implantar uma política
econômica diferente daquela que vinha sendo utilizada nos últimos anos. Segundo
Kiuchi (2006, p. 21), as reformas de Koizumi focavam duas metas, sendo a
primeira a superação da deflação e a segunda a organização das finanças nacionais.
Com o intuito de atingir a primeira meta foram desenvolvidas políticas baseadas
na revitalização da economia do setor privado, que seriam complementadas
com reformas no setor público. Para alcançar a segunda, o plano econômico
básico de Koizumi previa a não-criação de novos impostos e a economia de
gastos. Com isto, pretendia diminuir a taxação, incentivando as pessoas a investir,
e diminuir os gastos excessivos do governo para reduzir o déficit fiscal. Entretanto,
a única reforma fiscal que Koizumi conseguiu implantar foi a de redução no
orçamento disponível para gastos públicos, sendo estabelecido que no primeiro
ano, referente ao orçamento de 2002, haveria uma redução de 10%, seguida de
reduções sucessivas de 3% nos anos seguintes. Com isto, Kiuchi (2006, p. 22)
calculou que no ano de 2006 o déficit, que chegou a ser de 36,6 trilhões de ienes
em 2004, retornaria para os 30 trilhões de ienes. Kiuchi defende ainda que a
política de redução nos gastos governamentais significou um voto de confiança
no setor privado, já que esta política contribuía mais para o crescimento
econômico do que qualquer outra medida, ao encorajar as companhias a reduzir
seus excessos estruturais referentes à capacidade, número de trabalhadores e dívida.
A eliminação desses três excessos foi o principal responsável pela recuperação
destas empresas.
De acordo com Koll (2005, p. 11), a demanda estava aumentando a cada
vez que as empresas japonesas investiam e reinvestiam nos fatores domésticos
de produção, terra, trabalhadores e capital. Nessa linha as empresas japonesas de
ponta voltaram a construir novas fábricas no país. Conforme as empresas se
recuperaram e os lucros aumentavam, os créditos podres1 puderam ser pagos,
diminuindo em volume. Em março de 2002 os créditos podres correspondiam a
cerca de 8% do PIB; entretanto, em setembro de 2006 já haviam baixado para
menos de 2% do valor do PIB. Além disto, a partir de 2005 pôde-se notar uma
1
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retomada no crescimento do número de empregados em tempo integral, sendo
este um reflexo claro da melhora na economia japonesa e nas condições das
empresas.
Outro tópico referente à economia, e que para Koizumi representava uma
das reformas mais importantes, era a privatização do Correio Japonês. Para poder
compreender a importância dessa medida, deve-se primeiramente entender qual
é a importância dessa instituição:
“O Correio foi fundado em 1871, antes que os bancos comerciais tivessem
expandido sua cadeia, [por isso o Correio contava com] seções que atuavam
como [se fossem] bancos e companhias de seguro. Através de tal prática, o
Correio Japonês cresceu, tornando-se a maior instituição financeira do mundo.
Ele administra cerca de 350 trilhões de ienes (3,2 trilhões de dólares) em depósitos
de poupança e apólices de seguro” (FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW,
2004, p. 12, tradução do autor).
Algo em torno de um terço do montante de dinheiro poupado, e que é
utilizado para a promoção de investimentos, provém do sistema de seguros e
das poupanças do correio. O problema todo se encontra no fato de a burocracia
comandar a alocação desses recursos:
“Baseado nos depósitos do Correio e nos prêmios dos seguros, a segunda
maior verba do Japão – o Fiscal Investment and Loan Program, ou FILP – não
é objeto de controle parlamentar. Basicamente a burocracia o controla, dando
preferência para investimentos de seu interesse próprio, utilizando [o FILP]
como ferramenta de poder sobre os políticos e, em última instância, sobre o
PLD” (KOLL, 2006, p. 34, tradução do autor).
Pode-se concluir, então, que a privatização do Correio atendia a dois
propósitos: primeiro, o de entregar a administração ao setor privado, que poderá
administrar os recursos de forma mais eficiente, evitando os investimentos em
projetos semi-públicos que são muitas vezes dispendiosos e de necessidades
duvidosas; e o segundo, o de acabar com uma das fontes de poder da qual a
burocracia se utilizava para exercer influência sobre os políticos. Koizumi
enfrentou problemas com o processo de votação da privatização do Correio;
entretanto, apesar das modificações no projeto inicial, Koizumi conseguiu aprovar
essa medida, sendo que o processo de privatização só irá terminar em 2017.
Após cinco anos de mandato e a promoção de algumas reformas, o trabalho
de Koizumi está longe de ser terminado. Seus sucessores ainda terão de implantar
diversas reformas para dar continuidade ao crescimento japonês. Entretanto,
pode-se dizer que as ações do governo Koizumi foram eficientes, já que
conseguiram melhorar a economia japonesa, retirando o país do período de
recessão.
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2. Ações do governo Koizumi no âmbito internacional
Após essa breve análise da chegada de Koizumi ao poder e de algumas das
suas principais medidas políticas internas e a importância de tais medidas, resta
ainda a tarefa de analisar quais foram as medidas adotadas no âmbito internacional
e quais foram as respectivas repercussões. Para tal, foram elencadas as questões
mais relevantes referentes à política externa japonesa durante o governo de
Koizumi, sendo elas: a relação com os Estados Unidos após o 11 de Setembro,
a relação com a China, os conflitos regionais e as políticas para a obtenção de
um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Cabe ressaltar
que dentre essas questões, as duas primeiras merecem maior destaque, pelo fato
de os Estados Unidos e a China serem os principais Estados a exercerem influência
direta sobre o Japão.
2.1 Relações com os Estados Unidos após o 11 de Setembro
Ao assumir o cargo de primeiro-ministro, Koizumi planejava aperfeiçoar
as relações com os Estados Unidos. Entretanto, antes mesmo que houvesse tempo
suficiente para o planejamento e a execução de medidas referentes à relação
nipo-americana, ocorreram os ataques terroristas de 11 de Setembro. Por se
tratar de um evento sem precedentes, todos ficaram perplexos com a situação,
surgindo a necessidade de se apresentar medidas para fazer frente ao que havia
ocorrido. Desta forma, por se tratar de uma situação incomum, Koizumi teve a
oportunidade de empregar medidas atípicas. Com isto, como sinal de apoio ao
seu maior aliado, em aproximadamente uma semana foi formulada uma política
básica que incluía os seguintes tópicos:
(1) tomar medidas ativas na luta contra o terrorismo passaria a ser uma
“(1)
questão de segurança nacional para o Japão; e (2) o Japão deverá adotar
procedimentos relacionados ao terrorismo em conjunto com os outros países do
mundo, dando apoio firme aos Estados Unidos e seus aliados” (NUKAGA,
2002 [online], tradução do autor).
Além disso, duas semanas depois, o governo japonês submeteu à Dieta uma
Lei Especial Anti-Terrorismo. Esta concedia permissão para o oferecimento de
apoio logístico, como o suprimento de combustível para navios e aviões e a
realização do transporte destes. Desta forma, fica evidente que, diante da nova
situação que se apresentava, Koizumi tratou de tomar uma medida que agradasse
aos norte-americanos, com o intuito de fortalecer a relação entre ambos os países,
e ainda aproveitou para abrir um precedente na utilização das forças japonesas
em missões que não fossem de autodefesa. A revista The Economist (2002, p. 13,
tradução do autor) ressalta a importância deste fato:
“No final de outubro uma medida anti-terrorismo se tornou lei, permitindo
pela primeira vez aos japoneses o envio de forças a um teatro de guerra para
desempenhar um papel maior que o de ‘pesquisas ou buscas’. É verdade que as
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forças armadas japonesas foram limitadas a participar apenas de ações não
violentas em áreas de não combate. É verdade também que a medida deve
expirar depois de dois anos. Mesmo assim, em novembro cinco navios japoneses
saíram para o Oceano Índico na primeira expedição da marinha ao exterior,
após 1945.”
Apesar da ousadia empregada nesse episódio, outra situação mais notável
ainda estaria por vir. Depois do ataque ao Afeganistão, estando convicto da
existência de armas de destruição em massa no Iraque, o governo Bush resolveu
empregar sua política de ataques preventivos visando depor Saddam Hussein e
eliminar as armas de destruição em massa. Seguindo uma estratégia de
alinhamento à política do presidente Bush, em 9 de dezembro de 2003 o gabinete
de Koizumi aprovou um plano para enviar soldados não-combatentes japoneses
ao Iraque, com o intuito de prestar serviços de ajuda humanitária e reconstrução.
Desde a Segunda Guerra, esta foi a primeira expedição de tropas japonesas
enviadas a um cenário de guerra e a primeira em um país estrangeiro sem que as
Nações Unidas tivessem requisitado a ajuda japonesa.
A adoção destas medidas referentes ao envio de tropas japonesas para missões
no exterior, mais do que significarem um apoio direto aos Estados Unidos,
levaram a reacender discussões internas sobre a necessidade de se modificar a
constituição japonesa, em especial o artigo 9.º, que determinava a renúncia ao
direito à guerra. Desta forma, pode-se identificar uma considerável ousadia nas
propostas do governo de Koizumi após os ataques de 11 de Setembro, com a
relação nipo-americana passando a ser pautada principalmente pelas questões
de segurança.
2.2 Relações com a China
Outro ator do cenário internacional que vem influenciando cada vez mais
o Japão é a China. As relações sino-japonesas sempre foram bem estruturadas
graças, em grande parte, ao fato de um país sempre ter sido mais próspero ou
poderoso que o outro. Até o século XIX a China predominou no relacionamento,
exercendo maior poder que o Japão; entretanto, com a Restauração Meiji, em
1868, houve uma inversão nos papéis, com o Japão passando a ser mais influente.
Desta forma, a existência de um cenário onde ambos os países fossem influentes
e poderosos só veio a surgir recentemente. Com isto, quando Koizumi iniciou
seu governo, a China era encarada de forma dúbia, representando uma grande
oportunidade para muitos e uma terrível ameaça para outros. Se o enfoque fosse
econômico, a China era considerada uma grande oportunidade, já que o
desenvolvimento econômico chinês propiciava um aumento no fluxo comercial
entre China e Japão. Em compensação, se o enfoque fosse político ou militar, a
China era tida como uma grande ameaça, pois o fortalecimento chinês poderia
representar um sério desafio à influência japonesa na região. Além disto, o fato
de a China colher bons resultados econômicos tem propiciado a possibilidade
de ela realizar importantes investimentos na área militar. Deve-se ressaltar que a
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China possui armas nucleares e mísseis balísticos intercontinentais, além de ter
aumentado seu orçamento militar a taxas de dois dígitos por 17 vezes
consecutivas.
Dentre as possibilidades acima apresentadas, a que acabou prevalecendo
no governo Koizumi foi a concepção da China como uma ameaça, apesar de os
anos desse governo terem presenciado um notável desenvolvimento das relações
comerciais entre China e Japão, com a China se tornando o segundo maior
comprador e o principal fornecedor japonês. No ano de 2005 a China importou
do Japão o equivalente a US$ 80,36 bilhões enquanto os Estados Unidos
importaram o equivalente a US$ 134,9 bilhões; e exportou ao Japão US$ 109,02
bilhões, enquanto os Estados Unidos exportaram US$ 64,46 bilhões (UEHARA,
2006, p. 63).
Apesar da boa integração econômica, o governo Koizumi ficou marcado
pela falta de habilidade ao conduzir as relações sino-japonesas, o que acabou
resultando numa deterioração destas. Um evento em especial – as visitas ao
Santuário Yasukuni, no Japão – acabou provocando atritos entre o governo
japonês e o governo e a população chinesa. Desde que foi eleito primeiro-ministro,
Koizumi optou por realizar visitas periódicas a esse santuário. Para uma melhor
compreensão das implicações desse caso e do porquê disso ter ocorrido, deve-se
primeiramente analisar o jogo de interesses e significados existentes por detrás
do evento. De acordo com Breen (2005 [online]), são duas as características do
santuário que provocaram intrigas, sendo a primeira o fato de o Imperador utilizálo para homenagear os mortos de guerra e a segunda, o fato de o Museu de
Guerra Yuushuukan, localizado no interior do santuário, não contar com nenhuma
menção aos adversários dos japoneses. A ambigüidade do primeiro fato se resume
em saber quem está honrando quem, já que ao honrar aqueles que morreram
pelo Japão, está se valorizando os valores do patriotismo, coragem e o autosacrifício, valores estes que eram sustentados pela instituição imperial. Logo, ao
mesmo tempo em que o santuário existe para que os mortos sejam venerados
pelo Imperador, a existência do santuário serve também para manter vivo o
Imperador como instituição e os valores pregados por ela. Quanto ao Museu de
Guerra Yuushuukan, desde que foi reaberto em 1985, passou a exibir e propagar
a glorificação aos atos de sacrifício e coragem dos soldados japoneses que lutaram
pelo Império, mostrando as grandezas realizadas por eles. Entretanto, nenhuma
menção é feita a qualquer adversário do Japão, o que acaba distorcendo os fatos,
já que a eliminação dos inimigos e a manutenção das lembranças honrosas fazem
com que o visitante se prenda apenas ao lado japonês da guerra. Outro ponto
referente ao Santuário Yasukuni que deve ser levado em consideração é o fato
de que em 1978 os nomes de 14 pessoas, consideradas culpadas por crimes de
guerra de categoria A, de mais alta punição, foram adicionados entre os nomes
honrados pelo templo.
Inconformados com a situação, os líderes chineses resolveram se retirar de
negociações entre o alto escalão chinês e o japonês, primeiramente evitando as
visitas entre as respectivas capitais, e depois as reuniões multilaterais. A partir de
2002 as visitas de Estado se encerraram e em dezembro de 2005 os encontros
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entre Japão, Coréia do Sul e China, no fórum de discussões da Associação das
Nações do Sudeste Asiático (Asean), também deixaram de ser realizados. Desta
forma, desde o segundo semestre de 2001 (alguns meses após a posse de Koizumi)
as reuniões entre o alto escalão de Japão e China deixaram de ocorrer e os
trabalhos essenciais coordenados pelas burocracias acabaram se deteriorando.
Perante tal situação, Koizumi se limitou a declarar que:
“Não tomava o crescimento da China como uma ameaça, mas uma
oportunidade, que sentia remorso pelo passado japonês e que suas visitas ao
Yasukuni eram realizadas de forma solene, com o intuito de orar pelos mortos
de guerra e pedir por paz, sem intenções de glorificar o passado” (TOGO, 2006,
p. 5, tradução do autor).
Sendo esses os objetivos reais das visitas ao Yasukuni ou não, fato é que essa
prática só lhe rendeu maiores problemas. Quem incorria em maiores prejuízos
era o Japão, pois a “deterioração nas relações [com a China] não podia acontecer
em um pior momento, já que o Japão tentava desenvolver uma política voltada
para um relacionamento futuro com a região da Ásia” (FUJIWARA, 2005, p.
51, tradução do autor). De acordo com Calder (2006, p. 135, tradução do autor):
“O Santuário Yasukuni é uma questão que espalha [...] uma má impressão
com relação à política externa japonesa, má impressão esta que corrói a eficiência
da diplomacia japonesa tanto a nível regional quanto global.”
Prova de que este posicionamento era ruim para o Japão foi o fato de vários
parlamentares e seis ex-primeiros-ministros tomarem a atitude de aconselhar
Koizumi a cessar as visitas ao santuário, atitude esta que até então nunca havia
acontecido. Além disso, cinco dos seis principais jornais japoneses passaram a se
opor às visitas de Koizumi.
Por serem ambas candidatas ao posto de potências regionais, o Japão e
China ainda protagonizaram outras situações de conflito que serão vistas nos
subtópicos seguintes.
2.3 Conflitos regionais
Por conflitos regionais entendem-se três tipos diferentes de disputas, sendo
a primeira de caráter territorial, a segunda de caráter econômico e a terceira
envolvendo a produção de armas de destruição em massa. Partindo deste
princípio, inicia-se este subtópico pelas disputas de caráter regional.
O Japão é uma ilha que, desde o fim do século XIX até o término da
Segunda Guerra Mundial, procurou expandir seu território, visando garantir
recursos naturais e humanos considerados essenciais para sua sobrevivência.
Entretanto, com o término da Segunda Guerra e a assinatura do Tratado de São
Francisco, o Japão se comprometeu a retornar todos os territórios anexados após
1895. Este acontecimento, aliado ao fato de o Japão ser uma ilha cercada por
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diversas outras ilhas menores, acabou gerando conflitos em torno de determinados
territórios, já que a identificação de onde começava o território japonês e em
que lugar terminava tornava-se difícil, frente à existência de milhares de pequenas
ilhas ao redor do país. Além disso, o Tratado de São Francisco deu margem para
que discussões sobre determinadas regiões fossem abertas, já que para o Japão
uma região poderia ter sido anexada antes de 1895, enquanto que outro país
poderia alegar o contrário. O fato é que dessa dificuldade de delimitação dos
territórios nasceram diversas disputas territoriais, sendo os casos de disputa entre
Japão e China e Japão e Coréia do Sul os principais durante o governo Koizumi.
A disputa entre China e Japão gira em torno das Ilhas Senkaku (para os
japoneses) ou Diaoyu (para os chineses), e do campo de extração de petróleo e
gás natural Chunxiao (para os chineses) ou Shirakaba (para os japoneses). Em
ambos os casos as regiões em disputa oferecem a possibilidade de se explorar
petróleo e gás natural, fontes energéticas das quais tanto China quanto Japão
necessitam, já que ambos os países têm de importar grande parte do gás e petróleo
que utilizam. Sendo assim, o Japão alega que estes territórios estão localizados
dentro de sua zona econômica exclusiva, enquanto a China alega que todos os
recursos naturais presentes na plataforma continental são de sua posse. De acordo
com Matthews (2004, p. 56), as Ilhas Senkaku são reconhecidas pela maior
parte do mundo como sendo de posse japonesa; entretanto, em 1997 a China
realizou várias atividades marítimas na região e ainda hoje as reivindica. Quanto
a Chunxiao, o conflito se iniciou em maio de 2004, quando a China iniciou
operações de exploração de gás natural na região. Desde então, as provocações
chinesas continuaram e o governo japonês começou a respondê-las:
“Em novembro de 2004, um submarino nuclear chinês invadiu as águas
japonesas próximas a Okinawa [...] na primavera de 2005, o número de vôos de
aviões militares chineses de patrulhamento aumentou a níveis recordes. Diante
de toda esta situação, em maio de 2005, o Ministério da Economia, Comércio
e Indústria japonês autorizou companhias japonesas a explorar as áreas
contestadas. Na véspera das eleições de setembro de 2005, um navio de patrulha
chinês foi enviado para perto dos campos de Chunxiao. Em resposta, ambas, a
coalizão no poder (PLD) e a da oposição (PDJ), prepararam leis propondo
proteger as operações de escavadores e pescadores japoneses nas áreas disputadas
– à força, se necessário” (CALDER, 2006, p. 130-131, tradução do autor).
Quanto à disputa com a Coréia do Sul, esta reivindica a possessão das Ilhas
Takeshima (para os japoneses) ou Dokdo (para os sul-coreanos), ilhas estas que
se localizam entre o Japão e Coréia do Sul. Em abril de 2006, ao saber que o
Japão enviaria dois navios de investigação oceanográfica para a realização de
pesquisas científicas na região, o governo sul-coreano adotou um tom agressivo,
alegando que se os navios fossem enviados à região, eles seriam abordados por
navios-patrulha e, no caso de não obedecerem à ordem de recuar, poderiam ser
atacados.
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Disputas territoriais envolvendo os países citados sempre existiram;
entretanto, esta foi a primeira vez que elas se inflamaram ao levarem em conta
fatos históricos, já que tanto na China quanto na Coréia do Sul eclodiram diversas
demonstrações nacionalistas, com protestos demandando a retirada dos japoneses
destes territórios “ocupados”. Estas demonstrações teriam sido influenciadas
diretamente pelo posicionamento de Koizumi, ao permanecer irredutível quanto
à questão referente às suas visitas ao Santuário Yasukuni. Desta forma, além de
não chegar a uma solução para os conflitos territoriais, Koizumi conseguiu piorar
a situação ao instigar sentimentos nacionalistas às discussões, por meio de suas
visitas ao Yasukuni.
Quanto às disputas econômicas, estas envolvem basicamente a China e o
Japão. Apesar de as trocas econômicas entre ambos os países terem crescido,
como já foi visto no subtópico anterior, a disputa pelo posto de potência regional
acirrou o embate entre os dois países pelo domínio do comércio com os países
asiáticos. Neste campo, Koizumi também levou desvantagem, pois a China em
novembro de 2002 se antecipou ao Japão e propôs uma área de livre comércio
com os países associados à Associação das Nações do Sudeste Asiático. Em 2004
ela saiu novamente na frente e propôs a criação de uma comunidade econômica
e de segurança que cobrisse o Leste Asiático, sendo fruto da união de uma área
de livre comércio do Nordeste Asiático com a do Sudeste. De acordo com
Fujiwara (2005, p. 52, tradução do autor):
“O Ministério das Relações Exteriores (MOFA) está interessado em
expandir a proposta da comunidade do Leste Asiático para incluir Índia e
Austrália, somente porque Tóquio deseja conter a influência chinesa na
comunidade. A China, como era de se esperar, quer uma Comunidade do Leste
Asiático menor, mantendo os acordos existentes da Asean+3. O problema,
entretanto, é que a China tem ganhado a dianteira nas conversas.”
Esta proposta de expansão da comunidade do Leste Asiático tenderia a
enfraquecer a China, pois países como Austrália e Índia possuem um maior
poder de barganha que os demais países do Sudeste Asiático, países estes que já
foram absorvidos pela dinâmica econômica do Círculo Chinês, redes de produção
envolvendo a China e outros países asiáticos (OLIVEIRA, 2004, p. 20). Diante
de tais iniciativas, “o Japão, que foi até poucos anos o grande parceiro econômico
do Sudeste Asiático, é posto assim na defensiva diante dos avanços chineses”
(OLIVEIRA, 2004, p. 21). De fato, Koizumi não conseguiu desenvolver uma
política externa regional capaz de fazer frente à chinesa, estando sempre um
passo atrás da China. Segundo Fujiwara (2005, p. 52), isso ocorreu devido ao
fato de Koizumi não possuir interesse em um engajamento genuíno a uma
diplomacia voltada para a Ásia.
Quanto à questão referente às armas de destruição em massa, o caso mais
relevante é o da Coréia do Norte. Os conflitos entre o governo Koizumi e aquele
país se iniciaram em dezembro de 2001, quando a Marinha japonesa detectou a
presença de um navio espião da Coréia do Norte. A Marinha japonesa chegou a
A Era Koizumi: um balanço político com ênfase na política externa japonesa, Mateus Silva Chang, p. 5-18
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perseguir o navio, que iniciou um processo de fuga. Quando o navio nortecoreano estava quase saindo da área marítima japonesa, este foi afundado pela
patrulha japonesa a tiros de metralhadora. Matthews afirma que:
“O significado da agressividade tão pouco característica com que o Japão
reagiu nesse caso – um forte contraste com situações anteriores, é a primeira vez
que a Marinha japonesa afunda uma embarcação estrangeira desde o fim da
Segunda Guerra Mundial – não passou despercebido. Conforme [analistas
asiáticos] apontam, tal comportamento teria sido inimaginável apenas uma
década atrás. O fato de que, de repente, Tóquio estava disposta a usar a força
sugeria uma mudança significativa na atitude dos japoneses quanto a seu país e
sua defesa. Essa mudança se tornou muito mais clara um ano depois, quando,
em outubro de 2002, a Coréia do Norte admitiu que vinha ativamente
desenvolvendo armas nucleares (e, um mês depois, declarou já possuir algumas
bombas operantes)” (2004, p. 51).
O governo Koizumi continuou mantendo um posicionamento agressivo e,
em fevereiro de 2003, o ministro japonês da defesa alertou a comunidade
internacional, por duas vezes, sobre a possibilidade de o Japão iniciar um ataque
preventivo contra a Coréia do Norte. Outros membros do governo e da mídia
também se pronunciaram defendendo o posicionamento assertivo japonês,
chegando até a discutir a possibilidade do desenvolvimento de armas nucleares.
De acordo com Uehara (2006, p. 68), motivos para este tipo de debate não
faltavam, pois a Coréia do Norte já havia realizado testes com mísseis, tendo
inclusive, em 1998, lançado um míssil por cima do território japonês.
A administração de Koizumi utilizou, segundo Nabeshima (2006 [online]),
a diplomacia dialogue and pressure com a Coréia do Norte, alternando momentos
de intensa pressão a Pyongyang com períodos de diálogo. Fato é que, até o fim
de seu mandato, Koizumi não conseguiu solucionar esta questão, deixando-a
em aberto para seu sucessor.
Após uma breve análise desses conflitos regionais, pode-se notar que durante
o governo Koizumi houve um recrudescimento do posicionamento japonês nas
questões de política externa, além de certa inabilidade para conciliar os interesses
japoneses aos de seus vizinhos. Este posicionamento deixou diversos conflitos
em aberto, além de ter incentivado movimentos nacionalistas no Japão e em
países vizinhos. Com isto, o Japão perdeu a oportunidade de melhorar seu
posicionamento regional, permitindo à China crescer na disputa pelo posto de
líder regional.
2.4. Políticas para a obtenção de um assento no Conselho de
Segurança da ONU
A história do Japão dentro dos quadros da ONU se iniciou em 1956, quando
o país foi aceito como membro da organização. Nesta época o país contribuía
com cerca de 1,97% do orçamento total da ONU. Dois anos após, o país foi
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eleito pela primeira vez como membro não-permanente do Conselho de
Segurança. Nos anos seguintes, a economia do país foi se desenvolvendo e já em
1983 o país contribuía com cerca de 10% do valor total do orçamento disponível
da ONU. Apesar da considerável contribuição econômica, a participação
japonesa na organização era discreta. Nos anos 1990, com o término da Guerra
Fria, o Conselho de Segurança voltou a funcionar dando maior força à
participação da ONU no cenário internacional.
Diante da nova situação, o Japão optou por aumentar sua participação na
organização, resolvendo atuar nas Peacekeeping Operations da ONU. Dentre
outras contribuições, em 1992 o país participou de operações em Angola e no
Camboja; em 1994 submeteu à Assembléia Geral da ONU um projeto de
desarmamento nuclear, visando à eliminação das armas nucleares. No ano de
2000 submeteu outro projeto visando à eliminação total desse tipo de armamento.
Entre 2004 e 2006 o país já contribuía com 19,46% do total do orçamento da
ONU, sendo o segundo maior contribuinte.
O Japão já havia sido eleito diversas vezes para o cargo de membro nãopermanente do Conselho de Segurança e há vários anos vinha procurando obter
um assento permanente no Conselho. Dentre as justificativas japonesas para
desempenhar esse papel estão o fato de o Japão ter uma política externa centrada
na ONU há vários anos, de não possuir armas nucleares, por sua contribuição ao
orçamento da organização ser maior que a somatória das contribuições de quatro
membros permanentes (exceto os Estados Unidos), por ter começado a
contribuir com forças para as Peacekeeping Operations e por promover assistências
substanciais aos diversos esforços pós-guerra de peace-building.
Se a candidatura japonesa era forte, ela ganhou apoio maior após os ataques
de 11 de Setembro, já que os ataques terroristas levaram os Estados Unidos a
empregar uma guerra pessoal contra o terrorismo, que culminou com a invasão
do Iraque, sem a obtenção do aval do Conselho de Segurança da ONU. Esse
episódio colocou em dúvida o real papel da ONU no cenário internacional. A
partir de então, o Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, deu início a uma série
de discussões em torno do papel da ONU e da necessidade de haver reformas na
estrutura da organização, com o intuito de que esta se adequasse melhor ao
mundo contemporâneo. Dentro destas discussões, foram sugeridas mudanças
no Conselho de Segurança da ONU, com Alemanha, Brasil, Índia e Japão
apresentando propostas para a ampliação do Conselho de Segurança e a aceitação
desses países como membros permanentes do conselho. Embora Koizumi tenha
se empenhado na luta pela obtenção do assento, o Japão acabou derrotado, já
que a China vetou a tentativa japonesa. Segundo Tamamoto (2005, p. 27,
tradução do autor), a oposição chinesa se deu com vistas a manter seu poder e
influência: “A China é visivelmente incapaz de perder seu lugar de orgulho
como o único representante da Ásia no seleto fórum internacional”. Fujiwara
(2005, p. 52, tradução do autor) complementa esta visão, defendendo que:
“Sentimentos contrários ao Japão na China e Coréia do Sul alcançaram o
auge assim que Tóquio procurou obter um assento permanente no Conselho de
A Era Koizumi: um balanço político com ênfase na política externa japonesa, Mateus Silva Chang, p. 5-18
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Segurança da ONU. No final, esta tentativa terminou em total fiasco. O Japão
não encontrou resistência apenas de Pequim e Seul, mas também da Associação
das Nações do Sudeste Asiático (Asean), nenhum de seus membros apoiou a
tentativa de Tóquio. Essa foi a maior derrota da diplomacia japonesa na região
da Ásia.”
Calder (2006, p. 133, tradução do autor) atesta o fato de a população
chinesa ter influenciado na oposição à tentativa japonesa ao defender que “na
primavera de 2005, 44 milhões de chineses assinaram uma petição eletrônica se
opondo ao pedido japonês por um assento permanente no Conselho de Segurança
da ONU”. Sendo assim, fica claro que um dos maiores obstáculos à obtenção
do assento foi a falta de habilidade do governo Koizumi na manipulação da
política externa, já que os diversos conflitos mal-solucionados envolvendo o Japão,
somados às visitas ao Santuário Yasukuni, contribuíram para que os países do
Leste Asiático boicotassem sua campanha. Segundo Luck (2005, p. 10), se o
Japão desejar algum dia realmente obter o assento permanente, deve então iniciar
seus esforços pela tentativa de confrontar seu passado e superar os
desentendimentos com seus vizinhos asiáticos.
Conclusão
Após uma análise da conjuntura japonesa em 2001, época em que Koizumi
foi eleito, das propostas com as quais foi eleito e das medidas adotadas, tanto no
âmbito nacional quanto no internacional, torna-se inegável o fato de Koizumi
ter sido um primeiro-ministro extremamente audacioso e inovador. O governo
de Koizumi representou certa ruptura com o modelo tradicional de governo
japonês, ao ir contra o sistema de facção e se apoiar em sua popularidade, além
de governar sem se preocupar com a questão do consenso, impondo a vitória
pela maioria de votos, quando necessário, como no caso da privatização do
Correio, e adotando medidas unilaterais, sem maiores discussões. Desta forma,
estabeleceu um cenário propício para implantar uma política mais independente.
Deve-se ressaltar que, no âmbito da política interna, Koizumi recuperou o
crescimento da economia japonesa, sendo bem sucedido na principal tarefa para
a qual havia sido eleito.
Com relação às ações voltadas para o âmbito internacional, as conclusões a
que se pode chegar não são tão favoráveis quanto às da política interna. Koizumi
adotou uma postura rígida no trato das questões internacionais, dando prioridade
às questões relacionadas à segurança. O país conseguiu aumentar sua participação
internacional, com a ampliação da área de atuação de suas forças militares,
sendo estas enviadas para o Iraque e contribuindo com o ataque ao Afeganistão.
Comparado com a política adotada na época da Primeira Guerra do Golfo, a
política japonesa de resposta aos ataques terroristas foi um sucesso, tanto no que
diz respeito à rapidez como no que se refere à essência da ajuda. Entretanto,
apesar da ampliação da participação das tropas japonesas no cenário
internacional, Koizumi deixou a desejar em outras áreas da política externa.
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Mostrou-se irredutível em algumas questões, práticas e posições. Dentre estas,
as visitas ao Santuário Yasukuni se destacam como sendo o principal exemplo de
sua irredutibilidade. O resultado disto foi uma série de perdas, com uma
deterioração da imagem japonesa no Leste Asiático.
Portanto, caberá aos próximos primeiros-ministros modificar a política
externa japonesa, de tal forma que seja mais eficiente para a obtenção do apoio
regional e internacional, ampliando cada vez mais a contribuição japonesa para
com a comunidade internacional.
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Laissez-fair
Laissez-fairee e desempenho
econômico: uma análise
comparativa da experiência
chilena de modernização
liberal
Ivan Tiago Machado Oliveira*
Resumo: O trabalho visa a analisar comparativamente o desempenho
econômico chileno em relação ao resto da América Latina desde os
anos 1990, tomando por base uma fundamentação histórico-analítica
acerca da modernização econômica pró-mercado pela qual vem
passando o Chile nas últimas décadas. Serão analisados dados estatísticos
relativos aos principais indicadores macroeconômicos. Ademais, análises
qualitativas acerca das políticas econômicas postas em prática no Chile,
as quais se diferenciam em múltiplos aspectos daquelas efetivamente
engendradas por diferentes países da região, serão apresentadas.
Palavras-chave: Chile, neoliberalismo, crescimento econômico,
América Latina.

1. Introdução
Nas últimas décadas, a América Latina vem passando por transformações
econômicas que demarcam o campo do debate entre seus defensores e críticos.
Muitos dos críticos consideram que essas mudanças são características de um
contexto de globalização acelerada, de caráter assimétrico, que teria como marca
ideológica o pensamento neoliberal. Contudo, uma análise mais detida dos fatos
e dos fundamentos teóricos da economia liberal deixa claro que a integração
factual e teórica de cunho liberal não acontece com tanta facilidade ou perfeição
como alguns dos críticos, ou mesmo defensores, acreditam. Ou seja, sistemas
econômicos efetivamente liberais são dificilmente identificados no contexto
econômico latino-americano, não obstante algumas reformas, mais pontuais
que sistêmicas, possam ser vislumbradas na região nas últimas décadas.
Na verdade, observam-se na América Latina, em geral, algumas mudanças
importantes quanto à orientação de política econômica, que passa a incorporar
paulatinamente a inserção internacional como elemento relevante para o
*
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desenvolvimento econômico das nações, além da preocupação fundamental com
a estabilidade macroeconômica, o equilíbrio fiscal e a melhoria do ambiente
concorrencial microeconômico. Identifica-se, entretanto, uma grande
heterogeneidade no que concerne às políticas econômicas adotadas na região,
existindo uma gama variada de experiências de modernização econômica na
América Latina, dentre as quais vale ressaltar o pioneirismo chileno quanto a
reformas econômicas pró-mercado iniciadas nos anos 1970, quando da instalação
do regime militar no país.
Considerado por muitos como o “tigre latino-americano”, o Chile se destaca
no cenário da região pelo crescimento acelerado e sustentado que vem
apresentando nas últimas décadas, fundado na capacidade de integração
econômica internacional e na estabilidade macroeconômica, gerando um
ambiente de incentivo ao aumento de competitividade microeconômica e
melhoria do bem-estar coletivo.
Quais são os fundamentos do desempenho econômico chileno? Que
reformas econômicas têm sido implementadas no Chile nas últimas décadas?
Como tais mudanças têm modificado o peso relativo da economia chilena na
América Latina? Essas são algumas das questões que buscaremos responder no
presente ensaio. Destarte, este trabalho visa realizar, por meio de análises de
alguns dos principais indicadores macroeconômicos, uma comparação de
desempenho econômico entre o Chile e as principais economias da América
Latina na última década, levando-se em consideração a experiência chilena de
modernização engendrada a partir dos anos 1970. No sentido de alcançar tal
objetivo, o trabalho está estruturado em três seções, além desta breve introdução.
Numa primeira seção, faremos uma apresentação dos fundamentos do que
se convencionou chamar de “modelo chileno”, analisando as transformações
ocorridas no plano econômico desde 1973, com suas reformas e ajustamentos
ao longo dos anos. Em seguida, uma análise comparativa do desempenho
econômico chileno na última década será realizada com estatísticas econômicas,
identificando-se aspectos que possam indicar potenciais efeitos positivos do
processo de modernização pró-mercado no Chile sobre o seu desenvolvimento
econômico. Por fim, traçaremos algumas considerações finais acerca do tema
analisado, qualificando mais atentamente os elementos constitutivos do “modelo
liberal chileno” e sua diferenciação do quadro geral observado na América Latina.
2. O “modelo chileno”: reformas econômicas em perspectiva histórica
(1973-2006)
Com o golpe militar de 1973, perpetrado contra o governo de Salvador
Allende (Unidad Popular), que buscava o socialismo pela via democrática, entra
em cena um processo de reformas econômicas pró-mercado que tinham como
objetivo a modernização capitalista da economia chilena. Tais reformas estavam
fundamentadas em teorias econômicas liberais, que engendraram profundas
transformações na política econômica chilena, abrindo maior espaço para a
participação da iniciativa privada na economia. As reformas realizadas pelo
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regime ditatorial de Pinochet foram amplas e implementadas gradualmente,
mas só começaram a tomar maior fôlego a partir de 1976, quando os efeitos
deletérios da recessão interna e dos choques externos advindos da primeira crise
do petróleo já estavam sendo superados. Na década de 1980, com problemas
derivados da crise da dívida externa dos países em desenvolvimento e todo o
contexto de queda de liquidez internacional de então, o Chile implementa
algumas correções de rumo no sentido de ampliar a capacidade de resposta à
crise, sem deixar de lado, contudo, as conquistas realizadas no quadro de aumento
da liberdade econômica no país. Com a redemocratização, no início dos anos
1990, a postura liberal no que concerne à orientação de política econômica
continuou a ser seguida.
Em sendo assim, vale aqui analisarmos algumas das principais reformas
realizadas pelo governo chileno desde 1973, determinantes na geração do quadro
de crescimento econômico observado nos últimos anos no país, segundo nossa
análise.
Reformas comercial e cambial
No campo das relações comerciais, observou-se uma redução paulatina,
mas significativa, das barreiras comerciais tanto tarifárias quanto não-tarifárias.
No que concerne às primeiras, por exemplo, houve uma redução da tarifa média
de importação de 105% em 1973 para 36%, em 1976, e 10%, em 1979-82,
aumentando de forma sustentada a abertura comercial da economia chilena e
ampliando a concorrência nos mais diversos segmentos. Esse processo, além de
auxiliar na contenção do processo inflacionário, também fomentou a melhoria
da competitividade em setores amplos que agora enfrentavam a concorrência
de empresas estrangeiras. As barreiras não-tarifárias foram igualmente eliminadas,
como a extinção do depósito prévio equivalente a 10.000% do valor das
importações em 1976; redução do índice de nacionalização dos veículos;
melhorias substanciais nos procedimentos aduaneiros com redução da burocracia
etc.
Ainda no contexto das reformas comerciais, algumas políticas de incentivo
às exportações foram utilizadas, como o drawback e devolução de certos
impostos indiretos. Entretanto, o maior incentivo veio pela abertura do mercado,
que reduziu os custos de importação de bens de capital, e pela mudança no
regime cambial a partir de 1973. Ademais, a privatização dos portos,
acompanhada por reorganizações no sistema de transporte aéreo e naval e pela
criação de instituições públicas e privadas de fomento a exportações (como a
Fundação Chile, em 1976), acabou por engendrar um crescimento importante
das exportações chilenas nos anos seguintes ao golpe. Era a economia chilena
despertando para o mundo, para a importância das relações externas na busca
do desenvolvimento econômico da nação.
Com a crise da dívida dos países em desenvolvimento nos anos 1980 e o
crescente neoprotecionismo comercial, obser vado inclusive nos países
desenvolvidos, o contexto internacional transformou-se, provocando pressões
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protecionistas no próprio Chile. Houve um aumento da tarifa média de
importação do Chile de 10% em 1982 para 20% em 1983 e 35% em 1984.
Todavia, tal incremento foi apenas transitório, e as tarifas voltaram a cair já em
1985 para 20%, chegando a 15% em 1990. O processo de queda paulatina das
tarifas comerciais continuou durante toda a década de 1990, como mostra o
Quadro 1. Em 1992, a tarifa média de importação era de 11%. Já entre 2003 e
2006 as taxas alfandegárias médias encontravam-se em 6%, uma das mais baixas
da região.
Quadro 1
Tarifas médias e câmbio rreal,
eal, 1990-2006

Fonte: Banco Central do Chile e CEPAL, apud Ffrench-Davis, 2007.

No tocante às mudanças na área de política cambial, Cano (2000) coloca:
“Em 1973 a política cambial contemplava oito taxas cambiais, com 1.000%
de diferença entre a menor e a maior. Ainda em 1973 foi feita forte
desvalorização, introduzindo-se, a partir daí, o sistema de ‘minidesvalorizações’.
Contudo, a partir de 1976, ante a permanência de altas taxas inflacionárias, o
câmbio começa a se valorizar e em 1979, com a fixação da taxa, sua valorização
se agravaria.” (CANO, 2000, p. 309)
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A partir de 1982, a política cambial sofreu modificações, ocorrendo uma
forte desvalorização do câmbio e o conseqüente abandono da âncora cambial.
No ano seguinte, instituiu-se o sistema de paridade móvel e bandas de variação
para o câmbio. Como se pode visualizar no Quadro 1, na primeira metade da
década de 1990, a taxa cambial tendeu à valorização. Já na segunda metade da
década passada, obser vou-se uma tendência à desvalorização cambial,
principalmente após o período de crises internacionais, sendo que essa trajetória
parece ter sido interrompida por uma valorização cambial observada desde 2004.
Reformas financeiras e privatizações
As reformas do sistema financeiro começaram a ser implementadas a partir
de 1975, com a liberalização da taxa de juros, privatização dos bancos e
desregulamentação do sistema de crédito. As desregulamentações foram
ampliadas no fim da década de 1970 e início da década seguinte, o que levou as
empresas nacionais a terem acesso ao mercado financeiro internacional. Também
na década de 1970, o capital estrangeiro ganha maior liberdade de alocação
intersetorial. Em 1978, por exemplo, a antiga lei de reforma agrária era anulada
e substituída por sociedades anônimas rurais, criando um importante mercado
de terras, o qual viria a contribuir muito no processo de modernização do setor
agrícola chileno.
Com a crise econômica observada no início dos anos 1980, fez-se necessária
a intervenção estatal no sentido de sanear o sistema financeiro nacional e criar
novas regras para o mercado, como a Lei Geral dos Bancos de 1986, ocorrendo
inclusive a estatização dos bancos, e sua posterior reprivatização. Ainda neste
contexto, em 1989 entrava em operação a autonomia do Banco Central do
Chile, que se tornaria um dos marcos garantidores da estabilidade econômica
no país.
A partir de 1990, com a redemocratização, deu-se continuidade ao processo
de privatização e às políticas para atração de capital privado externo para a
operação e instalação de obras de infra-estrutura. O que se observou foi que o
influxo de capitais externos influenciou positivamente o nível de investimento
da economia chilena, destacando-se, segundo a Cepal (2001), aspectos como:
a) efeitos positivos sobre o ambiente macroeconômico dos investimentos externos;
b) valorização cambial, que poderia ter desestimulado os investimentos em
tradables, através da redução do valor das exportações em moeda local, cujo
efeito foi, entretanto, compensado pelo barateamento dos bens de capital, em
sua maioria importados; c) realização de investimentos diretos, principalmente
nos setores produtores de bens exportáveis; d) relaxamento da restrição do balanço
de pagamentos, que permitiu uma normalização da demanda efetiva e um
aumento da capacidade do país de importar bens de capital; e) retorno dos
empréstimos externos voluntários a bancos e empresas chilenas a taxas de juros
internacionais mais baixas que as vigentes no mercado interno, o que contribuiu
para a redução do custo de oportunidade do investimento.
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Ademais, vale lembrar que, em 1991, o governo chileno flexibilizou a
movimentação de investimentos de capitais nacionais no exterior e ampliou o
limite dos bancos quando da atuação com divisas no sentido de gerar
financiamento às exportações.
Reformas tributárias e da previdência
As primeiras reformas da previdência social foram realizadas entre 1974 e
1978. Dentre as principais medidas, vale destacar: crescente unificação dos
diferentes sistemas e benefícios; criação de uma pensão de 1/3 do salário mínimo
para os mais carentes acima dos 65 anos e inválidos maiores de 18 anos; e extinção
da paridade salarial entre funcionários da ativa e os aposentados.
Já em 1980, uma segunda reforma da previdência acontecia, criando o
sistema privado de capitalização ao qual todos os novos assalariados se filiariam
e aqueles já estabelecidos poderiam migrar com plena proporcionalidade. Foi
criado o seguro obrigatório para invalidez ou morte, aumentou-se a idade mínima
para aposentadoria e se eliminou a pensão por tempo de serviço, passando-se a
exigir 20 anos de contribuição para o pagamento mínimo da pensão. A partir
de 1994, houve uma acelerada expansão dos fundos de pensão, que passaram a
ter maior flexibilidade para investir.
Reformas tributárias também foram implementadas ao longo dos anos,
com modificações relevantes no período que visavam gerar um sistema tributário
mais eficiente, simplificado e moderno. Ainda em 1975, criou-se o Imposto
sobre Valor Agregado (IVA), eliminou-se o imposto sobre riqueza e reduziramse os impostos diretos sobre empresas e ganhos de capital. Algumas outras
mudanças no sistema tributário foram engendradas a partir da década de 1990,
como o aumento de 10% para 15% da taxa de imposto de renda de pessoas
jurídicas, a redução de alíquotas do imposto de renda de pessoa física, aumento
da alíquota do IVA para 18% e dos impostos sobre cigarros e combustíveis.
Reformas do mercado de trabalho
Os contratos individuais e flexíveis de trabalho começaram a entrar em
cena ainda em 1973, quando o regime ditatorial realiza forte repressão dos
sindicatos e proíbe as negociações coletivas. Entre 1975 e 1988, foi implementado
o Programa de Emprego Mínimo (PEM), que visava contratar mão-de-obra
com baixa qualificação com remuneração abaixo do salário mínimo. Em 1978,
a flexibilização segue seu rumo por meio da lei que permite às empresas a
demissão sem justa causa, mas com a devida indenização ao empregado. O
Plan Laboral de 1979 permitiu a negociação coletiva na empresa e a criação de
sindicatos, e regulamentou o direito a greves e a paralisações. Criou ainda a
correção monetária automática dos salários, dentre outras medidas. Entretanto,
uma parte dessas decisões foi revogada em 1981, tendo ganhado então maior
espaço os diversos tipos de contratos individuais de trabalho.
Com a crise do início dos anos 1980, novas mudanças nas leis trabalhistas
foram colocadas em prática, dentre as quais vale citar: a alteração da lei de
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greve, dando maior liberdade às empresas quando da necessidade de demissão/
substituição de trabalhadores; a extinção da correção monetária salarial; e a
criação de novo programa de empregos emergenciais, que veio a complementar
o PEM. No começo do período de redemocratrização no Chile, novas reformas
do mercado de trabalho foram pensadas no intuito de dar maior equilíbrio às
negociações trabalhistas. Sobre a proposta de reforma trabalhista enviada pelo
primeiro governo da Concertación, Ffrench-Davis (2007) relata:
“El gobierno envió en 1990 al congreso un proyecto de reforma laboral,
que buscaba, entre otros objetivos, equilibrar los poderes de negociación del
empleador y de los trabajadores, procurando darle mayor legitimidad a la
legislación laboral. Para la aprobación de ambas leyes hubo un acuerdo entre el
gobierno, las organizaciones laborales y empresariales y la mayoría de los partidos
políticos.” (FFRENCH-DAVIS, 2007, p. 28)
Alguns estudos apresentam resultados claros que reiteram que a queda da
taxa de desemprego chilena de “padrões europeus” para “padrões norteamericanos” deveu-se, em grande medida, às reformas liberalizantes do mercado
de trabalho. Segundo Edwards e Edwards (2000), a queda da taxa de desemprego
chilena teve influência positiva advinda da queda dos custos de contratação/
demissão e da descentralização das negociações contratuais de trabalho, o que,
por sua vez, engendrou um aumento da flexibilidade no mercado de trabalho.
Gráfico 1
Taxa nacional de desocupação, 1961-2005

Fonte: DIPRES, INE e Jadresic (1986), apud Ffrench-Davis, 2007.

O Gráfico 1 nos mostra a evolução da taxa anual de desocupação observada
na economia chilena nas últimas quatro décadas. Salta às vistas a forte tendência
de queda da taxa de desocupação a partir de 1984, em período marcado por
dificuldades econômicas internacionais. Tal tendência segue até o fim da década
de 1990, quando as taxas atingem níveis semelhantes àqueles do período préditadura. Acreditamos ser necessária aqui uma breve consideração acerca dos
dados apresentados.
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Embora os críticos do “modelo chileno” possam asseverar que os dados
sobre os níveis de desocupação atestam a ineficiência das reformas na geração
de empregos, tal afirmação não poderia ser menos impensada e de pouca reflexão.
Ao se analisar diversos outros indicadores macroeconômicos, pode-se identificar
as diferenças gritantes entre os períodos pré e pós-ditadura. Em resumo: o Chile
dos anos 1990 era um país com inflação controlada e baixa, apresentando taxas
de crescimento bem acima da média observada na América Latina e com
desemprego em queda, elementos que não eram encontrados em conjunto no
período que precede o regime militar.
3. O Chile e a América Latina: desempenho econômico em análise
comparativa
O “modelo chileno” de modernização econômica liberal, pioneiro na
América Latina, não obstante não tenha seguido preceitos liberais puros em
toda a sua jornada, é aquele que mais se aproxima dos mesmos na região, e que
teve sua trajetória econômica influenciada de forma determinante por orientações
de política econômica fundadas em bases liberais. Tomando tais considerações
em conta, cabe agora observarmos como a experiência chilena se apresenta
quando comparada, em termos de desempenho econômico efetivo, com alguns
dos principais países da América Latina. Isto é, vejamos por que o Chile é
considerado por muitos o “tigre latino-americano”.
Ao se analisar o crescimento do PIB ao longo dos últimos anos, observa-se
o quadro econômico apresentado no Gráfico 2. Tomando como base o ano de
1982, numa série que se estende desde 1983 até 2004, o crescimento acumulado
do PIB da economia chilena é indubitavelmente o mais expressivo, destoando
da tendência de crescimento observada nas três principais economias latinoamericanas, quais sejam, a brasileira, a mexicana e a argentina. Em pouco mais
de 20 anos, o Brasil cresceu cerca de 70%, o México obteve um incremento
acumulado do PIB de 65% e a Argentina, apenas 40%. Já a economia chilena
cresceu à desconcertante taxa de 209% no mesmo período. Até 1988 o Brasil
crescia mais que o Chile, mas a partir desse ano a curva do PIB chileno dispara,
deixando para trás os “gigantes” da América Latina, que acabaram por passar a
patinar no escorregadio piso do crescimento econômico. Vale, todavia, mencionar
que a partir de meados da década de 1990 pode-se observar uma tendência de
crescimento econômico tanto no Brasil quanto no México, mas muito aquém
do crescimento observado no Chile, e tendo a Argentina oscilações relevantes
na sua trajetória econômica mais recente.
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Gráfico 2
Crescimento acumulado do PIB, 1983-2004 (1982=100)

Fonte: FMI.

Seguindo em nossa análise acerca do padrão de crescimento econômico
observado de forma comparativa entre o Chile e as três principais economias da
América Latina, é de valia analisar o crescimento relativo das economias. O
Quadro 2 apresenta dados que explicitam o crescimento relativo do PIB chileno
em relação aos países selecionados numa série que vai de 1980 a 2004. Tais
dados vêm corroborar as análises realizadas anteriormente a partir da
demonstração de que, por exemplo, a economia chilena cresceu quase 35% a
mais que a argentina na década de 1980, 31% na década seguinte e 21,5% entre
os anos 2000 e 2004. Numa comparação com a economia brasileira, a economia
chilena apresentou taxas superiores de crescimento em todo o período analisado,
alcançando a marca de 53% de crescimento econômico superior àquele observado
no Brasil na década de 1990. Em relação ao México o quadro se repete, embora
com níveis de crescimento relativo menores nas décadas analisadas.
Quadro 2
Crescimento relativo do PIB chileno em relação ao PIB dos países
selecionados (1980-2004)

Fonte: FMI.
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Os dados relativos ao crescimento do PIB per capita confirmam a dianteira
chilena na América Latina, com taxa média de crescimento per capita de
aproximadamente 5% na década de 1990, uma das mais altas taxas de incremento
econômico per capita do mundo no período. Mesmo se considerarmos um
período de análise mais alongado, que vá de 1970 a 2000, observamos que o
crescimento per capita da economia chilena supera aquele apresentado pelos
demais países da região, tendo somente o Brasil taxas relativamente próximas
de crescimento per capita, embora as mesmas ainda tenham sido inferiores às
chilenas.
Considerando-se o investimento enquanto variável-chave para o crescimento
econômico, é importante que se observem os índices relativos à formação bruta
de capital fixo das economias latino-americanas quando de suas comparações.
A partir de uma fotografia comparativa regional realizada pela Cepal com dados
do ano de 2005, pode-se fazer uma avaliação que não deixa dúvidas quanto à
elevada taxa de investimentos observada na economia chilena quando comparada
ao resto da região. No ano em questão, o Chile obteve um índice de 102,7,
ficando atrás somente da Venezuela (138,7), que vem surfando na onda altista
dos preços internacionais de petróleo e no populismo chavista. O Brasil segue
na lista em terceiro lugar, com um índice de 102,2, e a Argentina com 92,6, o
que denota que a formação bruta de capital fixo no país ficou abaixo da média
da América Latina no período em análise.
Quando se analisa, por outro lado, a estabilidade monetária na América
Latina em perspectiva comparativa, identificam-se elementos claros que atestam
a importância do controle da inflação no processo de modernização da economia
chilena. Considerando-se os dados acerca do desempenho inflacionário na
América Latina, observa-se que, na década de 1980, quando parte dos países da
região buscava mecanismos distintos dos mais ortodoxos de combate à inflação,
que alcançava taxas anuais inacreditáveis, o Chile já tinha inflação abaixo dos
20% ao ano. Já na primeira metade dos anos 1990, o Chile teve inflação média
de 14%, contra uma taxa média de 162,5% na América Latina, 53,6% na
Argentina e 1.113,8% no Brasil. É interessante notar que, na segunda metade da
década de 1990, quando muitos dos países latino-americanos implementam
reformas econômicas liberais que visavam o controle da inflação e o equilíbrio
econômico, a taxa média de inflação da região foi inferior a 11%, o que atesta o
aparente sucesso de tais reformas no controle inflacionário. Então, mais uma
vez, a economia chilena apresenta uma das taxas de inflação mais baixas da
região, reforçando a tendência de queda paulatina da inflação chilena no médio
prazo. Entre 1996 e 2000, a inflação média anual brasileira caiu para 7,6%; o
México teve taxa média acima daquela observada na América Latina (19,4%); e
a Argentina apresentou deflação de 0,1% no período.
Se a estabilidade monetária foi um dos pilares que sustentaram e
consolidaram o “modelo chileno”, pode-se dizer que um segundo pilar foi o
equilíbrio fiscal. A melhoria e redução dos gastos do governo chileno acabaram
por gerar superávits fiscais importantes em diversos momentos ao longo das
últimas décadas. Como é possível vislumbrar a partir de dados do Centro de

28

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.6(13), 2008

Desenvolvimento da OCDE, o Chile apresentou, em 2005, um balanço fiscal
positivo próximo de 5% do PIB, resultado assaz distinto daquele observado no
Brasil, por exemplo. No mesmo período, a Argentina apresentou um superávit
fiscal de aproximadamente 2% do PIB e a Venezuela obteve um resultado fiscal
positivo inferior a 1% do PIB.
Se tomássemos como base um período de médio prazo – a década de 1990,
por exemplo –, observaríamos a economia chilena com resultados fiscais cada
vez mais expressivos, o que denota a robustez dos fundamentos macroeconômicos
da mesma, os quais ficam ainda mais vistosos se colocados em comparação com
aqueles apresentados pelas economias latino-americanas em geral.
Os bons resultados do ajuste fiscal, juntamente com a estabilidade monetária,
além de reformas outras relacionadas ao ambiente microeconômico, acabaram
por gerar um quadro macroeconômico atrativo ao investimento internacional
no Chile. Os investimentos estrangeiros diretos passaram paulatinamente a
representar percentuais cada vez maiores da economia chilena. Tal tendência de
incremento da participação advém desde o início dos anos 1980, acelerando
ainda mais a partir de 1995, quando se completam algumas das mudanças relativas
à liberdade do investimento de capitais estrangeiros no país, inclusive de fundos
de pensão. Uma análise comparativa da relevância do investimento estrangeiro
direto para a economia dos principais países da América Latina não deixa
margem para dúvidas quanto à liderança chilena nesta questão. Em 2005, os
IEDs representavam mais de 60% do PIB chileno, segundo dados da OCDE.
Como já colocado, a própria Cepal (2001) ressalta a importância que o IED
vem tendo no processo de modernização de amplos setores econômicos no Chile,
inclusive em infra-estrutura e indústrias de produtos exportáveis.
No que concerne ao comércio internacional, as distinções entre a economia
chilena e as maiores entre as demais da América Latina também ficam patentes.
Utilizando-se de dados comparativos regionais da Cepal para o ano de 2005,
observa-se que, com exceção da Venezuela, por motivos óbvios, o Chile supera
todos os países da região em relação ao balanço real de exportações e importações.
Para um índice regional de 100, a economia chilena apresentou um de 270,8,
enquanto o Brasil obteve 74,6 e a Argentina, 123,6.
Nesse contexto de abertura comercial e aos investimentos internacionais, é
interessante notar elementos positivos que tendem a engendrar diferenciações
importantes em relação a ajustes externos e suas influências sobre a atividade da
economia como um todo. Acerca dos desequilíbrios externos e sua interface
com a economia nacional, Ffrench-Davis e Grifth-Jones (1997) afirmam:
“Os desequilíbrios externos em conta-corrente do Chile, quando comparados
ao PIB ou às exportações, têm sido muito inferiores aos déficits registrados por
países como México e a Argentina até 1994 ou pelo Brasil desde 1995. Por estas
e outras razões, o Chile praticamente não sentiu o impacto do ‘efeito tequila’,
que tanto abalou o Brasil e, sobretudo, a Argentina em 1995.” (FFRENCHDAVIS; GRIFTH-JONES, 1997, p. 13)

Laissez-faire e desempenho econômico: uma análise comparativa..., Ivan Tiago Machado Oliveira, p. 19-34

29

Alguns estudos, como o de Corbo, Hernández e Parro (2005), analisam
elementos que correlacionam o grau de abertura econômica com o crescimento
real do PIB de países selecionados em dois períodos distintos (de 1980 a 1990 e
de 1991 a 2002). Com grau de abertura da economia superior ao dos principais
países latino-americanos já na década de 1980, e crescimento acima da média
da região, o Chile se coloca como o “ponto fora da curva regional” nos períodos
analisados. Ao se analisar os dados, fica patente a correlação existente entre
crescimento econômico e abertura econômica, sendo o Chile um dos pioneiros
na América Latina no uso do potencial de “crescimento pela integração
internacional”.
Corbo, Hernández e Parro (2005) apresentam em seu estudo elementos
interessantes quanto à qualidade das instituições e sua relação com o
desenvolvimento econômico das nações. A partir de uma amostra com 151 países
e analisando a correlação entre um índice de qualidade institucional com o PIB
per capita linearizado, as conclusões apresentadas por Corbo, Hernández e Parro
(2005) são elucidativas:
“Two conclusions are worth highlighting: (i) Latin American countries
tend to be in the bottom part of the figure (they tend to have poor institutions
and low GDP per capita); and (ii) Chile is the only Latin American country that
appears significantly above the fitted line. In fact, according to Kaufmann et al.
(2003), as of 2002 Chile appears as the best-ranked emerging market economy
in terms of the quality of its institutions (average of six categories), followed by
Costa Rica and then Uruguay among Latin American countries. Chile is even
ranked higher than some developed countries, namely Spain, Japan, Hong Kong
and Italy. And the situation is very similar when looking at each of the index
components: government effectiveness; regulatory quality; rule of law; control
of corruption; voice and accountability; and political stability (only in the latter
two Chile appears in second place after Costa Rica among emerging market
economies).” (CORBO; HERNÁNDEZ; PARRO, 2005, p.13)
Um outro aspecto que não pode ser deixado de lado quando da análise
comparativa da economia chilena com as demais economias da América Latina
refere-se ao nível de emprego em cada uma delas. O Quadro 3 apresenta as
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taxas anuais médias de desemprego das principais economias da região. Nesse
ponto em particular a economia chilena aparece com taxas relativamente
próximas da média regional.
Quadro 3
Taxa anual de desempr
ego (% PEA)
desemprego

Fonte: Cepal, 2006a.

Vale frisar, contudo, que se observa certo grau de estabilidade nas taxas de
desemprego chilenas, sem apresentar repiques elevados e com tendência de queda
nos últimos anos. O México também apresenta certa estabilidade nas variações,
e tem a menor taxa de desemprego entre os países em análise, 4,6% em 2006. Já
em relação ao Brasil, por exemplo, a tendência de aumento do desemprego
durante a década de 1990 fica patente, sofrendo oscilações maiores em intervalos
relativamente curtos de tempo. A Argentina, por sua vez, apresentou, ainda em
meados dos anos 1990, taxas de desemprego de dois dígitos, chegando, em
2001, a 19,7% da PEA, como mostra o quadro acima.
Não obstante o crescimento econômico elevado e a solidez dos fundamentos
basilares do mesmo na economia chilena, alguns problemas relevantes ainda
persistem no quadro econômico chileno. Um desses problemas com os quais a
sociedade chilena precisa lidar nos anos vindouros diz respeito à elevada
concentração de renda. A partir de uma avaliação do coeficiente de Gini da
década de 1990 em alguns países selecionados, observa-se que Brasil, Colômbia
e Chile encabeçam a lista dos países latino-americanos com maior concentração
de renda. Entrementes, cabe aqui um relevante esclarecimento acerca da pobreza
e distribuição de renda na economia chilena nos últimos anos. Segundo dados
da Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2006 (Casen), a
pobreza foi reduzida em mais de 6 pontos percentuais entre os anos 2000 e
2006. Se tomarmos uma temporalidade mais estendida, considerando-se, por
exemplo, dados desde 1990 até 2006, a pobreza diminuiu mais de 50%, com a
indigência reduzindo-se em 67%. Para comparação, vale observar que, em 2006,
a América Latina tinha cerca de 40% de sua população na pobreza e 15% na
indigência. Já no Chile, no mesmo período, a taxa de pobreza foi de 13,7%,
sendo que 3,2% da população viviam em condições de indigência.
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4. Considerações finais
Como pudemos observar ao longo do presente ensaio, o “modelo chileno”
de desenvolvimento econômico apresenta resultados que podem ser considerados
muito satisfatórios em termos de estabilidade e crescimento econômico. As bases
para tal sucesso foram lançadas em 1973, com a instalação do regime militar, e
seguidas durante o novo período democrático. Tais bases estão estruturadas em
perspectivas liberais, que visavam a liberdade econômica de mercado como
elemento fundamental do desenvolvimento econômico da nação.
Justamente com essas considerações, é válido lembrar que doses ponderadas
de pragmatismo econômico foram aplicadas no percurso percorrido pela
economia chilena nas últimas décadas, o que nos confere a opção de não
identificar receituários liberais puros com o “modelo chileno”. Entrementes, é
fato que uma visão global liberal e a implementação de todo um arcabouço de
reformas pró-mercado foram efetivamente colocadas em prática no Chile e são
responsáveis, em boa medida, pelo sucesso econômico do país, em nossa avaliação.
Tendo por base as reformas econômicas pelas quais vem passando a
economia chilena nas ultimas décadas, e o seu desempenho econômico relativo
no mesmo período, pode-se asseverar que são observados efetivos positivos entre
tais elementos. Ademais, é válido reiterar que a economia chilena vem
apresentando indicadores melhores que a dos principais países latino-americanos,
seja no que concerne à estabilidade monetária, ao equilíbrio fiscal, às taxas de
investimento, ou ao crescimento econômico sustentado, à abertura econômica
equilibrada e à qualidade institucional. Em alguns aspectos, contudo, o “tigre
latino-americano” mostra suas garras fundamentalmente latinas, e acaba por
não destoar de forma significativa do padrão médio observado em diversos países
da região, como no que concerne à distribuição de renda, mesmo com paulatinas
e expressivas melhorias nos níveis de pobreza e indigência no país nos últimos
anos.
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O Brasil e os foros
internacionais: os anos
recentes
Shiguenoli Miyamoto*
Resumo: O texto analisa o papel exercido pelo Brasil no contexto das
Relações Internacionais contemporâneas. Atuando em várias frentes
simultaneamente, tanto em foros políticos quanto econômicos, o país
tem procurado aumentar sua presença em todos os âmbitos, em termos
bilaterais ou em instâncias multilaterais como o G-8 e a OMC,
reivindicando o lugar que julga pertencer-lhe, ou seja, junto ao grupo
dos grandes Estados. A preocupação do texto é mostrar a atuação da
política externa brasileira na busca de tal objetivo.
Palavras-chave: Política Externa Brasileira, organizações internacionais,
instâncias multilaterais.

Introdução
“Somos amigos, porém negócios são negócios”. Esta tem sido a tônica
que, há muito tempo, serve de eixo orientador para a atuação pragmática do
país no cenário internacional, apesar das críticas ao terceiro-mundismo que estaria
sendo implementado pelo Ministério das Relações Exteriores. Parte-se do
princípio de que o mundo hoje é, mais do que nunca, interdependente, porém
altamente competitivo, onde preocupações amparadas em critérios de justiça e
equidade ocupam espaço reduzido no cotidiano das nações. Com esse olhar
sobre a realidade mundial, o governo brasileiro tem apostado em várias frentes
ao mesmo tempo, não só em termos bilaterais, mas também nos encontros
multilaterais, fundamentalmente em instâncias econômicas como o G-3, G-8
ou G-20. Com isto, procura ampliar seus espaços em busca de um lugar que lhe
permita exercitar papel de relevo, ao lado dos grandes países.
O presidente francês Jacques Chirac, ao criticar a postura do presidente
Luís Inácio Lula da Silva, considerada inflexível nas negociações de Doha da
OMC, em julho de 2006, interpretou, com precisão, o comportamento adotado
pelo governo brasileiro no cenário global. Naquela altura, Chirac disse que Lula
*
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pensava, egoisticamente, da seguinte forma: “o que é meu é meu; o que é dos
demais é negociável”. Ao responder ao presidente francês, Lula ressaltou: “eu
continuo otimista que o presidente Chirac vai ceder um pouco. Penso que, se
nós não fizermos um acordo, estaremos contribuindo para o retrocesso no
comércio exterior dos países mais pobres”1. Um jogo duplo foi utilizado pelo
presidente Lula em tal oportunidade. De um lado, ao negociar com um grande
país na arena internacional, tentava dali tirar o máximo proveito; e, de outro,
colocava-se como membro da comunidade menos favorecida, que necessita de
vantagens especiais para alavancar seu desenvolvimento.
Posições como essas são, naturalmente, apresentadas e defendidas quando
estão na mesa de negociações interesses dos países, que utilizam todas as formas,
recursos e influências para obter condições mais satisfatórias para ver atendidas
suas demandas. Por isso, críticas ácidas são feitas todo o tempo pelos agentes
envolvidos, que não abrem mão de suas reivindicações, mesmo que possam
prejudicar ou afetar economias alheias, independentemente de seu estágio de
desenvolvimento.
Sabedor de que o jogo das relações internacionais não se faz de maneira
caridosa, mas sim por meio do uso das capacidades que detém, cada país utiliza,
portanto, de acordo com suas escolhas, todos os instrumentos que possui. Não
se preocupa com quaisquer problemas de ordem moral, embora retórica nessa
direção esteja sempre presente. Entre discurso e prática, contudo, existe um
largo fosso, perceptível no dia-a-dia das grandes nações, e também na dos demais
Estados, exemplificado pelo caso brasileiro.
Nesse contexto, a par de todas essas dificuldades, o governo brasileiro tem
agido de forma incessante e desordenadamente, às vezes obtendo sucesso maior,
outras vezes redundando em completo fracasso. Certamente esta forma de agir
desconsidera, em grande parte, que, ao fazer suas demandas, o país nem sempre
possui os vetores adequados, nem capacidade real para se contrapor, de maneira
eficaz, ao poder dos demais concorrentes. Nem por isso deixa de ter suas
aspirações ou de arregimentar apoio para suas causas.
Bases da política externa brasileira
Desde meados dos anos 90, a terminologia “diplomacia presidencial” passou
a ser utilizada para se designar a conduta adotada pelo governo brasileiro, em
seu relacionamento global, através da figura do chefe de Estado2. Cada vez
mais, o presidente da República tem circulado pelo mundo, tomando as rédeas
das negociações políticas e econômicas, na tentativa de conferir credibilidade às
demandas do país. Tal ponto de vista foi realçado por Lula ao presidente norteamericano George Bush nas negociações de Doha, em julho de 2006, quando
os demais membros da delegação, incluindo o chanceler, não conseguiam chegar
1
Cf. CHADE, J.; MARIN, D.C. Chirac critica Lula por falta de flexibilidade. O Estado de S. Paulo, 18
jul 2006, p. B3.
2
Sobre a diplomacia presidencial, inclusive do governo Fernando Henrique Cardoso, cf. DANESE, S.
Diplomacia presidencial. São Paulo: Topbooks, 1999. No governo de João Figueiredo essa terminologia
já era utilizada.
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a um acordo. Dizia ele: “não podemos deixar mais nas mãos dos nossos
negociadores. Parece que eles não têm mais cartas no colete. Os líderes é que
têm de dar as cartas agora”3.
Com a pretensão de ser considerado grande liderança mundial, o presidente
brasileiro procura, com suas viagens, apresentar-se como tal e mostrar que não
faltam condições para o país ocupar lugar de realce na pirâmide do poder global,
porque competência estaria sendo demonstrada pela diplomacia brasileira, por
meio da presença de seu representante maior. Obviamente que, além da
costumeira hospitalidade formal, outorgada pelos demais representantes às
demandas brasileiras, poucos resultados concretos têm sido conseguidos pelo
país, inclusive a aspiração maior de estar junto, na mesa dos grandes líderes,
com igual poder de decisão nos assuntos internacionais.
Na realidade, esta análise do cenário internacional, feita pelas autoridades
de Brasília, não é recente. Anos atrás, ainda como candidato à Presidência da
República, Lula costumava tecer comentários pouco generosos ao estilo de
governo de seu agora antecessor Fernando Henrique Cardoso, maldizendo o
fato de que o presidente apenas viajava, descuidando-se dos negócios do Estado.
E alegava não haver necessidade de tantas viagens, já que se obtinha poucos
resultados com essa estratégia. Após assumir a Presidência, Lula, contudo, viajou
em seu primeiro mandato (2003-2006) mais do que seu antecessor o fizera em
seu governo de oito anos (1995-2002). Em uma das oportunidades, logo no
início de seu primeiro ano de governo, com seu conhecido estilo paroquial e
deslumbrado com as facilidades colocadas à sua disposição, chegou a comentar
que o bom de ser presidente é que se podia viajar bastante4. Mas nem por isso os
resultados foram mais satisfatórios, apesar de argumentar que o presidente tem
de se colocar sempre na linha de frente e apresentar-se em todo o mundo, seja
fazendo acordos políticos, seja negociando para salvaguardar os interesses
nacionais. Não é de estranhar-se, portanto, a declaração por ele feita após ida
aos Estados Unidos, em março de 2007, assumindo que nada fora conseguido,
mas que a viagem fora importante.
O país como ator global já era, portanto, uma ambição que vem desde a
década passada, quando Fernando Henrique Cardoso implementou a diplomacia
do Estado empresário, como escreveu Richard Rosecrance, dentro do contexto
do pós-Guerra Fria, com o colapso da União Soviética, em uma nova ordem
emergente5. Com características semelhantes às do governo anterior, mutatis
mutandis, em função das distintas conjunturas, a atual política externa tem se
caracterizado por operar em várias frentes, dando ênfase ao intercâmbio regional
via Mercado Comum do Sul (Mercosul) e à cooperação mais aprofundada através
3

Cf. MARIN, D.C. Rodada Doha ganha impulso no G-8. Mas não como Lula queria. O Estado de S.
Paulo, 18 jul 2006, p. B1.
4

Uma visão acerca das viagens e estilo do presidente Lula pode ser encontrada em SCOLESE, E.;
NOSSA, L. Viagens com o Presidente. Dois repórteres no encalço de Lula do Planalto ao exterior. Rio de
Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2006.
5
Sobre esse conceito, cf. ROSECRANCE, R. The rise of the trading State – commerce and conquest in
the Modern Age. New York: Basic Books, 1986.
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do projeto de Integração da Infra-estrutura Regional Sul-Americana (Iirsa). Para
atender a este último objetivo, o governo tem utilizado, inclusive, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – a maior agência
de fomento nacional, criada nos anos 50, com a finalidade de financiar projetos
domésticos – para projetar a influência do país no subcontinente sul-americano,
servindo como instrumento de política externa.
Um dos problemas enfrentados por Brasília é que o governo nem sempre
cumpre com o prometido, motivo pelo qual o Uruguai, que seria contemplado
com recursos do BNDES, ainda no governo de Jorge Batlle Ibáñez, nunca viu
qualquer fundo depositado em suas contas. Por isso, em fevereiro de 2007, até
para evitar um aprofundamento da crise do Mercosul, com a ameaça do Uruguai
em sair do bloco, o governo brasileiro realizou diversas concessões ao vizinho.
Adotando comportamento semelhante, liberou R$ 20 milhões (em torno de
US$ 10 milhões) ao Paraguai em janeiro de 2007 para modernizar o sistema
aduaneiro do país, prometendo auxílio à Bolívia na compra de equipamentos
agrícolas, já que com esse país tem tido problemas, sobretudo com relação à
presença da empresa petrolífera brasileira, a Petrobrás.
Apesar de toda essa atenção, o governo brasileiro parece não ter domínio
preciso sobre o que ocorre nessa parte do continente. Por ocasião da intervenção
decretada por Evo Morales nas empresas petrolíferas, o Brasil manifestou surpresa
com as decisões bolivianas. Pouco tempo depois, no começo de 2007, dizia
ignorar qualquer tipo de negociações entre Venezuela, Bolívia e Cuba para
atuarem conjuntamente na OMC, indicando total desconhecimento sobre a
questão, enquanto esses países se movimentavam sem quaisquer dificuldades6.
Mais recentemente, contudo, com forte apoio brasileiro, formalizou-se em 23
de maio do corrente ano a União das Nações Sul-Americanas (Unasul), em
Brasília – se bem que um dos grandes objetivos, que era a criação do Conselho
Sul-Americano de Defesa, não chegou a ser concretizado7.
No plano continental, o Brasil manifestou-se contrário à criação da Área de
Livre Comércio das Américas (Alca), sendo, por isso, interpretado como antiamericano, quando, segundo a retórica governamental, nada mais fez do que
dar prosseguimento à diplomacia autônoma, ativa e altiva. Este comportamento,
aliado a outras divergências com o governo de George Bush, trouxe enormes
dissabores para os formuladores da política externa brasileira, merecendo ressalvas
de membros importantes do corpo diplomático, como Roberto Abdenur, exembaixador em Washington, que criticou fortemente o Ministério das Relações
Exteriores, por ele considerado ideológico e anti-americano8.
6
Conferir essas informações em CHADE, J. Venezuela, Bolívia e Cuba criam bloco paralelo para
defender posições na OMC. O Estado de S. Paulo, 11 jan 2007, p. A10.
7
O texto integral de constituição da Unasul , através da Nota n.º 265 de 23/05/2008 – Distribuição
22, do Itamaraty, pode ser consultada em: <http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/
nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5466>. Acesso em: 25 mai 2008.
8
Ver os comentários do embaixador em CABRAL, O. Entrevista: Roberto Abdenur – Nem na ditadura.
Veja, São Paulo, ano 40, n.º 5, 1994, Seção “Paginas Amarelas”, p. 11, 14 e 15. No caso, tanto dessa
entrevista, quanto nas demais manifestações de outros ex-embaixadores, tratou-se, claramente, de uma
disputa interna dos diferentes grupos na instituição.
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As prioridades de Brasília também incluem as viagens ao continente africano,
inclusive pecando pela falta de planejamento, muitas vezes sem qualquer agenda
prévia, e perdoando a dívida de vários países, como se fez com os vizinhos do
continente sul-americano. Nesse caso, o intuito seria o de captar apoio africano
para a obtenção de um lugar como membro permanente no Conselho de
Segurança das Nações Unidas, reivindicação que o país faz há quase vinte anos9.
A busca pela vaga na ONU é assim explicada por Lula: “não é uma pretensão,
é uma reivindicação de um direito, estamos reivindicando que a ONU seja
democratizada”10. Na realidade, essa demanda é bastante antiga, e data dos
anos 20 do século passado, ainda no tempo da Liga das Nações, quando o Brasil,
pelo fato de não ter obtido assento correspondente, abandonou a instituição em
192611.
A insistência por ocupar cargos de direção nas instâncias internacionais tem
sido uma constante, ainda que nem sempre bem-sucedida. Vários exemplos
podem ser lembrados. A candidatura para a presidência do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), em julho de 2005, com João Sayad; e a pretensão
de ocupar o cargo de diretor-geral da OMC, em setembro do mesmo ano, com
o embaixador Luiz Felipe de Seixas Correa, redundaram em fracasso. O que se
observou nesses dois acontecimentos foi uma falta visível de competência para
articular apoio aos candidatos, aliada a uma análise deficiente da correlação de
forças que estavam em disputa. Outras duas tentativas podem ser computadas,
e que percorreram a mesma trilha do insucesso: a disputa pelo cargo de presidente
da conferência anual da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em
junho de 2004, quando o ex-ministro do Trabalho e Emprego Ricardo Berzoini
foi derrotado pelo candidato da República Dominicana, não conseguindo sequer
o apoio do Haiti; e com Roberto Blois Montes de Souza, na disputa pelo cargo
de Secretário-Geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT), em
novembro de 2006.
No mesmo diapasão, não se conseguiu levar adiante a proposta de
reestruturação do Conselho de Segurança da ONU (CS/ONU), após essa ter
sido considerada talvez a prioridade máxima da política externa do primeiro
mandato de Lula. Imaginou-se, equivocadamente, que apenas a vontade política
e o discurso seriam suficientes para arrebanhar o apoio necessário para atingir os
objetivos almejados, sem se dar conta da rigidez do sistema internacional, superavaliando uma capacidade que não possuía.
No momento, tais demandas não têm sido mais contempladas como
prioritárias, exceto a vaga no Conselho de Segurança, dirigindo forte atenção
para as negociações que apresentam escopo global, envolvendo os grandes países.
9

Sobre a tentativa brasileira de ingressar na ONU, ver o ensaio de FRANÇA, D.O. Dissertação de
mestrado em Relações Internacionais apresentada ao Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas
Unesp/Unicamp/PUC-SP, defendida em 2005, digitalizada. Disponível em: <http://www.unesp.br/
santiagodantassp>.
10
Cf. CELESTINO, H. Amorim: mais apoio para Brasil no G-8. O Globo, 25 jun 2004.
11
Há bons textos que abordam esse tema. Cf. GARCIA, E.V. O Brasil e a Liga das Nações (1919-1926).
Porto Alegre/Brasília: Editora da Universidade/UFRGS/Fundação Alexandre de Gusmão, 2000.
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1996.
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Para contrapor-se a esses últimos, a aproximação com outras potências médias
resultou, por exemplo, na constituição do G3 e no reconhecimento da China
como livre mercado, mas sem receber a contrapartida necessária para ver
atendidas as necessidades nacionais, ampliar seu espaço no mundo ou apoio
para a demanda da cadeira permanente do CS/ONU.
Caminhando sobre limites indefinidos, a política externa brasileira tem
conseguido êxito em alguns aspectos. Entre esses, o de demonstrar vontade efetiva
de projetar-se como país líder na região, ainda que obstáculos numerosos tenham
surgido para dificultar sua ascensão. Os poucos resultados obtidos com as difíceis
negociações realizadas em âmbito regional, com o ex-presidente argentino
Nestor Kirchner, e as posturas mais agressivas dos vizinhos venezuelano Hugo
Chavez e boliviano Evo Morales têm contribuído para minimizar relativamente
o papel desempenhado pelo Brasil no cenário sul-americano. O ex-presidente
argentino, dentro de seu estilo belicoso, costumava atacar não apenas o Brasil,
mas também o Chile e o Uruguai, como fez em janeiro de 2007. E, embora
adotasse esse comportamento, negociava com Lula, contrapondo-se à influência
regional de Chavez, ao mesmo tempo em que realizava com este último outros
acordos. Ou seja, implementou, a seu modo, uma política vigorosa na defesa
dos interesses argentinos, do mesmo jeito que se comportam Brasil, Uruguai,
Chile e Venezuela.
Por outro lado, apesar das divergências com Washington, o governo brasileiro
tem se apresentado mais confiável aos interesses do governo da Casa Branca do
que seus parceiros desta parte do hemisfério. Não foi, portanto, gratuitamente
que em janeiro do ano passado os Estados Unidos solicitaram intermediação do
governo brasileiro junto à Índia, para que esta adotasse uma posição mais flexível
na rodada de Doha.
Com propostas que causam mais impacto do que resultados, apresentadas
em reuniões como o Fórum Social Mundial ou em Davos, poucos dividendos
têm sido colhidos em termos reais, além dos costumeiros elogios formais sobre
as preocupações demonstradas pelo Brasil com os grandes problemas sociais do
mundo, como a fome e as desigualdades. Entretanto, em vez de continuar sua
trajetória ascendente de captação de apoio, por exemplo por meio de intelectuais
ao redor do mundo, esses têm mostrado descrédito com os rumos tomados pelo
governo brasileiro em suas políticas sociais e econômicas internas, contrariando
as propostas e atendendo em primeiro lugar aos interesses internacionais. São
conhecidas as afirmações de Lula de que nunca os empresários ganharam tanto
nesse país, nisto sendo secundado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Por isso, intelectuais do porte de Boaventura de Souza Santos e Noam Chomsky
manifestaram-se frustrados, ao lado de inúmeros assessores da área social do
governo, como frei Betto, que se demitiram ao longo de seu primeiro mandato.
Na realidade, o governo adapta os discursos segundo as conveniências. Ao mesmo
tempo em que prega autonomia e não subserviência, pratica políticas bastante
distintas. Alie-se, ao lado das dificuldades no plano externo, as contestações dos
próprios movimentos sociais que sempre apoiaram o governo e as freqüentes
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denúncias de corrupção envolvendo parte significativa da máquina administrativa,
incluindo membros do primeiro escalão governamental, sem que medidas
punitivas fossem tomadas.
Ambições e capacidades
Portar-se como um hegemon parece ter sido um dos objetivos mais
ambiciosos estabelecidos pelos formuladores da política externa brasileira, ainda
que ao longo dos anos a retórica tenha sido substituída e essa pretensão,
relativizada. Em vez de se manter com o discurso de liderança ou hegemonia
regional, optou-se por uma convivência amena com seus vizinhos – que sempre
rejeitaram tal pretensão –, deixando que seus indicadores, ainda que longe de
seus melhores momentos, falassem por si mesmos, tomando-se os devidos
cuidados para não demonstrar ambições maiores. Do mesmo jeito, neutralizase o costumeiro discurso recorrente no hemisfério sobre o sub-imperialismo
brasileiro nesta parte do mundo, como denunciava, por exemplo, Fernando Lugo
em sua campanha à presidência do Paraguai, embora esse tenha imediatamente
mudado sua fala após os resultados das eleições de abril de 2008.
Os dados mais recentes sobre o desenvolvimento nacional, todavia, não
têm sido dos mais animadores. Pelo ranking de desenvolvimento efetuado pela
OMC, relativo ao ano de 2006, o Brasil ficou em penúltimo lugar no grupo dos
emergentes. Também nas exportações mundiais, embora tenha permanecido
com a taxa de 1,1% do comércio global, sua posição relativa, que era a 23.ª em
2005, foi rebaixada para 24.ª em 2006 segundo os últimos dados da OMC – ou
seja, cresceu menos dos que os demais, o que deverá, segundo as previsões, ocorrer
novamente neste ano.
O lugar que o Brasil sempre achou que lhe cabe no continente sul-americano
é visto como algo inelutável, e que o tempo se encarregará de comprovar,
considerando-se o seu potencial em termos de projeção geográfica, econômica
e de recursos naturais. O mesmo, contudo, não pode ser dito em termos militares,
já que este setor parece não receber atenção prioritária no planejamento das
políticas nacionais, ao contrário dos vizinhos latino-americanos.
Além dos resultados econômicos mais favoráveis usufruídos sobretudo por
Argentina e Venezuela, os constrangimentos enfrentados pelo governo Lula no
âmbito doméstico (reforma política, crise nos aeroportos, questão previdenciária)
parecem ter arrefecido o ímpeto inicial de grandeza a qualquer custo, e em
curto tempo. As derrotas nas organizações multilaterais também serviram de
exemplo para comprovar que apenas o discurso e a vontade política são
insuficientes, e não se traduzem necessariamente em poder para ocupar espaços
e mudar o mundo, quando se defrontam com outras vontades portadoras de
capacidades maiores para alterar ou manter o status quo. Nesse contexto, não
obstante os revezes, as demandas brasileiras têm persistido, de um lado no
continuísmo inócuo da retórica majestosa dos anos anteriores; de outro, porém,
limitaram-se as ambições, tornando-as mais modestas, que não impliquem na
mudança do eixo da geopolítica mundial, como costumava referir-se o presidente
Lula no início de seu primeiro mandato.
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Apesar do discurso sobre propostas de mudança, e de melhoria das condições
socioeconômicas mundiais, a atenção real da diplomacia brasileira está orientada
para os fóruns econômicos e para o relacionamento com os grandes países,
procurando convencê-los a aceitar mais um parceiro que possa ajudá-los a
gerenciar os destinos do mundo. O intuito real não é resolver os graves problemas
que afetam o planeta, mas atender as necessidades do país, obtendo condições
mais satisfatórias nas negociações, projetando-o em seguida para um nível
superior.
As demandas brasileiras são apresentadas com a mesma ênfase em termos
multilaterais e bilaterais. Nos encontros com o governo norte-americano, com
o francês, ou com outro membro qualquer do Grupo dos 8, as reivindicações
trilham pelo conhecido caminho: redução de subsídios aos produtos,
principalmente aos agrícolas, e maiores investimentos. No âmbito das instâncias
multilaterais, seja como membro, seja como convidado, o governo brasileiro
faz ouvir sua voz batendo na mesma tecla, incluindo questões outras como a
pobreza, o problema populacional/demográfico e itens relativos à propriedade
intelectual e à pirataria, ao meio ambiente, sobretudo no que tange à sua
conservação, e à biotecnologia. Como elemento favorável, não se deve esquecer
que em 2004 o país saldou seus compromissos com o Fundo Monetário
Internacional (FMI), embora não tenha sabido capitalizar esse fato.
Para atingir seu intento, o governo brasileiro aproxima-se e distancia-se
conforme os momentos, ainda que às vezes apressadamente. Assim, une-se à
União Européia e Índia contra os subsídios agrícolas praticados pelos Estados
Unidos (inclusive saindo vitorioso contra os EUA na OMC recentemente, após
demanda feita em 2003); aproxima-se do Canadá, também, contra os Estados
Unidos sobre os preços do milho, enquanto diverge com o governo canadense
sobre os subsídios por este concedido à indústria aeronáutica. Ao mesmo tempo
se aproxima dos Estados Unidos, como se verificou com a visita de George
Bush ao Brasil em 2007; por causa do etanol, Lula cobrou do representante
norte-americano a redução da taxa sobre a exportação desse produto, fonte de
divisas brasileira. Tanto no encontro do G-8 de 2006 quanto na reunião do início
de dezembro de 2005, que marcou a despedida de Alan Greenspan como
presidente do Federal Reserve, o Brasil insistiu nesses temas. No primeiro, o
chanceler Celso Amorim se reuniu com o comissário de Comércio da União
Européia, Peter Mandelson, para tratar das pressões exercidas pelos países
menores, na figura do G-20 (Grupo dos Países em Desenvolvimento), para que
fossem aprofundadas as reduções de subsídios agrícolas adotados pelos Estados
Unidos. No encontro realizado logo depois, em julho de 2006, com os membros
do G-8, o próprio presidente Lula se encarregou de colocar na agenda os
problemas existentes para a ampliação das negociações da Rodada Doha12. Na
outra oportunidade, em dezembro de 2005, o ex-ministro da Fazenda Antonio
Palocci, representante brasileiro ao participar como convidado no encontro do
G-7, em companhia dos colegas da Índia, China e África do Sul, já havia repetido
semelhantes argumentos. Nisto inclusive coincidiu com o discurso pronunciado
12
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pelo representante do Reino Unido, Gordon Brown, que sugeriu aos Estados
Unidos e à União Européia a necessidade de reduzir o protecionismo agrícola,
para que “países como Índia e Brasil possam oferecer a liberalização do setor de
serviços e maior acesso a seus mercados”13.
O ex-ministro Palocci havia defendido, também, na reunião do G-8 em
Londres, em junho de 2005, a “posição do Brasil, contrária à intenção de
transformar o FMI em um organismo supervisor das economias emergentes”,
alegando que a finalidade dessa instituição era a de prevenir crises financeiras
globais14. Em julho desse mesmo ano, na Escócia, o governo brasileiro também
pedia o fim de todas as barreiras ao comércio internacional, incluindo os subsídios
agrícolas no G-8.
Além das questões de caráter econômico, diretamente vinculadas às disputas
no comércio internacional entre as nações industrializadas e os países em
desenvolvimento, o governo brasileiro, ao dar ênfase aos problemas sociais,
procurou apresentar-se à comunidade internacional como país solidário aos menos
aquinhoados pela fortuna, assumindo papel de vanguarda nesses debates. Por
isso, em São Petersburgo, durante a reunião de ministros da Fazenda do G-8, o
Brasil colocou em pauta um projeto para a criação de taxas sobre as passagens
internacionais, fazendo uso dos possíveis recursos daí oriundos para combater a
pobreza. Pelas reações dos demais membros presentes ao encontro, embora se
tratasse de uma proposta politicamente correta, esse assunto com reduzida
praticidade sequer foi considerado e simplesmente relegado15.
O governo brasileiro tem agido incessantemente, em primeiro lugar, para
ampliar o leque de opções políticas e econômicas, não interessando com que
parceiros e onde se localizem, ainda que em várias ocasiões os dividendos tenham
sido menores do que os custos. Em segundo lugar, ao realizar tais intercâmbios,
procura-se angariar apoio para as demandas que o país tem, ora com o intuito
de ocupar uma vaga permanente no Conselho de Segurança, ora para aumentar
o número de países insatisfeitos com a presente ordem internacional.
No que diz respeito às nações desenvolvidas, joga-se com a expectativa de
que ampliando-se os intercâmbios o país seja visto como parceiro confiável,
possuidor de um grande mercado consumidor e de recursos necessários à
economia mundial, como o etanol e a biotecnologia, merecendo destarte a
chance de usufruir de assento junto a eles, compartilhando o poder mundial.
Entretanto, os resultados esperados nem sempre têm sido conseguidos em função
de vários fatores. Um deles é a avaliação deficiente da realidade internacional,
não conseguindo determinar com precisão os fatores negativos e positivos, o
que prejudica a tomada de decisões. Ou seja, toma-se determinada resolução
com a expectativa de um apoio que não se concretiza, porque esta possibilidade
era extremamente reduzida desde o início. No relacionamento com a China,
com os países africanos ou mesmo no quadro estritamente sul-americano o retorno
13
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ficou muito aquém do desejado. O segundo é a inadequada aferição de seu real
poder e capacidade de articulação, ocasionando fracassos que poderiam ser
evitados. Além do mais, ao se lançar na disputa por cargos e não sair vitorioso, o
Brasil ainda deu margem para que constrangimentos com outros fossem
suscitados.
Por outro lado, a disputa contínua por cargos projeta a imagem de que o
país quer assumir uma liderança ambiciosa, sem avaliar devidamente os riscos,
faltando-lhe sensibilidade política e motivando descontentamentos por parte
dos vizinhos, que não querem repetir situação vivida nos anos 60 e 70, quando
se falou no Brasil Potência e nas fronteiras ideológicas. As ressalvas de países
como Argentina, México e Venezuela sobre a pretensão brasileira no Conselho
de Segurança são bastante elucidativas a esse respeito, ao alegarem que o assunto
ainda não está devidamente colocado na agenda da ONU, motivo pelo qual
não se deve antecipar discussões, gerando controvérsias inúteis. Outro elemento
desabonador refere-se à forma de agir no Mercosul, porque ao ceder em várias
oportunidades o Brasil tem causado a sensação de fragilidade frente ao vizinho
argentino, demonstrando falta de capacidade ou vontade para opor-se com mais
vigor às políticas do parceiro, e deixando de lado a propalada altivez da política
externa nacional.
É, contudo, no cenário mais amplo das relações internacionais que se
encontram as demandas e ambições nacionais. Prova disso é o constante
movimento em foros como o G-8, inclusive com a tentativa de fazer parte do
mesmo. Por isso, em junho de 2004, a Chancelaria manifestou desagrado quando
o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, ao citar a China e a Índia, não
mencionou o Brasil, deixando-o de lado como um dos países que estariam aptos
a manter o papel de interlocutor permanente com o bloco do G-816. A reação
do governo brasileiro tinha seus motivos, porque naquele momento era intenso
o trabalho diplomático para ver reconhecida a sua pretensão de ingressar no G8. Já que a China fora lembrada, o país reivindicava igual tratamento, apesar de
receber gestos simpáticos vindos da França e da Alemanha. O raciocínio
brasileiro acerca de seu papel nos negócios mundiais ficou muito claro no
comentário feito pelo chanceler Celso Amorim: “É melhor para os próprios
países desenvolvidos [o aceite dos países em desenvolvimento no G-8], pois,
afinal, hoje em dia, o que acontecer no Brasil, na China e na Índia terá influência
nos outros. Então temos de participar das coisas, não podemos ser só objeto das
decisões”17. Como se veria depois, entre o discurso e a dura realidade dos fatos a
distância se apresentou bastante grande. Naquela ocasião, em junho de 2004, o
Brasil considerou positivo o possível apoio francês e alemão às suas pretensões.
Três anos depois, porém, o fato de Angela Merkel ter convidado Brasil, Índia,
China, México e África do Sul para participarem do encontro do G-8 em junho
de 2007, em Heiligendamm, não implicou em nenhuma condição para aceitálos como membros permanentes, colocando as coisas em seu devido lugar,
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esfriando o espírito brasileiro. Como se sabe, a chanceler alemã procura um
caminho de retorno às origens do grupo, direcionando as discussões
principalmente para problemas relacionados com os desequilíbrios globais que
colocam em risco a estabilidade financeira mundial18. No encontro de julho de
2005, a visão brasileira se apresentara bastante otimista, considerando que os
convites formulados ao presidente Lula eram sinal indicativo das mudanças que
logo poderiam ocorrer, com o Brasil fazendo parte do grupo19.
Um comportamento agressivo para entrar no G-8 toma assim parte
substancial do tempo do governo brasileiro, presente em todas as oportunidades
nas discussões multilaterais. Os países industrializados também têm consciência
da necessidade de se alterar a estrutura do G-8, por causa do papel cada vez mais
importante desempenhado pelas nações emergentes. Assim, na reunião do G7
em Washington, o secretário do Tesouro norte-americano, John Snow, lembrava
que o grupo poderia ser ultrapassado se não considerasse as novas realidades da
economia mundial, porque países como a China já apresentam PIB superior ao
do Canadá20.
Na realidade, a reivindicação brasileira não difere da compreensão que várias
autoridades mundiais do G-8, e do próprio setor privado financeiro internacional,
têm do problema, uma vez que Brasil, China e Índia, com os elevados indicadores
que possuem, necessitam ter suas posições reavaliadas. Por isso, cerca de 350
representantes de bancos privados de todo o mundo propunham a entrada desses
países no G-8, formando-se o G-11, com a inclusão da Rússia21. É com essa
perspectiva que o governo brasileiro tem batalhado suas reivindicações, em busca
de uma projeção cada vez maior do país.
Notas finais
Em busca de seu lugar no mundo. Assim tem sido a conduta da política
externa brasileira desde o início da República, no apagar do século XIX. Esta
sempre foi uma das grandes tendências do país, particularmente levando-se em
conta seus indicadores. Tanto nas abordagens geopolíticas quanto nas políticas e
econômicas, de diferentes maneiras se procurou alçar o Brasil à categoria de
grande país no cenário restrito das relações mundiais de poder. Não apenas com
direito de voto nas instâncias multilaterais, mas também com direito de veto.
Nos anos mais próximos, no contexto da globalização, em que a
interdependência se faz presente, vigorando clima acirrado de competição, o
Brasil luta por ocupar espaços cada vez maiores para ser considerado um agente
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expressivo no cenário mundial. Ao lado da retórica, tem assumido posturas que
considera condizentes com suas aspirações. Os grandes temas têm feito parte da
agenda brasileira há pelo menos uma dezena de anos.
Adaptando-se às novas realidades do pós-Guerra Fria, abrindo seus
mercados, ampliando seu leque de opções, colocando em pauta temas que dizem
respeito não apenas às suas realidades internas, ou regionais, mas incluindo aquelas
com alcance global, o Brasil tem concedido atenção especial à pobreza, às
desigualdades, aos subsídios e aos protecionismos. Não descuida do meio
ambiente, assunto que tem causado impacto crescente, fruto das preocupações
globais com o aquecimento e com o efeito estufa, e que tem merecido extensos
estudos realizados pela ONU. Com esse espírito, nos últimos anos o país reduziu
em 50% a destruição das florestas tropicais, ainda que aplicando mal os recursos
existentes para projetos ambientais. A proteção dos recursos naturais da
Amazônia, inclusive, é motivo de preocupação antiga do governo brasileiro,
que implementou com verbas da Cúpula Econômica do G-7, em reunião
realizada em 1990, em Houston (EUA), o Programa Piloto para a Proteção das
Florestas Tropicais do Brasil (PPG7)22. É bem verdade que todos os dados
relativos à deterioração ambiental e políticas para a área transformam-se em
alvo de freqüentes contestações dentro do próprio governo, tendo inclusive
ocasionado a demissão da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em maio
último.
A participação nos fóruns globais faz parte permanente da agenda brasileira,
motivo pelo qual nessas oportunidades o país não se exime de apresentar sugestões
– mesmo aquelas consideradas irrealizáveis – para a resolução de problemas
comuns. Com isso, procura mostrar que o Brasil se apresenta em condições de
enfrentar, com as nações industrializadas, a responsabilidade pela gestão dos
recursos mundiais e ajudar na formatação da ordem internacional.
Ao mesmo tempo, o país tem feito reivindicações que considera à altura de
seus recursos e de suas capacidades, embora nem sempre esteja devidamente
alicerçado pela realidade dos fatos, em termos comparados com as demais nações.
Consciente de que precisa melhorar seus indicadores, sobretudo econômicos e
sociais, nem por isso o governo brasileiro prescinde de suas ambições no concerto
mundial, operando em todas as frentes, ainda que desordenadamente. Uma das
reivindicações maiores é fazer parte de blocos como o G-8, onde se exercita o
verdadeiro poder, por considerar que o Brasil, ao lado de outras nações, como
China, Rússia, Índia e África do Sul, é merecedor dessa oportunidade,
reivindicando presença efetiva em instâncias políticas e estratégicas, como o
próprio Conselho de Segurança.
A presença do Brasil nos organismos internacionais, como o próprio Fundo
Monetário Internacional ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem
sido mais conservadora no sentido de evitar propor bruscas modificações. O
histórico da atuação nacional indica que não se deve esperar muito além das
22
Uma informação rápida sobre o tema pode ser encontrada em AMARAL, S.S. Meio ambiente na
agenda internacional: comércio e financiamento. Estudos Avançados, São Paulo, USP, 9 (23), 1995, p.
237-246.
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tradicionais reivindicações, em nome da melhoria de condições para todos.
Mesmo no plano doméstico, a estabilidade da economia – mantida às custas de
um câmbio altamente valorizado, com elevadas taxas de juros – tem sido motivo
de críticas, mas por parte mais restrita da sociedade brasileira, como os setores
voltados para produção e exportação.
Os índices de popularidade alcançados pelo presidente Lula na pesquisa
realizada ao completar cem dias do segundo mandato, com aprovação de 63,7%
em termos pessoais, e de 49,5% ao seu governo, são claro indicativo de que
fortes mudanças tanto no plano interno quanto na esfera externa dificilmente
acontecerão. Destarte, em foros como o G-8 ou semelhantes, deverão se
reproduzir demandas, como tem até agora acontecido, sem sobressaltos, até
porque as margens de manobra existentes são relativamente estreitas para tentar
grandes vôos. Nas reuniões multilaterais em que o Brasil marca presença, como
convidado ou como membro, serão abordados, além de assuntos específicos de
seu interesse, aqueles que dizem respeito a toda a comunidade internacional, e
que são senso comum desde sempre.
A busca de uma autonomia maior, um peso crescente, e, conseqüentemente,
influência mais significativa nas relações internacionais é tópico que ocupa,
portanto, espaço permanente da agenda da política externa brasileira. Para isso,
o país lança mão dos recursos possíveis, mas sem correr grandes riscos, tanto no
plano interno quanto no externo.
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Deslocamento de empresas
para o Leste Europeu:
implicações para o Brasil
José Pastore*
Resumo: O deslocamento de empresas é uma das principais
preocupações dos agentes econômicos, formuladores de política, líderes
sindicais e pesquisadores em geral. O processo envolve reestruturação
e, de modo geral, a perda de empregos nos países de origem e a
criação de empregos nos países de destino, bem como uma série de
mudanças nas relações trabalhistas em ambos os lados. O deslocamento
muda as condições de competitividade das empresas e induz a
transformações nas negociações coletivas. Este artigo focaliza o impacto
nas relações do trabalho decorrente da integração de oito países excomunistas à União Européia em 2004 e as conseqüências para outras
nações emergentes, dentre elas o Brasil.
Palavras-chave
Palavras-chave: deslocamento de empresas, Leste Europeu, relações
do trabalho, implicações em países emergentes, Brasil.

Introdução
Dez novos países entraram para a União Européia em maio de 2004 –
Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Eslovênia,
Hungria, Chipre e Malta. A expansão resultou em diversas mudanças nos 15
países originais, bem como nos recém-ingressados. A área da União Européia
aumentou em um terço e sua população cresceu de 390 milhões para 450 milhões.
O PIB aumentou apenas 5%, enquanto o PIB per capita diminuiu 18%. O número
de línguas faladas na União Européia praticamente dobrou. A União Européia
tornou-se mais heterogênea, e o desafio de encontrar um equilíbrio eqüitativo
entre os países tornou-se urgente (Weiss, 2006).
O acesso à União Européia eliminou muitas barreiras do comércio e obrigou
a Comunidade a prover recursos para a infra-estrutura e a reorganização industrial
dos novos membros, como ocorreu quando da entrada da Espanha, Portugal e
Grécia1. Novas oportunidades de comércio e investimento alavancaram o
crescimento econômico nos países da Europa do Leste, que sofreram severas
privações quando da ocupação pelos agressores nazistas e soviéticos.
*
José Pastore é professor de relações do trabalho da Faculdade de Economia e Administração da
Universidade de São Paulo (USP). Uma versão em inglês deste trabalho, menos abrangente, foi publicada
no International Journal of Labour Law and Industrial Relations, abril de 2006.
E-mail: <jpjp@uninet.com.br>.
1

Estes países cresceram explosivamente depois de entrar para a UE na década de 80. Souberam gastar
recursos da UE com sabedoria, e procuraram realizar importantes reformas tributárias e do mercado de
trabalho.
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Na área trabalhista, há grandes diferenças entre países do leste e do oeste
em termos de jornadas de trabalho, salários, benefícios, formas de negociação,
leis do trabalho, instituições trabalhistas e mecanismos de solução de conflitos.
O deslocamento de empresas, que já ocorria antes da expansão, intensificou-se
após 2004. A maior mobilidade geográfica, tanto de empresas quanto da mãode-obra, resultou em muitas mudanças nas relações trabalhistas em ambos os
lados. Atitudes e hábitos modificaram-se. A disposição para trabalhar, por
exemplo, é mais acentuada do que no lado ocidental – em especial quando se
trata de trabalho em fins de semana, em turnos irregulares e à noite. A expansão
tornou o mundo do trabalho na Europa mais complexo.
Este artigo focaliza: 1) o impacto de diferenças trabalhistas sobre a
mobilidade de capital e 2) o impacto da mobilidade de capital sobre os sistemas
de relações do trabalho dos estados ex-comunistas (UE8)2 e os 15 países originais
da União Européia (UE15).
Desempenho econômico do Leste Europeu
Muitas mudanças significativas ocorreram com o fim do regime comunista
nos países da UE8. Empresas estatais rapidamente enxugaram os quadros de
pessoal. Nos anos iniciais da transição (1990-92), o desemprego aumentou de
zero a números de dois dígitos. Em 1993, alcançou 12% na Hungria e na
Eslováquia e 10% na Eslovênia. A única exceção foi a República Tcheca (3,5%).
Mas em 2004 já eram visíveis certos proveitos que a UE8 começou a tirar como
sócia da União Européia. A Polônia acumulou o mais alto PIB da região (US$
489 bilhões)3, seguida pela República Tcheca (US$ 199 bilhões), Hungria (US$
159 bilhões) e Eslováquia (US$ 85 bilhões) (vide Tabela 1). A Estônia tinha o
PIB mais baixo (US$ 21 bilhões), seguida pela Letônia (US$ 29 bilhões) e pela
Eslovênia (US$ 42 bilhões). Entretanto, é preciso considerar o tamanho de suas
populações. Com cerca de 2 milhões de habitantes, por exemplo, a Eslovênia
tinha o PIB per capita mais alto (US$ 21.600)4, seguida pela República Tcheca
(US$ 19.500) e pela Estônia (US$ 16.400).
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2

Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Eslovênia e Hungria.

3

Dados do PIB são expressos em termos de Paridade do Poder de Compra (PPC).

4

PIB per capita em termos de Paridade do Poder de Compra (PPC).
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Tabela 1: Indicador
es Básicos de Países ex-Comunistas (2004)
Indicadores

Fonte: CIA, 2004. (*) Paridade do Poder de Compra (**) Estimativas

Na maioria dos países da UE8 o crescimento econômico foi rápido,
conforme mostra a mesma tabela. Em geral, as taxas de crescimento econômico
na UE8 são muito mais elevadas do que a média da UE15 (1,5%). Mesmo
países de crescimento lento cresceram duas ou três vezes mais rapidamente do
que a UE15. Por exemplo, a Polônia (3,3% com estimativa de 5,5% em 2006),
a Hungria (3,8% em 2005 e 4,5% em 2006) e a Eslovênia (4,0% e 4,5%,
respectivamente)5.
Aproximadamente 65% do crescimento da UE8 provêm de serviços, um
pouco inferior ao valor de 69% dos países da UE15. No período 2000-2004,
as exportações da UE8 cresceram de 29% para 38% de seu PIB6. A UE8 também
aumentou sua participação no mercado internacional. A qualidade de exportações
melhorou. Em 2006, a maior parte das exportações da UE8 provinha de empresas
médias no setor de tecnologia.
5

Estimativas para 2006 segundo The Economist (Economist, 2006a).
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Os níveis de investimento atingiram valores muito altos. Em 2005, enquanto
a União Européia investiu 19,6% do PIB, a Lituânia investiu 22%, a Hungria
23%, a Eslovênia 25%, a República Tcheca e a Eslováquia 26%, a Estônia 27%, e
a Letônia 30%. O crescimento industrial foi espetacular. Em 2005, o índice
alcançou 9,3% na Eslovênia e 8,5% na Polônia e na Letônia – em comparação
aos 1,6% da União Européia.
Na arena política, os países da UE8 ainda se encontram em transição. Vários
deles têm oscilado entre os fortemente dominados pelo Estado e aqueles que
têm governos de estilo populista. Instituições democráticas ainda estão em
formação e a situação política tem sido instável na maioria dos países. Esse é um
problema sério. O fortalecimento de governos nacionais é crucial à realização
das reformas que viabilizem o ajuste das economias da UE8 ao sistema de livre
mercado7. Apesar de mais de dez anos sem comunismo, o Estado continua
desempenhando um papel significativo na vida econômica e política da maioria
desses países. Em muitos deles, as privatizações não foram concluídas e em outros
sofreram forte oposição.
O mercado de trabalho
Os países do Leste Europeu carecem de instituições trabalhistas sólidas para
representar empregadores e empregados. Os regimes comunistas contavam com
um modelo de relações do trabalho relativamente homogêneo. O Estado e a
direção das empresas se confundiam e não davam espaço à autonomia sindical.
A formação de instituições livres que defendessem os interesses de empresários e
trabalhadores era proibida. Empregadores e empregados dependiam do Estado.
Com o fim do regime comunista, os sistemas de relações do trabalho da
UE8 foram forçados a mudar. Mas a maioria das mudanças ainda está em curso
e busca criar regras, procedimentos e comportamentos consistentes com sistemas
de relações trabalhistas das economias de mercado. Trata-se de um processo
complexo que não se consegue implantar da noite para o dia. Nos regimes
comunistas, os mercados de trabalho se caracterizaram pela combinação de um
excesso artificial de demanda por mão-de-obra com uma alocação ineficiente
de trabalhadores, baixo empenho no trabalho, estruturas de remuneração
distorcidas e liberdade cerceada na escolha do emprego (Freeman, 1992). Como
afirma Piore, “o problema fundamental de países da Europa do Leste nos dias
de hoje não é a transição de uma economia planejada para uma economia de
mercado, mas sim, o de alcançar a revolução organizacional e tecnológica
associada necessária para a produção em massa e para a produção flexível. Traços
básicos de flexibilidade que existiam na Europa Ocidental eram desconhecidos

6
Em escala global, apenas a China e a Coréia do Sul excederam essas taxas de crescimento de exportações
em 2004 (Dukulilová, 2005).
7
Alguns países conseguiram implantar reformas cruciais. A Eslováquia, por exemplo, introduziu profundas
reformas fiscal e trabalhista em 2000-2001. Em 2006, desfrutou de uma onda doméstica de investimento
acelerado, crescimento de exportações, demanda doméstica crescente e moeda forte. A República Tcheca,
Letônia e Lituânia têm as economias menos reguladas entre todos os países da UE8.
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na Europa do Leste” (Piore, 1992). Essas mudanças exigirão muita participação
de empregadores, trabalhadores e representantes de governo – o que constitui
uma atividade nova para todos eles8.
Banido o comunismo, ministros do Trabalho, políticos e sindicalistas da
Europa do Leste foram para a Europa Ocidental em busca de novos modelos de
relações do trabalho. Começaram por imitar o Ocidente, mas, na contramão da
tendência moderna, criaram muitas leis protetoras, na esperança de obter da
legislação a segurança de que desfrutavam sob o mando do Estado e do Partido9.
De certa forma, foi uma reação esperada, mas nos anos subseqüentes ela se
tornou um entrave. Ao se tentar implantar essas leis verificou-se um enorme
“hiato entre o nível normativo e a prática cotidiana” (Weiss, 2006)10. A economia
e as instituições trabalhistas eram fracas para suportar um sistema legal complexo.
Até hoje (2006), os sindicatos e associações de empregadores têm funcionamento
precário. Não é para menos. Durante o regime comunista, essas organizações
eram meros instrumentos do partido. Com exceção do Solidariedade, na Polônia,
os sindicatos sempre atuaram como “esteiras” dos governos e não como portavozes dos trabalhadores. A mudança seria enorme. Os sindicatos criados após a
derrocada do comunismo mostraram-se incapazes de promover a negociação
coletiva em empresas pequenas e médias que, aliás, são a coluna vertebral do
setor privado no Leste Europeu.
As organizações de empregadores também enfrentaram grandes desafios e
até hoje são pouco atuantes11. No regime comunista, os empregadores eram
proibidos de dispensar empregados. No novo regime, certas leis trabalhistas
facilitaram a dispensa mediante o pagamento de indenização rescisória e aviso
prévio (Boeri e Terrel, 2001), mas atrelada à negociação coletiva. No entanto,
as associações de empregadores têm sido exigidas além de sua capacidade de
negociar.
Outra característica da onda legislativa pós-comunismo foi a criação de
uma pletora de órgãos tripartites. Todos os países da Europa do Leste investiram
pesadamente no tripartismo12. Entretanto, há uma fraca consciência quanto aos
interesses de classe e até um certo menosprezo pelo papel do setor privado. No
Leste Europeu, com raras exceções o tripartismo é um corporativismo ilusório.
“Embora a fachada do tripartismo se faça presente em toda a região, com
comitês devidamente constituídos que realizam reuniões freqüentes entre os
8

Reformas trabalhistas consomem muito tempo. As mudanças na legislação britânica de relações do
trabalho, por exemplo, ocorreram ao longo de 11 anos de sucessivos aditamentos introduzidos por
Margaret Thatcher e John Major (Schackleton, 1998). Na Espanha, as mudanças nas leis trabalhistas
começaram em meados dos anos 80 e continuam até o presente (Pastore, 2006b).
9

Muitos autores, entretanto, argumentam que esta estratégia era necessária porque sindicatos nos países
da UE8 são fracos e estão ausentes em muitas empresas (Eamets, Philips e Masso, 2006).
10
Este hiato foi detectado há dez anos (Grozdanic, 1997), e ainda está presente na maioria dos países da
Europa Oriental.
11
A situação de associações de empregadores na região é muito complexa. Muitas são mais voltadas aos
negócios do que às relações do trabalho. Por isso, estão mais envolvidas em fazer lobby do que em
negociar (EIRO, 2002).
12
Na Hungria, constituiu-se uma comissão tripartite em 1988, que foi reconstituída dois anos mais
tarde. Na República Tcheca e Eslováquia, órgãos tripartites começaram a operar em 1990. A Comissão
Tripartite Polonesa reuniu-se em 1994 (Ost, 2001).
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representantes formais dos Estados, sindicatos de trabalhadores e empregadores,
não surgiram até agora contratos vinculantes e nem a transposição de decisões
dos comitês para regras administrativas ou legais” (Ost, 2001). Isso porque
nenhuma das partes é suficientemente forte e representativa para atuar como
parceiro eficaz (Casale, 1997). Em suma, a mera imitação de leis e instituições
de países adiantados não bastou para criar um novo sistema de relações do trabalho
(Vickerstaff e Thirkell, 1997).
Remuneração e produtividade na Europa do Leste
Há um contraste visível entre a UE8 e a UE15 no que tange à remuneração.
A liberação dos países do Leste Europeu do regime comunista acrescentou um
contingente de aproximadamente 40 milhões de trabalhadores de baixo custo à
União Européia. Diferenças de remuneração e salários são enormes, como mostra
a Tabela 2, que compara alguns países.
T
abela 2: Remuneração média por hora (2005)
Tabela

Embora os salários na UE8 venham aumentando mais rapidamente do que
na UE15, as diferenças continuam enormes. Em 2005, a remuneração média
real nos países membros da UE8 aumentou em 3,6%, enquanto nos países da
UE15 subiu 0,7%. Neste caso, os maiores aumentos ocorreram na Lituânia (6,4%),
Estônia (9,2%) e Letônia (10,3%). Os menores foram registrados na Polônia
(2,8%), Hungria (2,7%), Eslováquia (2,1%), República Tcheca (2,0%) e Eslovênia
(0,6%)13. Apesar desses fortes aumentos, a mão-de-obra na Lituânia, por exemplo,
custa apenas 12% da alemã! Um ferramenteiro que trabalha numa montadora
de automóveis na Polônia recebe aproximadamente US$ 7,00 por hora, enquanto
na Alemanha chega a US$ 45,00 por hora (Moreira, 2006).
Os salários mínimos também estão aumentando. Apesar disso, as diferenças
entre os dois blocos continuam impressionantes, conforme mostra a Tabela 3.
Além disso, uma parcela muito maior de trabalhadores da UE8 vive de salários
mínimos, o que não ocorre com os trabalhadores da UE15.

13
Dados recentes sobre a Eslovênia, entretanto, indicam que salários médios tiveram um aumento real de
46% no período de 2000 a 2004 (Bureau Estatístico da Eslovênia, 2006).
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T
abela 3: Salários mínimos de adultos por mês (2005)
Tabela

As jornadas de trabalho na UE8 são mais longas do que na UE15. O trabalho
aos domingos e feriados, assim como as horas-extras, são freqüentes, mas seu
pagamento é raro. Aliás, o hiato entre exigências legais e os termos concretos
dos contratos de trabalho é bastante significativo. A informalidade é alta.
No regime comunista, os salários eram fixados independentemente do
desempenho das empresas. Com a entrada em economias de mercado, isso
mudou. Os salários passaram a seguir mais de perto a produtividade. A busca de
maior produtividade é incessante. Em 2005, a produtividade na UE8 aumentou
4% (média), enquanto na UE15 subiu 1,5%. A melhor gestão desempenhou um
papel de destaque neste processo (Martin, 1998), assim como a melhoria da
qualidade da mão-de-obra.
Em vários países da UE8, em parte como uma boa herança do regime
comunista, mas também como resultado de mudanças educacionais profundas,
o nível educacional revela-se até mesmo acima dos níveis de muitos dos países
mais ricos do mundo14. Gros e Suhrcke (citados por Spagat, 2002) estudaram os
níveis educacionais em nações que estavam em fase de transição, e utilizando
uma regressão “cross-section” de 148 países, revelaram que os países da UE8
apresentaram um dos mais altos níveis no ensino de nível secundário e superior.
Por exemplo, na Polônia, em 2005, cerca de 40% dos jovens estavam matriculados
em universidades (Central Statistical Office, 2005), quando no Brasil o número
era de apenas 10%. A educação profissional – que até certo ponto foi preservada
pelo regime comunista – continua amplamente difundida na Polônia (Eurydicet
Unit, 2005), em especial na construção naval, maquinaria pesada, setor de
transporte e na tecnologia de informação. O mesmo se aplica à Hungria. A
Lituânia também está se tornando um dos países da UE8 de alto nível
educacional.
14
Segundo Schmid e Hafner (2005), a Estônia alcançou 201 pontos na pesquisa internacional IBW
2005. A República Tcheca, Lituânia e Letônia vieram em seguida com 185 pontos, enquanto a Áustria
teve 182 pontos, seguida de perto pela Eslovênia, Eslováquia e Polônia (180 pontos), e pela Hungria
(178 pontos).
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A consciência da necessidade da educação continuada está disseminada em
todo o Leste Europeu. A proporção de empregados da UE8 que participam de
“treinamento vocacional continuado” reflete essa preocupação. Por exemplo,
na República Tcheca, 42% dos empregados estão freqüentando cursos de
aperfeiçoamento. Na Eslovênia são 37% – excedendo a média de 30% da UE15
(Unicef, 2000; 2001; Perugini, Pompei e Signorelli, 2005). Além das melhorias
em gestão e educação que ocorrem nos dias atuais, o aumento da produtividade
reflete também a longa tradição que os países da Europa do Leste sempre tiveram
mesmo antes do comunismo, em especial na maquinaria pesada, metalurgia,
construção naval, usinagem, utilidades domésticas, móveis de classe internacional
e produtos farmacêuticos e químicos.
Isso não significa que o quadro educacional seja róseo em todas as dimensões.
Os avanços realizados não conseguiram superar certos obstáculos como, por
exemplo, as dificuldades econômicas das famílias, as distâncias em relação às
boas escolas, as diferenças étnicas e financeiras das várias comunidades. Com o
crescimento da economia e com a chegada de empresas de alta tecnologia, as
demandas em relação ao sistema escolar aumentam mais depressa do que a
oferta. Muita lentidão tem presidido o estabelecimento de uma legislação
educacional que seja coerente com os novos tempos e sustentada realisticamente
por eficientes mecanismos financeiros e administrativos15. Mas há progressos
na reforma de currículos, dos livros escolares e da pedagogia. Já surgiu em todos
os países uma indústria de livros didáticos muito pujante que substituiu a
fabricação em massa de textos criados e injetados no sistema escolar pelo Partido
Comunista.
Deslocamento de empresas para o Leste Europeu
Com enormes diferenças em salários e condições de trabalho, era de se
esperar uma massiva migração de trabalhadores de países de baixa renda para os
de renda mais alta, ou seja, da UE8 para a UE15. Todavia, isso foi impedido por
uma restrição da União Européia. Trabalhadores do Leste foram proibidos de
se mudar para o Ocidente, com exceção da Inglaterra, Irlanda e Suécia. Embora
o tratado original da Comunidade Econômica Européia estipulasse a livre
movimentação de pessoas, as autoridades da União Européia nunca
interpretaram aquele princípio como sendo um passaporte para os trabalhadores
mudarem de um país a outro (Barnard, 2006). Nesse sentido, a restrição imposta
não constituiu novidade.
Essa restrição, no entanto, aplica-se a pessoas, mas não a empresas. O
deslocamento de empresas da Europa Ocidental para a Oriental, que já ocorria
desde os anos 80, foi intensificado a partir de 2004 com a entrada dos oito novos

15
Embora os países da Europa Oriental apresentem muitas diferenças, reformas educacionais na área de
treinamento vocacional foram implantadas com características semelhantes, oferecendo às empresas
vantagens como mão-de-obra jovem de boa formação e cursos vocacionais customizados para as
necessidades de empregadores, combinados com baixos impostos sobre a receita de empresas e executivos
(Roberts, 2001).
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membros. De fato, o fluxo de investimento estrangeiro direto (IDE)16 tem sido
expressivo em comparação ao tamanho dos PIBs da região. Por exemplo, a
República Tcheca e a Hungria receberam em 2004, respectivamente, US$ 4,5
e US$ 4,2 bilhões, aproximadamente 4% de seus PIBs. A Polônia teve um fluxo
de entrada de US$ 6,2 bilhões – 2,5% de seu PIB. A Eslováquia recebeu US$
1,1 bilhão, 2,6% de seu PIB. A Estônia recebeu US$ 926 milhões, que
representaram 8% do PIB do país (Unctad, 2005).
O IDE está crescendo praticamente em todas as nações da UE8. O
deslocamento de empresas, notadamente da Europa Ocidental, vem
desempenhando um papel-chave nesse processo. Em 1980, os valores patrimoniais
da União Européia no exterior eram praticamente iguais aos dos Estados Unidos
– US$ 215 bilhões. Em 2002, esse patrimônio da União Européia alcançou
US$ 3,4 trilhões, enquanto o dos Estados Unidos ficou em torno de US$ 1,5
trilhão (Unctad, 2003). Cerca de 70% dos principais executivos das mais
importantes empresas transnacionais têm a expectativa de que o IDE continuará
a aumentar na Europa do Leste, em especial na Polônia, seguida da Rússia, da
Hungria e da República Tcheca (Unctad, 2005).
As razões desses deslocamentos são: 1) baixos custos da mão-de-obra e
legislação trabalhista em mudança; 2) boa qualidade da força de trabalho; 3)
rápida solução dos conflitos trabalhistas; 4) menores alíquotas de impostos; 5)
subsídios explícitos; e 6) a proximidade de grandes mercados consumidores,
especialmente dos países da UE15. As principais origens de empresas que se
deslocam são Alemanha, França, outros países da União Européia, Estados
Unidos, Japão e Coréia do Sul. Os setores mais atraentes são indústria automotiva,
eletrônicos, produtos químicos, tecnologia da informação, comércio e
engenharia, e bancos e outros serviços.
No setor automotivo, os deslocamentos têm sido expressivos. Várias fábricas
foram transferidas da UE15 para a UE8. A Eslováquia recebeu fábricas da
Peugeot-Citroën, Kia, Ford e Volkswagen, e, em 2005, montou mais de 800
mil automóveis, tornando-se o maior produtor de automóveis per capita na
EU2517. O mesmo acontece em outros países do Leste18. Em 2005, um em
cada 25 automóveis vendidos no mundo tinha um motor produzido na
Hungria19. Em 2003, a General Motors mudou sua fábrica alemã de caminhões
16
O IDE é definido como a importação de bens, maquinaria e equipamento pelo país, sem que faça
desembolso de moeda estrangeira, mais recursos financeiros ou monetários para utilização em atividades
econômicas. A entrada de IDE inclui o investimento em ativos, a conversão de créditos externos em
investimentos e a conversão para investimentos de outros ativos pertencentes a residentes no exterior.
Empréstimos de curto e longo prazo não são considerados IDE.
17

Financial Times, 15 de junho de 2006.

18

Instalações na Europa Oriental fazem sentido para a maioria das montadoras de automóveis. Dentro
de alguns anos, poderão se deslocar ainda mais, para a Romênia, Bulgária, Moldávia, Ucrânia, Belarus,
Rússia, ou mesmo Cazaquistão e Uzbequistão. Algumas empresas já migraram para estes países. Esta
migração sistemática ocorreu nos anos 60. Empresas norte-americanas mudaram-se inicialmente para o
Japão. Na medida em que salários e condições de trabalho aumentaram seus custos, elas se mudaram para
a Coréia do Sul, Hong Kong, Cingapura e Taiwan. A seguir, foram para a Indonésia, Filipinas e
Tailândia. Atualmente, estão na China e na Índia.
19
Montadoras de automóveis da Europa Ocidental concentraram em seus países de origem as atividades
de projeto, engenharia e marketing. A maioria dessas empresas hoje em dia está se saindo melhor do que
no início dos anos 90.
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para a Polônia. Em 2006, a sua filial de Ellesmere Port (norte da Inglaterra)
estava concluindo uma joint venture para construir uma nova fábrica também
na Polônia. A PSA Peugeot Citroën já produz o modelo 206 na Eslováquia e
pensa em mudar a fábrica da região central da Inglaterra para um país da Europa
do Leste ou da Europa Central. Toyota, Kia e Hyundai construíram várias fábricas
na região. Mais recentemente, a Rússia tornou-se alvo de atenção, principalmente
por parte da GM, Nissan, Toyota e VW. A Ford e a Renault já se mudaram para
aquele país20.
Fornecedores de peças e acessórios também estão se deslocando para o
Leste, proporcionando às montadoras uma competitividade adicional. O mesmo
acontece no setor químico, metalúrgico e mecânico, eletrônico, de informação
e comunicações, assim como no setor de serviços bancários e de seguros. A
Ericsson e a Nokia já produzem telefones celulares na Estônia e Hungria,
enquanto em seus países de origem concentram as atividades de P&D, projeto e
a fabricação de alta tecnologia. Cresce no Leste europeu o número de call centers.
Os PIBs da UE8 (cerca de US$ 1 trilhão, em paridade de poder de compra)
são uma pequena fração do PIB da União Européia (US$ 12 trilhões).
Entretanto, os novos membros desempenham papel estratégico para a
competitividade de grandes países da UE, como a Alemanha (cujo PIB é de
US$ 2,5 trilhões), França (US$ 1,8 trilhões), Itália (US$ 1,7 trilhões) e outros.
Mudar para o Leste tem sido benéfico à competitividade das empresas do
Ocidente. Por exemplo, em 2004, a fábrica da VW localizada na Eslováquia
(vinda da Alemanha) obteve uma economia de US$ 1,8 bilhão em mão-deobra e impostos. Muitas fábricas da Europa Ocidental, especialmente da
Alemanha e da França, só não se mudaram porque o custo de fechar uma fábrica
e de romper os contratos de trabalho é muito alto.
O IDE, ao beneficiar os países da UE8 – dado seu potencial no processo de
modernização, renovação de capacidades gerenciais, força de trabalho qualificada,
baixos salários e bom clima de investimentos –, tem sido importante também
para os países da UE15 (Perugini, Pompei e Signorelli, 2005: Voice, 2006).
Para muitas empresas, a escolha não é mais entre produzir no país de origem
ou no exterior, mas sim entre cortar custos ou perder participação de mercado.
Elas estão em busca de soluções para aumentar a competitividade. Uma delas é
mudar para o Leste. Isso ajuda a manter os empregos do lado ocidental, pois, do
contrário, as empresas perderiam competitividade e fechariam suas portas por
completo.
As empresas que já mudaram estão investindo pesadamente na modernização
de suas instalações nos países da UE8. Com isso elas visam expandir a produção
e explorar mercados nacionais e internacionais. Cerca de 50% dos 1,7 milhão de
automóveis produzidos na Europa do Leste já são vendidos nos mercados locais.
Embora as fábricas da Europa Ocidental fabriquem oito vezes mais automóveis

20
O número de novas fábricas no Leste não é facilmente percebido pela população. Estão amplamente
espalhadas pelo interior em vários países.
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– aproximadamente 14,5 milhões por ano –, a situação começa a mudar: o
poder aquisitivo dos consumidores do Leste Europeu está aumentando e a
produção de automóveis cresce ainda mais rapidamente do que no lado ocidental.
Em suma, os deslocamentos em direção à UE8 estão garantindo o futuro de
empresas que enfrentam problemas de concorrência na esfera mundial, como é
o caso das empresas da Alemanha, França, Itália e outros países da UE15.
Outras diferenças entre países
A entrada de investimento direto estrangeiro varia de país para país. As
vantagens comparativas entre países da UE8 também variam. Os parágrafos a
seguir apresentam características do deslocamento de indústrias em países
específicos.
República T
checa
Tcheca
Desde 1992, de acordo com o Ministério de Indústria e Comércio e a
Agência Tcheca de Investimento, o país atraiu cerca de 500 projetos estrangeiros,
totalizando US$ 18 bilhões, uma quantia considerável em um país que tem um
PIB de US$ 109 bilhões. Fábricas de automóveis constituem os principais
projetos. O baixo custo da mão-de-obra tem sido o maior incentivo. Os salários
são aproximadamente um quinto do valor dos países da UE15. Vários
fornecedores do setor de autopeças mudaram para a República Tcheca, em
especial para Kolin, onde encontraram trabalhadores qualificados e altamente
motivados, assim como uma infra-estrutura bastante satisfatória. As empresas
estrangeiras pagam salários mais altos do que os das empresas locais (Hála e
Dokulilová, 2005).
Hungria
O número de empresas com participação de capital estrangeiro alcançou
27 mil em 2004, o que representou aproximadamente US$ 56 bilhões. Reiterase que este montante é expressivo quando comparado ao PIB de US$ 107 bilhões.
Cerca de 50% desse investimento foi direcionado aos setores de automóveis,
material de transporte, equipamento elétrico, produtos químicos e farmacêuticos
e alimentos. O resto foi investido em atividades de logística (armazéns, transporte,
compra de insumos, organizações financeiras, treinamento de gestores, call centers
etc.). A maior parte do investimento é oriunda da Alemanha, Holanda, Áustria,
Estados Unidos e França (Tóth e Neumann, 2005). Desde 1995, as empresas
de capital estrangeiro vêm respondendo por aproximadamente 50% do total de
investimentos realizados pelo setor privado (Statistical Office of Hungary 2005a).
Lucros reinvestidos também estão aumentando.
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Estônia
Nos anos 90, os deslocamentos para esse país eram menos intensos do que
em outros da UE8. A situação está mudando. Muitas empresas estão buscando
a Estônia para produzir alimentos, tecidos, artigos de couro, madeira e calçados,
todos setores intensivos em mão-de-obra. As principais razões têm sido a boa
qualidade do trabalho e os baixos custos da mão-de-obra. A maior parte do
capital veio de países da UE15 e da Finlândia. Em 2005, a diferença entre
salários na Estônia e na manufatura finlandesa era de um para dez, em média.
Contudo, os salários nominais mensais médios na Estônia aumentaram mais de
30% no período 2000-2005. Vários analistas consideram que, no médio prazo, a
Estônia perderá a vantagem comparativa de baixos salários (Eamets e Philips,
2005), seguindo o caminho da Eslovênia.
Eslovênia
Esse país passa por um processo misto. Embora tenha atraído muitas
empresas estrangeiras, nos últimos cinco anos (2000-05) o processo começou a
reverter. Empresas têxteis e de calçados, além de curtumes, por exemplo,
começaram a procurar países com mão-de-obra mais barata na região da UE8,
como República Tcheca, Polônia e Letônia, além da Bulgária, Romênia e
Turquia.
Os salários vêm aumentando consideravelmente e a legislação trabalhista
tornou-se demasiadamente rígida com sucessivas promessas de proteção legal.
Isso fez as saídas de empresas tornarem-se mais freqüentes do que as entradas.
Associações de empregadores avaliam que o ambiente de negócios esloveno
tornou-se mais difícil, e vêem nisso um motivo para se mudarem. Os sindicatos
estão considerando esse movimento como um problema sério para a manutenção
do nível de emprego. (Mrcela e Kajic, 2005).
Polônia
Virtualmente todas as novas empresas provêm da União Européia,
principalmente da França e da Alemanha. Custos de mão-de-obra mais baixos
constituem o principal atrativo, seguido da qualidade do trabalho. Os salários
médios na Polônia são inferiores aos de muitos outros países da UE8. As empresas
dos países da UE15 economizam cerca de 40% deslocando sua produção para a
Polônia, sem contar a alta produtividade e os impostos moderados. O
deslocamento de empresas em direção à Polônia passou por duas fases.
Inicialmente, ocorreu em função da privatização. Atualmente, são projetos novos
(Towalski, 2005). Os principais deslocamentos ocorrem no setor automotivo.
Eslováquia
É um dos países mais atraentes para deslocamentos. As empresas automotivas
lideram as mudanças (80%), seguidas das químicas, as de engenharia, hidráulica,
computação, siderurgia, autopeças e indústrias de materiais para decoração, além
de bancos e empresas de serviços. A maioria das novas empresas vem da
60
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Alemanha, França, Inglaterra, Áustria, Estados Unidos e Coréia do Sul. Há
cerca de 140 empresas estrangeiras na Eslováquia. Baixos salários, alíquotas
reduzidas de impostos e mão-de-obra qualificada são as principais causas das
mudanças. Cerca de 95% da produção de empresas estrangeiras se destinam a
outros países europeus (Stanck, 2005).
Num balanço geral, verifica-se que durante o período 1995-2004
montadoras de automóveis investiram aproximadamente US$ 24 bilhões nos
países da Europa do Leste e esperam que, até 2010, 60% dos 14,5 milhões de
automóveis provenham de linhas de produção da UE8 (Business Week, 2005).
“Linces Europeus”
Os países da UE8 estão sendo chamados de “Linces Europeus”, uma
adaptação do conhecido conceito de “Tigres Asiáticos”. Medindo a
competitividade da UE8 em termos de desempenho de exportação (volume e
qualidade), estrutura econômica (dominância do setor de serviços) e atitude
favorável em relação aos negócios, um estudo publicado pela revista Economist
(Economist, 2006b) colocou os “Linces” quase ao mesmo nível dos “Tigres”.
O crescimento de exportações foi maior que o de qualquer outro país asiático
com exceção da China e da Coréia do Sul. Exportações (38% do PIB em 2004)
resultaram em grande parte da entrada maciça direta de capital estrangeiro.
O tamanho do mercado na Europa do Leste é mínimo comparado com a
Ásia, Estados Unidos ou a EU15. Entretanto, para a União Européia, os países
da UE8 têm vantagens específicas: estão próximos; a mão-de-obra é de boa
qualidade; a motivação para o trabalho é alta; as pessoas procuram o progresso
e estão dispostas a trabalhar muito. No fundo, o grosso do IDE não se destina ao
mercado da Europa do Leste, mas sim às vantagens de produzir naquela região
visando à exportação. Em suma, empresas da Europa Ocidental vêem um clima
favorável à mudança de fábricas e serviços para países da Europa do Leste, onde
podem obter lucros impossíveis de serem alcançados no Ocidente devido a altos
impostos, altos custos trabalhistas e dificuldades em negociar com os sindicatos
de trabalhadores. O IDE nos países da UE8 está modernizando a infra-estrutura,
melhorando moradias, fortalecendo o poder de consumo e melhorando as
condições de vida – o que tornará a região mais forte.
Mudanças trabalhistas na Europa Ocidental
A maioria dos países da Europa Ocidental está envolvida com reformas nas
áreas de saúde, educação, trabalho, treinamento, impostos, previdência social,
assistência social a famílias, auxílio desemprego e pensões. Mas as reformas
avançam muito lentamente. Déficits de governo crescem. Muitos empresários
estão insatisfeitos21, a ponto de um terço das empresas alemães pretenderem
21
Ludwig George Braun, Presidente da Federação Alemã de Câmaras de Comércio e Indústria (DIHK),
disse: “empresas não deveriam esperar pelas reformas para mudar as coisas na Alemanha, mas sim,
deslocar-se para o leste, para países que estão entrando na União Européia”; o ex-primeiro-ministro
Gerhard Schröder considerou a exortação um ato não patriótico (Economist, 2004).
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transferir pelo menos uma parte de sua produção para o Leste Europeu
(Economist, 2004).
Os efeitos secundários das mudanças já realizadas começam a aparecer na
UE15. O tema tornou-se um assunto político explosivo e controvertido. Embora
as mudanças para o Leste tenham ajudado empresas alemãs, francesas e italianas
a continuarem competitivas globalmente, os deslocamentos causaram a
destruição de muitos empregos no Ocidente. O fechamento de fábricas
prejudicou os trabalhadores.
Foi o medo e a insegurança que impulsionaram os países da UE15 a realizar
profundas modificações nas relações do trabalho. Nos últimos anos, sindicatos
de trabalhadores e governos fizeram grandes concessões para evitar mais
deslocamentos. Em 2005, quando a General Motors decidiu fechar sua fábrica
de vans em Portugal, eliminando 1.100 empregos diretos (o custo de uma van
em Portugal era US$ 630 mais alto do que em qualquer país da Europa do
Leste), o primeiro-ministro português prontificou-se a aprovar um plano para
salvar a empresa. Como conseqüência, a decisão de fechar a fábrica foi postergada.
A Volkswagen também ameaçou mudar mais fábricas (em especial as espanholas,
tão propensas a greves) para localidades do Leste Europeu22. Para evitar o desastre,
os contratos de trabalho foram reformulados, com vistas a manter a
competitividade da empresa23.
Em outras palavras, os deslocamentos ocorridos para o Leste Europeu
permitiram às empresas da UE15 obter concessões até então impossíveis dos
sindicatos de trabalhadores. Na Alemanha, por exemplo, horas de trabalho foram
aumentadas e salários foram reduzidos. Empresas como a Siemens,
DaimlerChrysler e Bosch renegociaram os contratos de trabalho, aumentando a
jornada de trabalho de 35 para 40 por semana (sem qualquer pagamento
adicional), condicionado ao compromisso de que essas empresas não mudarão
suas fábricas da Alemanha até 2012 (Business Week, 2004). Na França, a fábrica
de autopeças da Bosch em Vénissieux chegou a um acordo com os sindicatos de
trabalhadores franceses (CFE e CGC) que praticamente congelou salários para
o período 2004-2008; reduziu o pagamento adicional por horas trabalhadas em
turnos da noite de 25% para 20%; cortou os bônus trimestrais que eram usados
para fixar a remuneração de férias; eliminou 6 de 20 dias de folga concedidos
em contrato assinado em 1997; e estabeleceu um sistema de “equipes de
trabalho” com bônus variáveis, em vez de um pagamento anual fixo.
A Siemens foi a pioneira nessas negociações. Em junho de 2004, o maior
sindicato do setor metalúrgico (IG Metall) concordou com a empresa em
aumentar as horas de trabalho semanais de 35 para 40 em duas fábricas de
22
Na Volkswagen, as conversações focam no aumento de horas de trabalho sem aumento de salários.
Além disso, Wolfgang Barnard, o novo dirigente da VW, está considerando mudar ou atenuar a sagrada
e tradicional política alemã de cogestão (Power, 2006).
23
Várias negociações para fazer concessões ocorreram na indústria automobilística norte-americana em
2006. Por exemplo, milhares de trabalhadores da General Motors aceitaram reduzir pagamentos rescisórios
quando deixam a empresa, assim como em seguro-saúde e em benefícios da previdência privada.
Trabalhadores na Delphi (o maior fornecedor da GM) viram-se diante de escolhas semelhantes. Para os
trabalhadores que permanecem na empresa, os salários foram reduzidos de US$ 27 para aproximadamente
US$ 22 por hora (Financial Times, 2006).
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telefones celulares, sem pagamento adicional24. Como resultado, o plano de
mudar 2 mil empregos da Renânia do Norte-Westfália para a Hungria foi
cancelado. O mesmo acordo foi então aplicado aos 4 mil trabalhadores das
fábricas da empresa em Bocholt e Kamp-Lintfort. Posteriormente, o novo
contrato foi estendido como modelo e leves ajustes a todas as localidades alemãs
(Standorte) nas quais a empresa mantinha unidades fabris (EIRO, 2005d).
Dirigentes do IG Metall viram o contrato como um grande sucesso por mostrar
que existem alternativas à transferência de empregos para outros países. Isso
desencadeou uma série de acordos em 50 grandes empresas alemãs, como a
Bosch Electronics, Opel (General Motors), MAN (fabricante de equipamentos
e caminhões), Thomas Cook (turismo), Continental (pneus), Deutsche Bahn
(ferrovia estatal) e outras. Muitas empresas de pequeno e médio porte celebraram
contratos semelhantes (EIRO, 2005a).
Esse clima tornou-se propício para o governo alemão mudar levemente
algumas leis trabalhistas25. As mudanças estabelecidas na mesa de negociações,
entretanto, foram muito mais acentuadas do que as legais. Na Hawe Hydraulics,
uma séria ameaça de mudar fábricas da Alemanha para Bangalore (Índia) resultou
em que os trabalhadores aceitassem trabalhar mais horas, inclusive aos sábados e
domingos, e trocar bônus fixos por prêmios sobre lucro alcançado (Walker, 2006).
O deslocamento foi suspenso.
Ou seja, muitos trabalhadores europeus, em especial alemães, estão
concordando em trabalhar mais por menos. Sabem que resistir às mudanças
poderá destruir seus empregos. Com essas renegociações, o fantasma da mudança
se afastou. Em 2006, cerca de 16% das empresas alemãs esperavam contratar
mais pessoal, comparados a 10% em 2005; apenas 17% planejavam cortar
empregos, comparados com 28% no ano anterior (Walker, 2006).
A flexibilidade trabalhista, portanto, transformou-se em fator decisivo para
ajudar a Alemanha a manter empregos e a assumir um papel líder na recuperação
econômica em toda a União Européia. Isso foi possível pela contribuição dos
trabalhadores. Os sindicatos de trabalhadores estão muito preocupados em
manter os empregos, fazendo de tudo para evitar a migração deles para o Leste
Europeu. Daí as concessões.
Teoricamente, essas concessões deveriam ser evitadas com o auxílio dos
Conselhos de Fábrica Europeus (EWCs). Estes conselhos foram criados pela
Diretiva Européia de 1994 (94/45/EC), aplicando-se a todas as empresas que
tenham pelo menos mil empregados no âmbito dos Estados-membros da União
Européia e com pelo menos 150 empregados em cada um de pelo menos dois

24
Mesmo assim, apenas os empregados super qualificados e flexíveis foram capazes de reter seus empregos
na Alemanha. Por muitos anos, a Siemens vinha mudando grande parte de suas fábricas européias para
outros países. A empresa, que é a quarta maior empregadora privada, reduziu sua força de trabalho na
Alemanha de 218 mil, em 1994, para 167 mil em 2004, enquanto no resto do mundo aumentou o total
de empregados de 376 mil, em 1994, para 415 mil em 2004 (Business Week, 2004)
25
Uma lei aprovada em 2004 reduziu benefícios do seguro-desemprego. A lei dos “empregos de um
euro” (400 a 800 euros por mês) foi sancionada no mesmo ano para atenuar emergências dos
desempregados (Economist, 2004).
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Estados-membros26. Porém, até agora, esses EWCs não tiveram força para
restringir os deslocamentos de empresas. Ademais, na maioria dos casos, a Diretiva
não é aplicável. Na Europa do Leste, por exemplo, são muito poucas as empresas
multinacionais que têm mais de mil empregados.
Os esforços para fortalecer os EWCs na UE8 continuam em curso27, mas
há muitos problemas a superar. Um deles é a referida falta de sindicatos de
trabalhadores e organizações de empregadores bem desenvolvidos. Outro é a
falta de familiaridade dos parceiros sociais com relações de trabalho e leis
trabalhistas mais sofisticadas como as da UE15. Finalmente, há barreiras de
comunicação, de idiomas, e a falta de tradição em negociações coletivas28. Por
isso, os EWCs de ambos os lados da Europa têm exercido uma influência limitada
para conter o deslocamento de empresas (EIRO, 2004b). A renegociação de
contratos de trabalho tem sido muito mais efetiva.
Os países da UE8 deverão continuar atraentes. Os salários, embora
crescentes, são uma fração dos praticados na UE15. As altas taxas de desemprego
seguram uma explosão de salários. Sindicatos de trabalhadores, ainda que estejam
exercitando os músculos, continuam com atitudes amigáveis.
As reações do povo da UE8
No início do processo de expansão, a característica mais marcante das
populações no Leste Europeu era sua grande motivação em superar o atraso que
resultou dos regimes autoritários do passado – nazismo e comunismo. Afinal, os
países da UE8 sofreram repressão por mais de 70 anos (1920-90). Cada um
atravessou períodos de ocupação estrangeira e de dominação. Durante a Segunda
Guerra Mundial, sob o regime comunista, muitas famílias foram desagregadas e
seus integrantes perderam contato entre si. As sucessivas agressões tiveram um
efeito cumulativo sobre as pessoas e sua psique. Os regimes totalitários destruíram
vidas, relacionamentos e confiança. Os soviéticos desencadearam uma guerra
de classes e os nazistas, um expurgo racial. Ambos devassaram a dignidade humana
(OMF, 2005).
Este passado de agressões é difícil de ser esquecido e talvez nunca o seja. O
que esperar nessas circunstâncias? O que os países recém-ingressos desejam da
rica União Européia? Será que as pessoas poderão criar seus filhos em liberdade,
melhorar as condições materiais e se tornar membros dignos da Comunidade?
Os povos dos países do Leste entraram para a União Européia em busca de
progresso e mobilidade individual, trabalhando arduamente para melhorar suas
vidas. Houve avanços. O crescimento econômico se tornou uma bem-vinda
26

Para a União Européia como um todo, o Instituto Europeu de Sindicatos de Trabalhadores (ETUI)
estima que o número de empresas que se classificam no âmbito do escopo da Diretiva dos EWCs era de
2.169 em 2004. Aproximadamente 750 empresas multinacionais adotaram os EWCs.
27
Esta tendência é visível na Elcoteq, sediada na Finlândia (eletrônicos), e na Kesko (varejo e serviços),
no Grupo Celsa da Espanha (aço) e em vários bancos e companhias seguradoras austríacas, todavia não
em outros países sediados em outros países da “antiga” Comunidade Econômica Européia.
28
Para facilitar o desenvolvimento desta instituição na Europa Oriental, alguns sindicatos de trabalhadores,
inclusive o IG Metall e o Sindicato Unificado de Serviços da Alemanha, estão oferecendo cursos de
treinamento e apoio aos potenciais membros dos EWCs.
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realidade. A infra-estrutura melhorou. Novos edifícios, grandes supermercados
e shopping centers, além de uma robusta indústria de construção civil,
transmitiram uma sensação de progresso.
Apesar disso, o desemprego permaneceu elevado. Em 2005, a taxa alcançou
18% na Polônia – o dobro da média dos países da UE15. Na Eslováquia, foi de
11,5%; na Eslovênia, 9,8%29; e na República Tcheca, quase 9%. O desemprego
entre os jovens é superior a 20% na maioria dos países. Na Polônia, 20% da
população vive abaixo da linha de pobreza (Moreira, 2006)30.
Como as pessoas reagem a esta nova situação? De otimistas, no início do
processo de expansão, passaram ao ceticismo. Muitos dos recém-ingressados na
União Européia se ressentem por serem tratados como membros de segunda
classe, ao se referirem, especialmente, à proibição de se mudarem para o resto
da Europa (exceto Inglaterra, Irlanda e Suécia, embora com restrições). Os
salários são muito mais baixos; as instalações de saúde são precárias; a previdência
social e o seguro-desemprego são inadequados.
A UE8 esperava mais do que está recebendo da UE15. Os poloneses, por
exemplo, sentem que a União Européia deveria lhes dar mais recursos para
reconstruir a infra-estrutura, notadamente as estradas ruins. Os letões consideram
a União Européia demasiadamente burocrática. Os húngaros se queixam de
receber salários que são menos que um terço do que é pago aos europeus
ocidentais. Os lituanos gostariam de estar em melhores condições. Os estonianos
são pragmáticos: “somos um país pequeno (1,3 milhão de pessoas), então temos
de ser especiais, senão não seremos nada”. Com esta idéia em mente, eles estão
se tornando a nação de alta tecnologia, tentando imitar a vizinha Finlândia, um
dos países mais desenvolvidos na região.
Em suma, as reações variam. Para muitos, o otimismo prevalece. Há
esperança de dias melhores pela frente. A produção industrial cresce. Produtos
são mais sofisticados. Os países vêm atraindo investimento direto estrangeiro.
Os salários começam a aumentar. Mas os trabalhadores ainda não sabem que
levará algum tempo para chegar ao ponto de Portugal e Espanha, que tiveram
um “boom” depois de entrarem na UE15. Por isso, em muitas rodas, prevalece
o pessimismo, lamentando-se o fato de o desemprego ainda ser alto, o trabalho
informal dominante e os salários aviltados. Empresas estrangeiras são vistas como
exploradoras de mão-de-obra barata e, para a maioria dos trabalhadores, as
negociações coletivas continuam incipientes.
Este quadro contrasta com o do Ocidente. Nos países da UE15, instituições
laborais são bem organizadas; princípios gerais são aprovados para todos os
membros; cada Estado faz suas próprias adaptações; associações sindicais e de
empregadores são participantes efetivos no diálogo social e nas negociações
coletivas. Ou seja, a União Européia não é meramente uma zona de livre
comércio, mas sim uma entidade supranacional com poderes Legislativo,
29
Dados relativos ao segundo trimestre de 2006, entretanto, mostram uma melhora substancial na
situação do desemprego. A taxa diminuiu drasticamente para 6% (Bureau Estatístico da Eslovênia,
2006).
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Judiciário e Executivo próprios, inclusive com regulamentos trabalhistas
sofisticados (Weiss, 2003; 2006). Para os membros da Europa do Leste, ainda
há um longo caminho a percorrer antes de alcançar esta complexidade
institucional.
O descontentamento também se verifica do lado ocidental. Atualmente
(2006), 60% dos alemães, franceses e austríacos se opõem a futuras entradas à
União Européia, por exemplo, da Turquia (pesquisa Eurobarometer de junho
de 2006). Cerca de 63% acreditam que a expansão aumentou o desemprego na
União Européia. Na Alemanha, 80% pensam que a inclusão de novos países foi
ruim para os empregos (Barysch, 2006).
O surgimento de elevadas taxas de desemprego como resultado da migração
de empresas para a UE8 agravou a insatisfação na UE15. Muitos autores temem
que a expansão venha a modificar os valores fundamentais do modelo social
europeu (Dauderstadt, 2003; Kohl e Platzer, 2003). Não há dúvida de que,
com a expansão das negociações de concessões, muitas mudanças indesejáveis
para os trabalhadores estão ocorrendo nas relações do trabalho da UE15.
Conclusões e implicações para o Brasil
Os dados revelados neste artigo mostram o avanço dos deslocamentos de
empresas dos 15 países mais avançados da União Européia (UE15) para as oito
nações ex-comunistas (UE8) que se juntaram à União Européia em 2004.
Embora a UE15 continue como uma zona de grande pujança econômica, os
países do Leste Europeu recém-incorporados vêm atraindo inúmeras indústrias
do lado ocidental pelo fato de oferecerem facilidades tributárias, salários mais
baixos e mão-de-obra relativamente produtiva. O processo envolve reestruturação
das empresas, a perda de empregos nos países de origem e a criação de empregos
nos países de destino. Para os dirigentes sindicais da UE15, a migração de
empresas passou a representar uma séria ameaça quando viram seus países
exportando empregos em grande quantidade (Galgóczi et al. 2007). Entre
empresários, os deslocamentos foram usados implícita ou explicitamente para
influenciar o resultado de negociações trabalhistas. No mundo inteiro, as empresas
estão em busca de locais que permitam custos de produção mais baixos (inclusive
de mão-de-obra) que facilitam a competitividade e o acesso a mercados em
expansão (EFILWC, 2006).
Os dados mostram que níveis salariais e outras condições de trabalho são
determinantes essenciais dos deslocamentos industriais. A China e a Índia são os
melhores exemplos do poder de fatores trabalhistas para atrair capital e
tecnologia. A UE8 vem logo a seguir, com salários e benefícios muito mais
baixos do que na UE15. A produtividade da mão-de-obra é razoável. O custo
unitário do fator trabalho é favorável. A motivação para trabalhar sob condições
adversas está presente. A vizinhança e o fato de pertencer à mesma Comunidade,
sem barreiras ao comércio, além da baixa tributação, representam vantagens
adicionais.
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Graças à combinação desses ingredientes, a UE8 tem atraído muitas
empresas da Europa, Estados Unidos e Ásia. O poder de compra dos países
receptores deverá aumentar nos próximos anos. Há sinais evidentes: nos últimos
cinco anos, os salários aumentaram velozmente, em especial nas empresas
estrangeiras. A maioria dos países da UE8 vem tendo altas taxas de crescimento
econômico. A infra-estrutura se desenvolve rapidamente e as condições de vida
estão melhorando. De um modo geral há uma expectativa crescente de dias
melhores.
As instituições trabalhistas da UE8, entretanto, têm um longo caminho a
percorrer para alcançar o nível dos países da UE15. Na UE8 os sindicatos de
trabalhadores e organizações de empresários estão se fortalecendo aos poucos.
Essa lentidão é, em grande parte, responsável pelo desequilíbrio institucional
reinante entre a Europa Oriental e Ocidental.
O processo de deslocamento provou muitas mudanças, dos dois lados. A
forte migração de empresas ocorrida nos últimos dez anos assustou os políticos
e os dirigentes sindicais da Europa Ocidental, em especial da Alemanha. Nesse
caso, a reformulação dos contratos de trabalho surgiu como uma estratégia para
salvar empregos, o que foi imitado por outras nações da Europa Ocidental. No
início, houve certa resistência do lado sindical, que alegava a prática de abusos
por parte dos empresários (Galgóczi et al. 2007). Em pouco tempo, porém,
dirigentes sindicais e políticos locais se puseram de acordo para oferecer
concessões e garantir incentivos às empresas que estavam prontas para mudar.
As que já haviam mudado eram muitas e deixaram para trás um desemprego
pavoroso, razão pela qual a nova estratégia foi adotada. Muitas fábricas e
empregos na Alemanha, Inglaterra, França, Portugal e Espanha foram salvos
(até agora) ajustando-se contratos e recorrendo-se a negociações coletivas. Essas
negociações foram possíveis porque, na Europa, os direitos trabalhistas não fazem
parte das constituições (com raras exceções). Quando muito, eles estão inseridos
nas leis ordinárias. A grande maioria, porém, são cláusulas dos contratos coletivos.
Isso facilitou a renegociação dos mesmos de modo a ajustar as novas condições
do trabalho à nova realidade. Jornadas foram ampliadas; salários foram reduzidos;
turnos foram modificados e assim por diante. Esta é uma primeira lição para o
Brasil. Entre nós, a grande maioria dos direitos trabalhistas foi incluída na
Constituição Federal de 1988, o que impede a negociação ou a renegociação
dos mesmos. Na verdade, há apenas dois direitos negociáveis na Carta Magna –
o salário e a participação nos lucros ou resultados. Todo o resto é rígido e
inegociável, o que torna difícil o ajuste em tempos de necessidade.
Na Europa do Leste reconhece-se que os salários estão subindo e as condições
de trabalho, melhorando. Pode ser que os contratos renegociados no lado
ocidental venham a ser modificados novamente nos próximos anos. Entretanto,
é pouco provável que a convergência de salários e condições de trabalho entre
os dois lados venha a se concretizar no curto prazo. A experiência histórica anterior
mostrou que esse processo é muito lento. As diferenças salariais entre os nove
países que constituíam a Comunidade Européia de 1973, e os que recémingressaram no bloco, Grécia, Portugal e Espanha, vêm de longo (Flanagan,
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1993) e, embora tenham diminuído gradualmente ao longo dos últimos 25
anos, ainda são significativas. Isto sugere que atuais diferenças entre o Oriente e
o Ocidente europeu permanecerão grandes por duas ou três décadas, e até mais31.
Ademais, a possível convergência entre o Oriente e o Ocidente será um
processo doloroso, notadamente para os países da Europa Ocidental32. Os povos
do Ocidente desfrutam, de modo geral, de uma boa qualidade de vida e contam
com uma enorme cobertura contra os riscos sociais, a um custo individual
relativamente baixo (o custo é alto para o Estado e para a coletividade). É provável
que a integração dos países da EU25 exija muitos aditivos ao atual contrato
social da União Européia. Mudanças não ocorrerão sem o tratamento cuidadoso
da dimensão social em ambos os lados – no Ocidente, por meio da reformulação
de acordos existentes; no Leste, por meio da criação de novas instituições
trabalhistas.
Por outro lado, é inimaginável que continue indefinidamente a migração
de empresas para o Leste Europeu para economizar despesas com o fator trabalho.
Já há sinais evidentes. Um clima de desconfiança nos países do Leste Europeu
em relação ao apregoado diálogo social dos empresários que vêm de fora começa
a ser sentido em vários países e deverá crescer nos próximos anos. No longo
prazo a integração entre os dois lados exigirá muita cooperação e bastante
entendimento, com concessões bilaterais (Langewiesche e Aintila, 1997).
Recentemente, as diferenças cambiais passaram a atuar como um fato
adicional para novos deslocamentos de empresas para o Leste Europeu e para
outras partes do mundo. Muitas empresas do bloco da EU15 já pensam em
migrar até mesmo para os Estados Unidos, onde os custos de produção se
tornaram bastantes razoáveis em vista do euro forte relativamente ao dólar. Os
países da Ásia e do Leste Europeu continuam sendo os mais importantes pólos
de atração.
Os deslocamentos empresariais podem buscar outra geografia, mas, num
mundo globalizado, estarão sempre presentes. Isso tem conseqüências para os
países de origem e para os países de destino, podendo afetar, por exemplo, o
atual fluxo de capital da Europa para a América Latina ou até mesmo para a
Ásia. Os dados da Unctad apresentados neste artigo mostram que essa tendência
deixou de ser apenas uma ameaça.
30
A Polônia espera reduzir o desemprego em 2006-2008 através da implantação de aproximadamente 3
mil projetos de infra-estrutura apresentados à Comissão Européia (Bruxelas) para financiamento.
31
Experiência histórica anterior mostrou ser este um processo muito vagaroso. Diferenças salariais entre
os nove países da Comunidade Européia de 1973 e Grécia, Portugal e Espanha excederam em múltiplas
vezes as diferenças que existiam entre outros membros da Comunidade subseqüentemente ao Tratado de
Roma (Flanagan, 1993).
32
Governos da Europa Ocidental estão tentando introduzir mudanças nas leis trabalhistas e de previdência
social para equalizar os atuais generosos benefícios. Na Alemanha, por exemplo, a nova lei sobre segurodesemprego (aprovada em 2004) reduziu o período e o montante de benefícios para casais cujos dois
cônjuges ficaram desempregados (Dougherty, 2004). Outras medidas para reduzir custos sociais de
baixos salários haviam sido tomadas anteriormente. A Alemanha também tentou implantar os “empregos
públicos de um euro”, ou seja, o pagamento de um euro por hora (mais benefícios) para atenuar
emergências dos desempregados. Em 2005, estes mini-empregos estavam pagando de 400 a 800 euros
por mês.
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Tome-se o caso do Brasil. Em geral, os custos do fator trabalho (salários e
custos indiretos) já sofrem a concorrência dos países da UE8. Isso é
particularmente visível no caso das pessoas qualificadas, especialmente na
indústria. Entre nós, os custos de mão-de-obra (salários e custos indiretos) são
bem mais altos do que na UE833. A falta de mão-de-obra qualificada é um
problema recorrente no Brasil e tende a elevar o custo de contratação. Para essa
mão-de-obra, a produtividade brasileira é razoável. Mas, para o grosso da força
de trabalho, a qualidade da educação e a produtividade são mais baixas do que
nos países da UE8, enquanto a tributação e as taxas de juros reais são muito
mais elevadas (Pastore, 2005; 2006). Há outras desvantagens nesse campo.
Quando se leva em conta a longa distância que separa o Brasil da Europa, o
conjunto de fatores que impulsionam os deslocamentos de capital produtivo se
transforma em sério obstáculo para competir com os países do Leste Europeu.
Como recomendação de políticas públicas, as mudanças trabalhistas
precisam ser aceleradas para posicionar o Brasil mais acima na classificação da
economia global. Por força da legislação atual, os custos de contratação no
Brasil representam 102,76% dos salários nominais; o país tem 2,5 milhões de
processos nos Tribunais do Trabalho; o prazo médio para resolver uma disputa é
de sete anos. Esses são os custos visíveis da área trabalhista e que constituem
sérios constrangimentos para o país crescer e gerar mais empregos formais.
Mas os custos imprevisíveis superam os custos visíveis. Três exemplos ilustram
a sua gravidade para a competitividade da economia brasileira. O primeiro diz
respeito à falta de uma lei para regular a terceirização. Isso cria uma enorme
insegurança jurídica para as empresas contratantes. A única regra que existe
nesse campo é a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que proíbe a
terceirização de atividades-fim, permitindo apenas a terceirização de atividadesmeio. Ocorre que nem os juristas, nem os magistrados e muito menos os
advogados conseguiram definir o que seja atividade-fim e atividade-meio. E
isso se torna cada vez mais difícil na produção moderna que é realizada com
base em redes de empresas e pessoas contratadas das mais diversas maneiras.
A indefinição legal dá margem para os fiscais do trabalho classificarem
arbitrariamente as atividades como fim ou meio – o mesmo ocorrendo com os
juízes quando têm de julgar uma ação contra uma empresa contratante.
Caracterizada a irregularidade do contrato (com base em critérios subjetivos), a
contratante sofre pesadas penalidades e é obrigada a recolher salários e
contribuições atrasadas por força de ordem administrativa ou sentença judicial,
muitas vezes alicerçadas por uma ação civil pública movida pelo Ministério
Público do Trabalho. Ou seja, o vácuo legal cria condições para interpretações
oscilantes e gera passivos trabalhistas de grande monta que, muitas vezes, a
própria empresa contratante não tem condições de estimar. Este é um dos custos
invisíveis que afetam o custo do trabalho.

33
Uma estimativa de salários e custos indiretos de um especialista em máquina-ferramenta trabalhando
na indústria automotiva mostra que no Brasil esses custos são 80% mais altos do que na Polônia.
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Um segundo custo imprevisível vem da recente regulação do chamado
“nexo epidemiológico causal” (artigo 21-A da Lei 11.430/06). Pelo novo
procedimento, as empresas são responsabilizadas por toda e qualquer doença
que ocorra com seus empregados, pois, pela lei atual, eles podem atribuir às suas
atividades laborais a causa da sua doença. Isso vem gerando uma enormidade de
processos contra as empresas, que são obrigadas a pagar indenizações (inclusive
por danos morais) e a recolher o seguro de acidentes do trabalho com alíquotas
mais altas, sem contar as despesas com as ações de defesa que envolvem processos
muito complexos. É o caso, por exemplo, de um trabalhador que, tendo sua
audição afetada pelos instrumentos estridentes da banda onde toca como amador,
reclama da empresa uma indenização por sua deficiência auditiva. Se for afastado
do trabalho, o trabalhador terá direito a uma estabilidade de um ano na sua
volta. Está aqui também um custo indireto e sem controle que afeta o custo
final do fator trabalho.
Um terceiro exemplo pode ser dado em relação à “substituição processual”.
Em 2006, o Supremo Tribunal Federal considerou esse expediente como geral
e irrestrito. Por meio dele, qualquer entidade sindical – ou várias delas ao mesmo
tempo – pode acionar uma empresa reclamando indenizações de direitos
(supostamente não cumpridos) sem a autorização dos beneficiários e até mesmo
contra a sua vontade. Ao ser considerada geral e irrestrita, a substituição processual
passou a ser aplicada a qualquer tipo de direito. Assim, um sindicato pode acionar
uma empresa cobrando o pagamento de determinada verba (hora extra, por
exemplo) a ser paga a todos os seus funcionários pelo período de três ou quatro
anos passados, sem autorização dos mesmos para a apresentação dessa ação.
Isso também tornou os passivos trabalhistas imprevisíveis. Uma empresa nunca
sabe o que acontecerá no dia de amanhã se um sindicato, uma federação ou
uma confederação de trabalhadores tomar a iniciativa de cobrar na Justiça do
Trabalho indenizações de grande vulto referente ao passado, sem que o assunto
seja discutido e aprovado pelos supostos beneficiários.
Esses são apenas três exemplos de custos imprevisíveis e que afetam
profundamente a competitividade das empresas. Como são dessa natureza, é
impossível “precificá-los” nas decisões de investimento. Mas uma coisa é certa:
no momento em que as empresas se apercebem deles, elas sabem que sua
competitividade ficará comprometida. Afinal, o preço da incerteza é o mais
alto de todos os preços.
Esse cenário é pouco atraente para os investimentos produtivos. Não foi
surpresa verificar que em 2006 a maior parte do investimento direto estrangeiro
foi direcionada ao setor especulativo, principalmente os mercados de títulos
públicos, que pagaram juros anuais de quase 10% em termos reais, enquanto
que os investimentos produtivos seguiram em grande escala para a UE8 e a
Ásia34.
34
Embora o Brasil continuasse sendo o maior beneficiário de investimento direto estrangeiro, o fluxo de
IDE diminuiu de US$ 32 bilhões, em 2000, para US$ 10,1 bilhões em 2003 (Unctad, 2006a). Para o
período 2005-2006, esperava-se que o Brasil atraísse mais de US$ 25 bilhões em IDE, mas os números
mostraram menos do que US$ 20 bilhões (Unctad, 2006b).
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O Brasil não concorre preponderantemente com as nações super avançadas.
A competição se dá com os países da Ásia, da América Central, da Europa Central
e do Leste, que constituem hoje em dia a China da Europa. Se a economia
brasileira tivesse um maior grau de abertura, esses países invadiriam o Brasil
com bens e serviços a preços irrisórios, criando uma verdadeira catástrofe no
campo do emprego e colocando a céu aberto a precariedade da nossa infraestrutura e a excentricidade dos sistemas tributário, trabalhista e previdenciário.
O Brasil não pode continuar adiando as reformas estruturais. A competição
é global e as pressões para abrir nossa economia tenderão a crescer. Mais cedo
ou mais tarde os próprios consumidores domésticos passarão a pressionar o
governo por melhores preços e melhor qualidade dos bens e serviços.
Nesta oportunidade em que a economia brasileira cresce de maneira mais
acelerada, com inflação e dívida externa controladas, abre-se uma oportunidade
de ouro para se proceder às reformas indicadas. No campo trabalhista, esta é a
hora de tornar o sistema menos rígido e mais ajustado à economia global. O
exemplo do que ocorre com as renegociações européias ilustra bem a necessidade
de o Brasil se alinhar com países onde as condições do trabalho são determinadas
por um conjunto pequeno de leis fundamentais e um enorme acervo de cláusulas
contratuais negociadas e atualizadas entre as partes com plena liberdade.
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O poder estr
utural e o
estrutural
poder brando das empresas
multinacionais
Gilberto Sarfati*
Resumo
Resumo: Esse artigo explora conceitualmente duas formas de uso de
poder por parte das empresas multinacionais nas relações econômicas
internacionais: o poder estrutural, associado à importância relativa da
empresa nas economias nacionais; e o poder brando, relacionado a
sua capacidade de cooptar os Estados por meio de mecanismos de
atração e sedução. O poder estrutural é exercido por meio de táticas
como lobby nacional, coalizão empresarial nacional e transnacional e
negociações diretas junto aos Estados. Já o poder brando é exercido
com o uso do marketing, atividades de responsabilidade social e
ambiental, relações públicas, educação pública e via comunidades
epistêmicas. Concluímos que é fundamental que cada vez mais as
empresas multinacionais construam estratégias de inserção global onde
o poder estrutural seja conjugado com o poder brando.
Palavras-chave
Palavras-chave: empresas multinacionais, negociação multilateral,
relações econômicas internacionais, poder estrutural e poder brando.

Introdução
À medida que a globalização avança, as empresas multinacionais (EMNs)
estão cada vez mais preocupadas com o contexto regulatório que atinge as suas
atividades em nível global. Historicamente os Estados sempre regularam as
atividades das grandes corporações; entretanto, cada vez mais os fóruns
intergovernamentais têm se tornado o lócus de atenção dos Estados e das EMNs.
Por um lado, a globalização empurra os Estados a buscarem a cooperação
intergovernamental para resolver problemas que normalmente têm uma natureza
transnacional, como por exemplo patentes de medicamentos, regras
fitossanitárias, regras de investimento etc. Por outro lado, a globalização tem
fomentado o crescimento e a internacionalização de grandes empresas, portanto
é de se esperar que elas passem a favorecer também marcos regulatórios
intergovernamentais, ou seja, regulamentações construídas no contexto de
processos de integração regional, como o da UE ou Mercosul, ou dentro do
marco multilateral da OMC.
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Em última instância, não importa que as EMNs não estejam sentadas na
mesa de negociações de uma organização intergovernamental (OIG), mas, sim,
que ao fim do processo seu interesse tenha sido resguardado e, portanto,
indiretamente, a EMN tenha conseguido fortalecer o seu poder. O meio de
garantir a defesa dos interesses das empresas é traduzido em seu poder.
Esse artigo explora conceitualmente duas formas de uso de poder por parte
das EMNs nas relações econômicas internacionais: o poder estrutural, associado
à importância relativa da empresa nas economias nacionais; e o poder brando,
relacionado a sua capacidade de cooptar os Estados através de mecanismos de
atração e sedução. O poder estrutural é exercido através de táticas como lobby
nacional, coalizão empresarial nacional e transnacional e negociações diretas
junto aos Estados. Já o poder brando é exercido através do uso do marketing,
atividades de responsabilidade social e ambiental, relações públicas, educação
pública e via comunidades epistêmicas.
Concluímos que é fundamental que cada vez mais as EMNs construam
estratégias de inserção global onde o poder estrutural é conjugado com o
desenvolvimento de mecanismos associados ao poder brando, pois este costuma
dar legitimidade pública à ação destas empresas.
O poder estrutural das EMNs
O poder estrutural das EMNs está associado com a importância relativa da
empresa nas economias nacionais. Em outras palavras, as economias nacionais,
em maior ou menor grau, são estruturalmente dependentes do capital
(BERHANGEN e BRAUNINGER, 2003; GILL e LAW, 1993). De uma
maneira mais simples, DUPAS (2005: 41) argumenta que “o principal
instrumento do poder das corporações transnacionais e do capital global é a
capacidade de dizer não: saio, não entro, não fico mais.”
Dessa forma, o poder estrutural das EMNs invariavelmente está ligado com
o porte da empresa e com a questão da mobilidade do capital. Quanto maior for
a empresa em termos globais, maior deverá ser o seu poder estrutural. Entretanto,
o poder estrutural não é uma medida absoluta e sim relativa, ou seja, uma empresa
deve ser mais ou menos poderosa em relação a um Estado dependendo do grau
de dependência estrutural deste Estado em relação ao capital.
Em outras palavras, o poder estrutural das EMNs em relação aos Estados
poderia ser medido resgatando os conceitos de sensibilidade e vulnerabilidade
apresentados por KEOHANE e NYE (2001). A sensibilidade diz respeito ao
grau de resposta a uma política. O quão rapidamente um país traz mudanças
custosas aos outros países e o quão grandes são estes custos. Já a vulnerabilidade
diz respeito à disponibilidade e ao custo das alternativas diante da situação de
interdependência. Trazendo para o contexto da relação entre as EMNs e os
Estados, a sensibilidade diz respeito ao quão rapidamente as atividades de uma
corporação trazem mudanças custosas para um país, enquanto que a
vulnerabilidade diz respeito aos custos e alternativas diante da atuação das EMNs.
Assim, quanto mais um país for economicamente dependente das atividades de
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uma EMN, maior será a sua sensibilidade em relação a ela. Da mesma forma,
quanto menos alternativas o Estado tiver às atividades das EMNs, maior será a
sua vulnerabilidade às atividades dessas corporações. Em termos práticos a
sensibilidade de um Estado em relação a uma EMN está ligada às seguintes
decisões empresarias:
• Estratégia de entrada e saída em um país – decisão de investimento em
projetos como greenfield, joint-ventures, turn-keys, aquisições e fusões. Decisão
de saída do país.
• Estratégias corporativas – decisão de abertura ou fechamento de linhas
de produção e de serviços.
Em todos os casos, o poder estrutural das empresas, em termos absolutos,
pode ser apurado através de medidas como valor do projeto, impacto em geração
de impostos, geração de empregos diretos e indiretos, entre outros fatores. Assim,
quanto maiores forem os números nesses critérios, maior será a sensibilidade de
um Estado à ação de uma EMN. Portanto, se a General Motors (GM) decide
instalar sua nova unidade em Gravataí (RS), ao custo de US$ 240 milhões e
prevendo gerar 1,5 mil empregos diretos até o fim de 20061, ela acaba por
aumentar a sensibilidade regional e nacional em relação à atividade da empresa.
Por outro lado, como a vulnerabilidade diz respeito aos custos e alternativas
com que o país conta em relação às atividades da EMN, isso significa avaliar o
seu grau de dependência em relação ao capital, bem como sua atratividade em
relação ao capital externo. Ou seja, quanto maior for a economia de um país,
incluindo aí o tamanho de seu mercado, o poder de compra de seus consumidores
etc., menor será a dependência de capital do país; ao contrário, o capital é que
se encontrará na posição de não poder abdicar desse mercado. Da mesma forma,
quanto mais estável for o ambiente de negócios, mais provável que o país esteja
constantemente atraindo investimentos externos e participando dos negócios
internacionais. A estabilidade do ambiente de negócios diz respeito a um meio
ambiente econômico previsível (macro e microeconomicamente) além de uma
estrutura fiscal e jurídica que permita a liberdade de movimento do capital e a
previsibilidade vital para o planejamento empresarial.
Em relação ao exemplo anterior da GM em Gravataí, a vulnerabilidade diz
respeito às alternativas que o país possui relativamente à atividade desta empresa.
Logicamente, se o exemplo usasse o Paraguai, seria de se esperar que o país
fosse bem mais vulnerável que o Brasil. Por outro lado, ainda assim o Brasil é
consideravelmente dependente dos investimentos externos e do impacto
econômico desses investimentos, apresentando, portanto, um baixo nível de
alternativas diante da situação de interdependência.
Na mesma linha de raciocínio, o fechamento de uma unidade da GM nos
EUA afeta a sensibilidade dos EUA, mas a sua vulnerabilidade em relação à
GM, quando comparada à do Brasil, é bem menor, considerando que a economia

1
<http://www3.chevrolet.com.br/portalgm/noticias/fev_04/noticias_0602_gm.jsp>. Acesso em: 26
mar 2005.
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daquele país tem um ambiente econômico que atrai os investimentos
internacionais e uma dinâmica econômica que tende a substituir a perda da
unidade da GM pelo desenvolvimento do setor de serviços.
Logicamente, é de se esperar que países altamente desenvolvidos como os
EUA, o Japão e a Alemanha sejam consideravelmente menos vulneráveis que
muitos países em desenvolvimento, como o Brasil, a Índia e o México. Por
outro lado, a imensa maioria dos países do mundo classificados como países
menos desenvolvidos e localizados na América Latina, África e Ásia são altamente
vulneráveis às atividades das EMNs em geral.
Táticas relativas ao poder estrutural
As táticas de exercício de influência das EMNs em relação aos Estados,
associadas ao poder estrutural, estão baseadas na indução (cenoura) e ameaça
(paulada) (NYE, 2004: 5). Como notamos acima, a expressão mais clara do
poder estrutural das corporações em relação aos Estados está associada às decisões
de entrada ou saída das empresas em países e à decisão de fechamento ou abertura
de linhas de produção e de serviços. Nos debates regulatórios, nacionais e
internacionais, essas decisões (ou ameaças) aparecem em meio a basicamente
dois grupos de táticas: lobby e negociação internacional direta.
O lobby corporativo nacional busca influenciar o processo de regulamentação
de leis que afetem os interesses das empresas. Portanto, no campo nacional, os
líderes empresariais devem mapear as instituições que de alguma forma afetem
os seus interesses, como ministérios, repartições, agências reguladoras, Legislativo
etc., e dentro de cada uma dessas instituições as pessoas-chave envolvidas na
questão de interesse empresarial (WATKINS, EDWARDS e THAKRAR, 2001;
ROWLANDS in JOSSELIN e WALLACE, 2001; e LEVY e PRAKASH, 2003).
Nesse contexto, o lobby é fundamentado na construção de relacionamentos
pessoais que são administrados na base da cenoura e da paulada.
À medida que as EMNs se estabelecem em novos países é natural que elas
busquem mapear as relações políticas que afetem os seus interesses dentro desses
países. A especificidade do ambiente político de cada local (o que inclui inclusive
grau de corrupção) fará com que a empresa construa mapas de poder e estratégias
distintas para que em cada um desses países a empresa possa operar, no longo
prazo, maximizando seu lucro e minimizando seus custos.
Apesar de que em cada país onde a empresa opere, fora de seu país-sede, a
EMN busque construir uma estratégia local de lobby, a natureza desse lobby é
essencialmente transnacional, em vez de nacional. Isso porque a lógica da ação
política local deve respeitar as estratégias corporativas globais. Para uma EMN, a
operação em um determinado país responde a uma cultura e estratégia global
da empresa. Um executivo do setor financeiro, por exemplo, relata que enquanto
o banco em que ele trabalhava era controlado pelo capital nacional, era comum
a prática de “caixinhas” para funcionários estratégicos de certos fundos de pensão
para conseguir fechar negócios. Quando este banco foi vendido para um grupo
internacional, esta prática foi interrompida. Isso quer dizer que, nesse caso, a
cultura corporativa do grupo internacional não aceita práticas de corrupção e,
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portanto, o banco prefere não fechar determinados negócios a se envolver com
este tipo de prática. Logicamente, esta é uma decisão estratégica global que
não vale apenas para o Brasil.
Uma empresa nacional costuma operar segundo as regras e a cultura de seu
país, mas uma EMN opera segundo a cultura global da empresa, que na maior
parte das vezes é mais próxima à cultura do país-sede (PAULY e REICH, 1997).
Entretanto, do ponto de vista de visão de negócio, a lógica de ação é
transnacional, pois a ação em um país X pode afetar no mínimo a imagem e,
por que não, a competitividade da empresa em todos os outros países (como em
um escândalo de contaminação de alimentos ou envolvimento em corrupção).
Outra característica interessante do lobby transnacional é que ele envolve a
participação de executivos de outros países que buscam avançar politicamente
os interesses da empresa em um determinado país. Este executivo pode ser, por
exemplo, espanhol, trabalhando para uma corporação de origem suíça, e que
tem uma missão de negociar com as autoridades brasileiras a manutenção da
patente de um determinado medicamento.
Segundo um executivo da General Electric, a empresa “emprega uma equipe
de relações com o governo em nível mundial. Eles não usam os times locais de
marketing pois a empresa entende que as relações com o governo exigem
conhecimentos diferentes (...) Usando um time dedicado a relações
governamentais tem sido uma verdadeira receita do sucesso, e eu acredito que
esta seja a melhor forma de alcançar uma influência global” (WATKINS,
EDWARDS e THAKRAR, 2001: 199).
Seja em contextos nacionais, seja em internacionais, é extremamente
importante que as empresas sejam capazes de construir coalizões capazes de
potencializar a defesa de determinados interesses. As coalizões envolvem um
grande grupo de empresas que têm interesses em comum. As coalizões não só
diminuem o custo financeiro do lobby, mas funcionam como uma organização
não-governamental que legitimamente defende o interesse de um grupo e não
de uma empresa em particular. Portanto, a coalizão dá uma grande legitimidade
para a ação política em torno de determinado interesse comum ao empresariado.
É claro que no contexto brasileiro a Associação Brasileira da Indústria
Farmacêutica (Abifarma) pode funcionar como a coalizão das empresas do setor
farmacêutico (inclusive de transnacionais) para a promoção, em nível nacional,
de uma determinada agenda política comum. Da mesma forma, a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) deve buscar influenciar a formação da política
externa brasileira para a promoção do interesse da indústria nacional no contexto
de negociações multilaterais tais como Alca e OMC.
Em uma economia altamente globalizada os interesses empresariais também
transcendem as fronteiras nacionais. Nesse sentido, é interessante notar que a
Associação Americana de Soja (AAS) possui 9 escritórios internacionais para
defender o interesse de produtores de soja transgênica. Em Bruxelas, por exemplo,
o escritório localiza-se estrategicamente na Rue de Luxembourg, 23, muito
próximo dos edifícios da Comissão Européia e dos Diretórios-Gerais. A natureza
do processo de integração europeu faz com que grande parte das coalizões
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empresariais seja também mantida em nível europeu. Nesse sentido, a mais
tradicional é a European Round Table (ERT), que desde 1983 defende os
interesses corporativos dentro das instituições européias. Há ainda coalizões
setoriais específicas com grande poder de lobby não só em nível europeu como
também em nível de instituições intergovernamentais como a OMC; este é o
caso do Fórum de Serviços Europeu (FSE), que defende a liberalização em
serviços dentro da UE e atualmente investe grande energia nas negociações em
torno do Gats na OMC. Outros fortes grupos de coalizão setorial empresarial
em nível europeu são a EuropaBio (coalizão de 40 empresas e 13 associações
focadas em biotecnologia) e o Conselho Industrial Químico Europeu (CIQE,
baseado em Bruxelas desde 1973 e que busca bloquear inter venções
governamentais no setor. Em nível global, a coalizão empresarial mais antiga é
a Câmara Internacional do Comércio (CIC), que promove ativamente o interesse
corporativo de livre comércio além de padrões voluntários de negócio, como os
famosos Incoterms ou a arbitragem promovida pela Corte Internacional de
Arbitragem.
Na América Latina são ainda poucos os grupos de coalizão como a Coalizão
de Empresários da América Latina (Ceal), que busca conciliar o interesse dos
empresários latinos no contexto das negociações sobre a Alca. Entretanto, caso
haja um aprofundamento e um alargamento do Mercosul é natural que surjam
grupos de coalizão ao estilo europeu.
Há ainda o caso do Diálogo Transatlântico de Negócios (DTN), reunindo
empresas dos Estados Unidos e da União Européia, e que teve um importante
papel na conclusão do Acordo de Reconhecimento Mútuo entre os EUA e a
UE (WATKINS, EDWARDS e THAKRAR, 2001: 194). Essa coalizão, ao reunir
empresas européias e norte-americanas, é capaz de construir uma agenda comum
capaz de pressionar tanto um país como os Estados Unidos quanto uma entidade
intergovernamental como a UE.
Há também coalizões empresariais que promovem interesses setoriais
comuns em escala global, caso do Diálogo Global de Negócios em Comércio
Eletrônico (DGNCE), que busca evitar a multiplicidade de regulamentações
em comércio eletrônico em prol de avanços essencialmente no contexto da OMC.
Essa coalizão conta com a participação de EMNs como a Fujitsu, HP, Deutsche
Bank e Telefónica.
Setores produtivos cujas cadeias são altamente globalizadas naturalmente
favorecem a formação de coalizões empresariais globais que devem, cada vez
mais, buscar um maior nível de regulamentação em nível intergovernamental,
dados os ganhos de escala que isso representa para as EMNs. Ou seja, setores
altamente globalizados são, geralmente, setores com forte presença de grandes
EMNs que costumam administrar uma complexa teia regulatória nos mais
diversos países de atuação da empresa. Logicamente, à medida que a
regulamentação é unificada em um nível intergovernamental isso facilita
extremamente a administração global da empresa. Esse é o caso da indústria
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farmacêutica, que, em nível global, é apoiada pela Federação Internacional de
Fabricantes Farmacêuticos & Associações (Fiffa). Naturalmente a Fiffa foca
grande parte de suas energias na OMC junto à questão do Trips.
Além do lobby, a literatura (ROWLANDS in JOSSELIN e WALLACE,
2001) reconhece que contemporaneamente as EMNs podem agir diretamente
como negociadores internacionais. Logicamente, quando uma EMN negocia
diretamente com governos nacionais a instalação de uma nova fábrica, ela está
agindo diretamente como negociadora internacional. Entretanto, o caso mais
interessante é quando esta age como negociadora em um contexto
intergovernamental, por exemplo conduzindo diretamente trabalhos em
organizações intergovernamentais. Esse é o caso da Organização Internacional
de Padronização (OIP), que através de seu comitê técnico 207 desenvolveu
normas industriais relativas ao meio ambiente através da conhecida série ISO
14000. Entretanto, o trabalho no comitê foi essencialmente conduzido por
representantes das empresas, como Bayer, Du Pont, KPMG, Henkel etc.
(ROWLANDS in JOSSELIN e WALLACE, 2001: 142).
Aparentemente, à medida que os assuntos negociados nos fóruns
internacionais se tornam cada vez mais técnicos, aumenta também a participação
direta de representantes das empresas nesses processos. ROWLANDS (in
JOSSELIN e WALLACE, 2001) afirma que nos trabalhos do Grupo Técnico
da Convenção de Basiléia (lixos perigosos) havia sempre representantes das
indústrias oferecendo informações técnicas e posicionamentos para afetar
diretamente os resultados finais das negociações. Relatos desse tipo se repetem
nas negociações sobre a camada de ozônio e Convenção de Biodiversidade,
entre outros assuntos.
Os comitês técnicos são um bom local para exercer essa influência direta,
pois as empresas têm os recursos técnicos e financeiros para acompanhar as
negociações e para avaliar o impacto da discussão e redirecioná-la para o seu
interesse. Além disso, discussões mais técnicas costumam sofrer uma pressão
menor da opinião pública. É por isso que ONGs como a Friends of Earth têm
focado grande energia para acompanhar esses comitês técnicos e exercer uma
contra-influência, buscando especialmente assessorar os países menos
desenvolvidos.
A Figura 1 mostra que contemporaneamente as corporações jogam jogos
de negociação e lobby em múltiplas arenas (negociações internacionais diretas
com Estados, negociações em fóruns intergovernamentais e negociação para
formação de coalizões empresariais). Portanto, elas devem construir estratégias
que envolvam ações simultâneas e/ou seqüenciais nessas arenas, incluindo
também a formação de coalizões, nacionais e internacionais, para a promoção
de interesses em comum. A figura mostra também que resultados de uma arena
podem influenciar os resultados em outras arenas, ou seja, a promoção de
determinado interesse de uma indústria nos Estados Unidos pode resultar em
uma influência nas preferências dos Estados Unidos, que podem pressionar
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mudanças em outros países em negociações diretas, regionais e multilaterais.
Da mesma forma, o jogo jogado em um fórum intergovernamental pode resultar
em mudanças efetivas de legislações nacionais.
Figura 1
Empresas Multinacionais exercendo influência em arenas múltiplas

O poder brando das EMNs
As EMNs, para defender os seus interesses, contam, além do seu poder
estrutural, com seu poder brando. Conforme definido por NYE (2004:5), o
poder brando é refletido na capacidade de conseguir os resultados de sua
preferência cooptando as pessoas em vez de coagi-las. Portanto, o poder brando
é a capacidade de um ator dar forma às preferências de um outro ator através de
seu poder de atração e sedução.
Como nota NYE (2004: 6), o poder brando não é o mesmo que influência,
visto que a influência pode ser conquistada também pelo poder bruto. O poder
brando é mais que persuasão, pois as pessoas são levadas a concordar por se
sentirem atraídas por aquilo que determinado ator representa. A atração nem
sempre determina as preferências de um determinado ator, mas certamente pode
alterar a sua percepção e indiretamente influenciar o resultado desejado pelo
ator com o poder brando.
Embora NYE (2004: 90-97) reconheça que atores não-estatais têm poder
brando, ele não detalha a natureza desse poder em relação às EMNs. O poder
brando das EMNs nas relações internacionais está associado à identidade do
consumidor/cliente (ao nível micro) e dos Estados (ao nível macro) com as
atividades da empresa desenvolvidas no país. O poder brando da EMN pode vir
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de sua imagem (o marketing construindo uma identificação com o público em
geral) e de sua relação com as comunidades epistêmicas, especialmente as
científicas (grupos epistêmicos como fonte de legitimação da atividade
corporativa).
A atividade de marketing
A atividade do marketing e dos departamentos correlatos é construir o meio
para um processo positivo de identificação da empresa com todos os níveis
mercadológicos e políticos de um país. Esse meio é o poder brando da empresa
para atingir o fim de uma identificação positiva entre a empresa, o Estado e os
consumidores; o que, em última instância, colabora para a satisfação do interesse
dos acionistas de lucratividade da empresa no curto, médio e longo prazos.
O desenvolvimento público da imagem de uma empresa está diretamente
associado com o trabalho desenvolvido pelo departamento de marketing da
empresa. Em algumas empresas pode estar relacionado também com as diretorias
de relações públicas, relacionamento com mercado e de relações internacionais
(em todos estes casos busca-se construir e defender a imagem institucional da
empresa e desenvolver um relacionamento com os clientes e órgãos
governamentais baseado nessa imagem). Em tempos de globalização, o
marketing tem a difícil tarefa de criar uma imagem global para a empresa, ao
mesmo tempo em que cria produtos e serviços que satisfaçam os desejos
específicos dos consumidores locais. O marketing global é produto da
globalização dos mercados, como nota LEVITT (1983).
O poder brando mais antigo e reconhecível das EMNs é a identificação do
consumidor com a marca da empresa. Um dos elementos fundamentais da
estratégia de marketing de qualquer empresa é criar o chamado brand awareness,
ou seja, o reconhecimento público em relação a uma marca. Fundamentalmente,
as empresas buscam tornar suas marcas reconhecidas, pois isso cria uma
diferenciação em relação às outras empresas, possibilitando não só se sobrepor à
concorrência, mas também garantir a credibilidade junto ao consumidor para
que as linhas futuras de produtos sejam continuamente adquiridas, uma vez que
o consumidor respeita e gosta do estilo de determinada marca.
A identificação do consumidor com a marca é um dos elementos importantes
do poder brando da empresa; entretanto, a imagem da empresa como um todo
é formada por outros fatores que regularmente vêm sendo utilizados pela revista
Fortune para identificar as empresas mais admiradas do mundo. Os fatores são
os seguintes:
• Qualidade de produtos e serviços;
• Marcas fortes e desejadas pelo mercado;
• Inovação;
• Qualidade de administração;
• Qualidade de ambiente de trabalho e desenvolvimento profissional;
• Solidez financeira;
• Responsabilidade comunitária e ambiental;
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• Compromisso com o desenvolvimento do país.
Esses elementos, que dizem respeito à imagem pública da empresa e que
vão além do relacionamento com o consumidor final do produto ou serviço,
podem também estar associados à construção de uma identidade corporativa
positiva em relação a um determinado Estado. Se o marketing fundamentalmente
é o meio com que uma empresa constrói sua identidade principalmente ao nível
micro, é preciso somar a isso, ao nível macro, a construção da imagem
institucional da empresa. Vejamos, por exemplo, a imagem que a Monsanto
busca construir aqui no Brasil2.
Visão: Alimentos em abundância em um meio ambiente saudável.
Missão: Trabalhamos no sentido de oferecer produtos e soluções para os
produtores de alimentos e ajudá-los a alcançar seus objetivos de forma a:
• Preencher as crescentes necessidades de alimentos e fibras
• Preservar os recursos naturais
• Melhorar o meio ambiente
A empresa busca passar a mensagem para o conjunto da sociedade brasileira,
o que inclui o governo e o Congresso, de que seus produtos podem contribuir
para o desenvolvimento econômico do país (diminuição dos custos do complexo
agribusiness), ao mesmo tempo em que a meta política de erradicação da fome
possa ser atingida através da ciência, e tudo isso garantindo o respeito ao meio
ambiente (a imagem de politicamente correto).
A responsabilidade social e ambiental
Outra estratégia institucional usada em escala global associada ao poder
brando das EMNs é direcionar recursos para a filantropia 3 . Segundo
RONDINELLI (2002: 394), as EMNs, junto com ricos executivos, têm cada
vez mais assumido o papel público de fornecimento de ajuda internacional através
do desenvolvimento de programas filantrópicos. Ainda segundo o mesmo autor,
as empresas são hoje responsáveis por cerca de 87% da ajuda aos países pobres
com cerca de US$ 296 bilhões.
À medida que as EMNs se tornam cada vez maiores e mais importantes nas
economias nacionais, cresce a pressão para seu envolvimento com as
comunidades, e seu papel na preservação ambiental aumenta. As empresas estão
cada vez mais aumentando seu compromisso filantrópico social não por puro
altruísmo, mas porque isso ajuda substancialmente a promover uma imagem
positiva da empresa junto à sociedade. Pode-se dizer que a filantropia é uma das
principais armas do poder brando da empresa, que, cada vez mais, deve ganhar
espaço diante do crescente enfraquecimento dos Estados como doadores
2

Site da empresa: <http://www.monsanto.com.br/monsanto/mundo/visao/mo_visao.asp>. Acesso
em 27 mar 2005.
3

O mundo corporativo prefere diferenciar a filantropia de responsabilidade social por associar o
primeiro à caridade e o segundo ao comprometimento com a comunidade em que a empresa atua.
Logicamente esta diferenciação ajuda no objetivo de incluir a filantropia como parte importante da
estratégia de construção de imagem da empresa e de seu poder brando; portanto, usamos aqui os
termos como sinônimos.
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internacionais, ao mesmo tempo em que cada vez mais as empresas sentem
necessidade de ganhar legitimidade pública para os seus tamanhos gigantescos.
Ou seja, é difícil explicar ao grande público por que, cada vez mais, as empresas
são maiores, mas este mesmo público pode facilmente entender o valor da
empresa à medida que ela gere empregos e contribua com as populações que
mais necessitem de ajuda.
São numerosos os exemplos de filantropia apoiados pelas EMNs, como a
parceria Coca-Cola e Rotary Internacional para ajudar o governo da Índia a
imunizar a população em relação à poliomielite; a Nokia montou um fundo de
US$ 11 milhões com a ajuda de seus empregados voluntários para ajudar a
ensinar crianças com dificuldade de aprendizado na África do Sul, China,
México, Brasil, Inglaterra e Alemanha (RONDINELLI, 2002: 395). A
Monsanto, desde 1964, mantém o Monsanto Fund, que apóia globalmente
projetos de desenvolvimento comunitário. No Brasil, o Monsanto Fund apóia o
Programa Crianças Saudáveis, Futuro Saudável em Camaçari (BA), Uberlândia
(MG), Morrinhos (GO), Santa Helena (GO), Goiatuba (GO) e São José dos
Campos (SP), que beneficia 30 mil crianças com atendimento básico de saúde
(MONSANTO, 2003). Nesse contexto, chama a atenção que o voluntariado
entre os empregados das empresas passe a ser uma atividade altamente apoiada
pela direção das empresas. São numerosas as empresas que desenvolvem
programas de voluntariado como a Comgás e a Aracruz, isso sem contar a ação
da ONG Faça Parte, que estimula o voluntariado como um todo e, em especial,
entre as empresas.
O relacionamento dos empregados da empresa diretamente com a
comunidade acaba dando uma legitimidade maior ainda à empresa, que acaba
sendo vista pela comunidade e pelos próprios empregados como compromissada
com a comunidade em que ela atua. Nesse sentido, têm sido cada vez mais
comuns os itens Responsabilidade Social ou Relação com a Comunidade no
relatório anual das empresas como uma forma de divulgar aos próprios
empregados, acionistas minoritários (bolsa de valores), comunidade em geral e
vários níveis governamentais a atividade filantrópica da empresa.
A educação pública
A educação pública (advocacy) é uma forma de ganhar a simpatia da
sociedade civil e de tomadores de decisão através de campanhas que defendem
o ponto de vista corporativo sobre determinado tema do debate local ou
internacional. A construção de uma campanha de advocacy usa as mesmas técnicas
de segmentação de mídia utilizada para campanhas de marketing de produtos.
Ou seja, para cada campanha é construído um mix de mídias que inclui vídeos,
hot sites, propagandas em TV e rádio, folders e cartilhas, entre outros meios de
comunicação. Além disso, muitas campanhas têm uma segmentação de público
buscando atrair diretamente crianças em idade escolar, jovens universitários,
chefes de família de determinada região e assim por diante.
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ROWLANDS (in JOSSELIN e WALLACE, 2001: 143) nota que a
Greening Earth Society, fundada pela Associação Norte-Americana de
Combustíveis, lançou uma campanha antes, durante e depois da Conferência
de Kyoto defendendo que uma nova era de abundância agrícola surgiria,
dobrando a concentração atmosférica do dióxido de carbono. KORTEN (2001:
157) mostra que a Mobil, nos Estados Unidos, colocou anúncios no New York
Times para promover suas visões através de um módulo curricular para ajudar os
estudantes a avaliar os benefícios do Nafta. Já a General Motors fez um vídeo
distribuído às escolas chamado A terra precisa de mim e eu preciso da terra
promovendo a reciclagem do óleo dos carros. A Monsanto oferece cursos e dá
apoio a agricultores para a construção de fazendas que sejam ecologicamente
corretas e financeiramente sustentáveis. Já a Shell defende o papel da iniciativa
privada para a diminuição da pobreza na África.
As relações públicas
No item de táticas ligadas ao poder estrutural, comentamos que as empresas
de relações públicas ajudam as corporações a construir campanhas de lobby, sejam
nacionais, sejam transnacionais. Entretanto, a atividade de lobby é apenas uma
parte dos serviços oferecidos pelas grandes empresas de relações públicas. O
papel fundamental dessas empresas está ligado à preservação e à construção da
imagem das empresas. O papel dessas empresas pode ser bem compreendido
pela missão da Edelman, uma das maiores empresas do ramo no mundo: “Nossa
missão é prover aconselhamento em relações públicas e serviços de comunicação
que permitam nossos clientes a construir fortes relacionamentos e a influenciar
atitudes e comportamentos em um mundo complexo.” 4 Ou seja,
fundamentalmente o papel dessas empresas é ajudar outras empresas a
potencializar o seu poder brando. É interessante notar, por exemplo, que uma
das divisões da Edelman é voltada a ajudar as empresas a se comunicarem com
segmentos específicos da população, como homossexuais e hispânicos (divisão
de diversidade).
O trabalho de relações públicas é fundamental na construção e manutenção
do poder brando de qualquer empresa. Muitas corporações mantêm o seu próprio
departamento de relações públicas, que pode, ou não, se relacionar com outras
empresas privadas de relações públicas. Para as grandes EMNs há uma necessidade
contínua de trabalho em relações públicas, muito além da assessoria de impressa
e de pequenas campanhas para a administração de crises. Ou seja, essas empresas
necessitam continuamente desenhar estratégias de promoção da imagem que
possam contribuir para a sustentabilidade no longo prazo dos negócios da
corporação.
É importante notar que o trabalho de relações públicas normalmente não
está associado com a diplomacia corporativa. Ou seja, esses executivos não
performam essas atividades, mas contam com o forte desenvolvimento das
relações públicas para que suas atividades sejam melhor desempenhadas.
4

Ver <http://www.edelman.com/about_us/mission/>. Acesso em 09 jul 2005.
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As comunidades epistêmicas
Outro conjunto importante de poder brando das empresas está associado à
relação delas com as chamadas comunidades epistêmicas. ADLER e HAAS
(1992) definem comunidades epistêmicas como uma rede de profissionais com
reconhecida especialização e competência em uma área de conhecimento, que
possuem em comum um conjunto de crenças e princípios normativos que
provêem uma racionalidade de ação para os membros da comunidade; crenças
causais derivadas da análise das práticas ou que contribuem para responder um
problema central na disciplina e constituem a base para entender o
relacionamento entre possíveis ações políticas e os resultados desejados;
compartilham noções de validade que são os critérios internos para pesar e avaliar
o conhecimento específico de uma área; e práticas comuns associadas às suas
atividades de competência profissional que presumivelmente aumentariam a
qualidade de vida dos seres humanos em geral.
Resumidamente, ADLER e HAAS (1992: 375) indicam que a influência
das comunidades epistêmicas na inovação política ocorre: 1) delimitando os
limites da controvérsia política em torno de um assunto; 2) definindo os interesses
dos Estados; e 3) definindo padrões (de julgamento ou regulação). Dentro desse
contexto teórico, quanto mais técnico for um produto ou serviço de uma EMN,
mais ela necessitará e buscará a legitimidade junto a uma comunidade epistêmica.
Veja-se que, no debate sobre os transgênicos, o posicionamento da comunidade
epistêmica é fundamental em questões como segurança dos produtos em relação
a ecossistemas, seres humanos, processo de aprovação de novas sementes,
comercialização dos produtos etc.
O relacionamento entre as EMNs e as comunidades epistêmicas se dá de
várias formas, entre as quais a contratação de profissionais exclusivamente para
discutir tecnicamente os produtos com a comunidade epistêmica, prática esta
bastante comum na indústria farmacêutica através de farmacêuticos e médicos
contratados pelas EMNs; promoção de congressos e feiras, patrocínio a pesquisas
independentes em universidades, distribuição de prêmios científicos etc.
Logicamente, quanto mais próximo for o relacionamento da EMN com as
comunidades epistêmicas e quanto mais ela mesma for produto de elementos
notórios de uma comunidade (como várias empresas que desenvolvem produtos
biotecnológicos), maior poderá ser o poder brando da empresa apoiado pela
legitimidade dada por esta comunidade epistêmica. O apoio da comunidade
epistêmica, ou de parte substancial dela, pode ser fundamental na batalha
regulatória em Estados nacionais específicos, assim como no front
intergovernamental refletido em locais como a UE e a OMC.
Talvez a relação entre as EMNs e as comunidades epistêmicas seja uma das
facetas mais importantes do poder brando dessas empresas. ARTS (2003)
identifica a relação entre EMNs e as comunidades epistêmicas como parte do
poder discursivo, entendido como a capacidade de reformular o discurso de
uma outra parte. Uma faceta importante dessa relação são os think tanks criados
e sustentados por grandes corporações. STONE (in JOSSELIN e WALLACE,
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2001: 114) define um think tank como uma instituição de pesquisa, usualmente
estabelecida como organização sem fins lucrativos, e relativamente independente
dos Estados, mercados ou outros interesses na sociedade. Somente nos Estados
Unidos há mais de 1,2 mil, e no oeste europeu, pelo menos 200. Muitas dessas
instituições têm relações muito fortes com interesses empresarias e sua agenda
de pesquisa é bastante relacionada com o interesse dos doadores.
Como o mesmo autor nota, os think tanks são importantes atores
(especialmente do ponto de vista das EMNs), pois eles podem influenciar as
agendas públicas e da mídia, entendido como a capacidade de despertar a atenção
da opinião pública (através da mídia) e dos formadores de política a partir dos
pronunciamentos de “especialistas” em determinado tema; são responsáveis pela
formulação, transferência e legitimação de políticas, a partir de estudos que são
direcionados a favor ou contra determinadas leis (nos casos nacionais) e tópicos
em discussão em negociações multilaterais, como na OMC ou da UE;
finalmente, o papel de monitoramento e avaliação de acordos em contextos
multilaterais refere-se à ação de acompanhamento da implementação dos acordos
e à investigação dos resultados gerados por esses acordos.
São diversos os exemplos de think tanks com fortes relações com as EMNs
e com grande atuação transnacional. Um dos mais importantes na Europa é o
Center for European Policy Studies (Ceps), que tem um marcante trabalho em
defesa dos interesses corporativos em debates sobre mudanças climáticas. Outra
organização baseada em Bruxelas e focada nos interesses corporativos relativos
ao debate sobre aquecimento global é o International Council for Capital
Formation (ICFF). O Brasil ainda tem poucos think tanks, mas um das mais
atuantes e eficientes, apesar de ter apenas cerca de 3 anos, é o Instituto de Estudos
Comércio e Negociações Internacionais (Icone), que devota grande energia na
questão agrícola no contexto de negociações multilaterais na OMC, Alca e
Mercosul, sendo apoiado financeiramente por empresas do setor de agribusiness.
A influência das EMNs nas negociações internacionais
A ação das EMNs nas relações internacionais não pode ser entendida apenas
como uma ação direta de negociação, mas também como uma ação indireta,
ou seja: dentro do contexto de uma negociação em qualquer OIG as EMNs,
teoricamente, não podem estar sentadas à mesa de discussão, reservada apenas
aos Estados. Portanto, nesse caso, a única forma de a empresa fazer com que seu
interesse prevaleça é pela via indireta, ou seja, influenciando a decisão dos Estados
que votarão determinado tema de interesse das EMNs.
Nesse contexto, a influência refere-se ao papel das EMNs na formação das
preferências dos Estados e suas coalizões em processos de negociação multilateral.
Como os Estados são os atores fundamentais dos processos políticos de
negociação internacional que afetam os interesses fundamentais das empresas,
cabe a estas buscar modificar e dar formas às preferências estatais, de modo que
suas preferências possam, no mínimo, ser levadas em conta pelos Estados e, no
máximo, ser coincidentes. Como o dicionário Penguin mostra, a influência

O poder estrutural e o poder brando das empresas multinacionais, Gilberto Sarfati, p. 76-94

89

é definida como o ato, poder, ou habilidade de produzir um efeito de uma
forma indireta ou intangível. Portanto, a influência é o resultado final do poder
(MANSTER e TURTON, 1997: 359).
Assim, como mostra a Figura 2, as EMNs buscam influenciar as preferências
estatais utilizando-se de seu poder estrutural e/ou seu poder brando.
Figura 2
Interesse, poder e influência das EMNs

Contemporaneamente, vemos que as EMNs usam de um conjunto de
estratégias para fazer prevalecer o seu interesse, entre as quais continua a existir
a estratégia do lobby nacional, mas a esta se somam outras estratégias
internacionais, ou melhor, transnacionais de influência das EMNs nas relações
internacionais.
Para que possamos entender o jogo de negociação entre as empresas e os
Estados, especialmente no contexto intergovernamental, é preciso, em primeiro
lugar, definir basicamente quais são os interesses das corporações e quais os
interesses dos Estados em termos de comércio internacional. Em seguida,
verificaremos as formas contemporâneas de influência das EMNs nas relações
internacionais.
Fundamentalmente, o interesse das EMNs está ligado à sua sobrevivência
dentro do jogo dos negócios internacionais. Acontece que a sobrevivência nos
negócios internacionais está associada a estratégias que garantam o lucro à
empresa, não só no ano fiscal corrente, mas no longo prazo. O interesse da
empresa está associado à sua perenidade, traduzida em estratégias que garantam
um pipeline de negócios capazes de gerar lucro hoje e amanhã. A perenidade da
empresa está associada à questão dos interesses do acionista, ou seja, o lucro
hoje ou amanhã da empresa é o interesse fundamental dos acionistas das
empresas. Não importa se a empresa é estatal, mista, sociedade limitada, anônima
ou com capital negociado na bolsa de valores. O que importa é que,
independentemente da estrutura acionária, o interesse da empresa é definido
em termos do interesse dos acionistas desta empresa.
A habilidade das EMNs no exercício de seu poder estrutural e de seu poder
brando passa necessariamente pelo reconhecimento dos interesses básicos dos
Estados no contexto das relações econômicas internacionais. Dessa forma, o
exercício de poder das EMNs, em relação aos Estados, passa pela capacidade de
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moldar os interesses estatais de forma que os interesses básicos corporativos, de
perenidade e lucro, sejam alcançados também no médio e longo prazos. Isso
quer dizer que, se a empresa não for capaz de delinear uma estratégia de uso e
construção de seu poder estrutural e brando, é possível que a relação entre esta
empresa e o Estado possa até ser conflituosa, fruto de uma identificação negativa,
uma vez que o Estado pode perceber (mesmo que incorretamente) que a EMN
na verdade age como parasita e que não deseja contribuir para a satisfação dos
interesses básicos do Estado. Aparentemente, por exemplo, a Shell na Argentina
não tem tido sucesso em construir uma identidade positiva com o governo
argentino, pois despertou a ira do presidente Kirchner, que alegava que a empresa
não estaria colaborando com a recuperação econômica do país. A empresa não
está sendo capaz de usar o seu poder brando para construir um processo de
identificação positiva, o que gera a percepção de que a empresa é oportunista5.
Em princípio, é de profundo interesse para as EMNs construir uma
identidade positiva com qualquer Estado pelos seguintes fatores:
• Para dar estabilidade e previsibilidade aos negócios no país.
• Para ganhar o apoio do Estado nos fóruns internacionais.
• Para ganhar o apoio do Estado versus demandas de organizações sociais.
A identificação positiva permite que a empresa possa prosseguir os seus
negócios localmente sem maiores sobressaltos, o que é fundamental para defender
o interesse do acionista, pois uma relação conflituosa entre Estado e empresa
aumenta o risco do negócio. Além disso, a identificação positiva pode ajudar a
formação de uma coalizão para levar a empresa a outros países (no caso de o
país ser a matriz) ou, pelo menos, colaborar para a decisão de apoio a posições
corporativas em fóruns internacionais como a OMC. Finalmente, a identificação
positiva pode ajudar a defesa dos interesses da empresa contra demandas hostis
de ONGs, quer seja nas discussões políticas nacionais ou internacionais.
Fundamentalmente, o poder brando corporativo está associado à
necessidade de buscar legitimidade para as ações da empresa. Como nota DUPAS
(2005: 94-112), ao mesmo tempo que o poder do capital cresce, aumenta
também a sua necessidade de legitimidade junto às sociedades como um todo.
Se de um lado o crescente poder das EMNs, fruto do processo de concentração
do capital, é um imperativo fundamental para a sobrevivência na era de
competição global, por outro este poder pode, eventualmente, ser visto como
uma ameaça por Estados e pela sociedade civil como um todo. Dessa forma,
cada vez mais este capital terá de buscar legitimidade para a sua atuação dada
por atores públicos como agências reguladoras, serviços de proteção ao
consumidor etc. e atores da sociedade civil (empresa com responsabilidade social,
que defende o consumo responsável etc.).
Portanto, quanto maior o poder brando, maior poderá ser sua legitimidade.
Se a globalização naturalmente aumenta o poder estrutural de determinadas
EMNs, ao mesmo tempo obriga essas empresas a investir dinheiro e energia

1

Ver <http://txt.Estado.com.br/editorias/2005/03/22/eco030.html>. Acesso em 28 mar 2005.
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para, no mínimo, no mesmo nível, aumentar o seu poder brando; caso contrário,
rapidamente a grande empresa poderá ser vista como um vilão e seu espaço de
mercado poderá desaparecer quase que instantaneamente, junto com a sua
credibilidade. Empresas com problemas de imagem sofrem um tremendo
desgaste buscando manter sua reputação, o que implica em um enorme
investimento financeiro e de energia dos executivos para garantir a perpetuidade
da empresa. Hoje há dezenas de empresas na categoria de odiadas e com uma
imagem pública bastante desgastada, como Microsoft, Wal-Mart e McDonald’s.
Conclusão
O poder estrutural das corporações sempre existiu e tem se tornado cada
vem maior à medida que as empresas internacionalizam sua escala de produção
ou entram em processos de fusão e aquisição. Ao mesmo tempo, em relação aos
Estados, o abuso do uso deste poder estrutural pode levar alguns governos a se
colocar contra as atividades destas grandes empresas. Desta forma, é fundamental
que cada vez mais as EMNs construam estratégias de inserção global onde o
poder estrutural é conjugado com o desenvolvimento de mecanismos associados
ao poder brando, pois este costuma dar legitimidade pública à ação destas
empresas.
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Resumo: O trabalho verifica os possíveis reflexos que uma diminuição
do protecionismo internacional tende a causar na agroindústria
canavieira do Paraná. A busca por informações caracterizou-se pela
utilização das Técnicas de Preferência Declarada, que apresentou os
seguintes resultados: a) aumento da área plantada com cana-de-açúcar;
b) aumento do número de usinas (novas empresas); c) elevação do
número de usinas exportadoras (novas unidades produtivas); d)
aumento da receita das usinas; e) permanência da competitividade
brasileira. Os resultados confirmam a posição de eficiência competitiva
da respectiva agroindústria, que tende a não sofrer efeitos, provenientes
da diminuição do protecionismo, que possam prejudicar sua posição
de líder em relação ao resto do mundo. Constata-se que uma diminuição
do protecionismo pode acarretar um efeito multiplicador que terá seu
início caracterizado pela elevação do percentual do território paranaense
plantado com cana-de-açúcar.
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1. Introdução
A cana-de-açúcar desempenhou um papel fundamental na formação da
economia brasileira, porquanto constituiu a primeira atividade econômica
desenvolvida no Brasil e marcou “o processo de formação e de consolidação do
país desde o período colonial, ou, mais precisamente, desde o início do século
XVI” (ANDRADE, 1994, p. 17). No Brasil, a agroindústria canavieira foi um
dos setores da economia mais controlados pelo Estado. Sua história foi marcada
pela presença ativa do governo na regulamentação e proteção dos preços, tanto
do açúcar quanto do álcool. Desde a década de 1930, por meio do Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), o governo passou a ditar os preços e as cotas de
exportação do açúcar, mitigando os impactos da instabilidade dos mercados
interno e externo (SZMRECSÁNYI, 1979).
Com relação ao Paraná, existe grande dificuldade em se encontrar
informações referentes a esta atividade em períodos anteriores ao surgimento
do IAA. A respeito deste fato, Shikida (2001) informa que apenas em alguns
livros de história da região é que se tem a existência de parcos dados, sendo que
somente após a criação do IAA é que a disponibilidade de informações ficou
mais explícita.
Mais recentemente, a desregulamentação refletiu uma profunda
reformulação na agroindústria canavieira. A ausência de organismos oficiais como
o IAA, a crise fiscal do Estado e a desarticulação do Programa Nacional do
Álcool (Proálcool), criado em 1975, fizeram com que os integrantes deste setor
buscassem as adaptações necessárias à inserção no mercado. Assim, o cenário de
oscilações, riscos e reestruturação produtiva não impediu o crescimento e a
expansão do setor canavieiro, em especial o paranaense, principalmente no que
diz respeito ao comércio internacional.
Devido à destacável participação da agroindústria canavieira nas exportações
paranaenses (em 1992 a participação percentual das exportações de açúcar no
Paraná era de 0%; em 2006 esta cifra equivaleu a 7%) e pelos impactos causados
pelas restrições comerciais nas transações de comércio internacional, que resultam
em prejuízos econômicos e sociais, torna-se importante a verificação dos reflexos
do protecionismo às exportações do Paraná, tanto na geração de receita quanto
em investimentos e criação de empregos. Isto posto, este trabalho visa, por meio
de pesquisa bibliográfica e de campo (a segunda caracterizada pela utilização
das Técnicas de Preferência Declarada), realizar um estudo a respeito da
agroindústria canavieira paranaense enfocando, principalmente, a inserção de
seus derivados no mercado internacional, buscando identificar as principais
restrições comerciais e os maiores impactos resultantes dessas políticas. Para
satisfazer este objetivo, o presente trabalho, juntamente com esta introdução,
está dividido em 5 seções. A seguir tem-se um breve relato a respeito de alguns
aspectos da agroindústria canavieira do Paraná. Na terceira seção é apresentado
o método utilizado. A quarta se caracteriza pela apresentação dos resultados
obtidos por meio do uso das Técnicas de Preferência Declarada. Em seguida, o
trabalho é finalizado com algumas considerações conclusivas.
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2. Aspectos da agroindústria canavieira paranaense
No Paraná, as primeiras plantações de cana-de-açúcar aconteceram no
século XVII, na região litorânea do estado. O primeiro engenho central foi o de
Morretes, sendo implantado em 1878. Ele não chegou, no entanto, a funcionar,
pois, além da dificuldade de captação de força de trabalho na região, a sua
localização, situada entre Curitiba e Paranaguá, estava sobre um terreno
constituído por encostas acidentadas (ANDRADE, 1994).
Foi na região Norte que a atividade canavieira paranaense conseguiu se
desenvolver, representada pelo surto sucroalcooleiro a partir da década de 1940,
quando o governo federal perdeu o controle da manutenção das cotas de produção
de açúcar (ANDRADE, 1994). Com relação aos produtos da agroindústria
canavieira, a produção de álcool paranaense aconteceu como reflexo da queda
do preço do açúcar no mercado internacional, após a Segunda Guerra Mundial.
Com o objetivo de amenizar os prejuízos, o governo federal baixou o DecretoLei n.º 25.174-A, que estimulou a produção de álcool para fins carburantes,
estabeleceu a equivalência de preços entre o açúcar e o álcool e deu a concessão
de bonificações aos produtores sobre o valor do álcool fabricado
(SZMRECSÁNYI, 1979).
Embora a atividade canavieira tenha crescido no século XX, na maior parte
deste período o açúcar produzido destinou-se basicamente ao consumo interno,
sendo comum a importação desse produto (proveniente principalmente de São
Paulo). A produção de aguardente oriunda, mormente, de engenhos, também
era marginal aos grandes centros (KAEFER e SHIKIDA, 2000).
Com efeito, a agroindústria canavieira destacou-se no Paraná somente a
partir do fim da década de 1970. Com o enfraquecimento da atividade cafeeira,
outras culturas foram substituindo-a, mudando o ambiente agrícola. A respeito
do ciclo do café, Andrade (1994, p. 62) realça que “nos anos 70, ele foi substituído
pela cultura do trigo e da soja, altamente mecanizada. Assim, o Norte do Paraná
teve uma rápida mudança da cultura dominante até 1979, quando começou a
se expandir com grande intensidade a cultura da cana”. Logo, a criação do
Proálcool (em 1975) favoreceu o aumento da produção de cana-de-açúcar no
Paraná. Este programa teve como objetivo diminuir a importação de petróleo,
resultando num aumento das plantações da cana-de-açúcar. Conforme Shikida
e Alves (2001, p. 125), “houve uma considerável expansão da produção
sucroalcooleira no Paraná a partir do Proálcool, alternando significativamente o
espaço agrícola desse Estado”. Com o fim da regulamentação, o setor enfrentou
dificuldades provenientes da competitividade no mercado. No caso das vendas
internas e das exportações, as empresas tiveram de “aprender” a vender, já que,
anteriormente, essa atividade era realizada pelo governo federal.
Com relação às vendas de álcool realizadas pelo Paraná, o principal mercado
é o norte-americano. As exportações deste produto destinam-se, praticamente,
a fins industriais. Segundo Schmidtke et al. (2006), o estado do Paraná ainda
não tem know-how como exportador de álcool carburante, tendo iniciado em
2004, ainda que na forma de teste, suas vendas ao exterior. Nota-se, portanto,
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uma expectativa positiva no consumo mundial de álcool. O protecionismo,
entretanto, também se faz presente neste mercado. De acordo com Dias (2005),
nos Estados Unidos há a cobrança de US$ 0,58 por galão (cerca de 3,78 litros)
de álcool importado, o que, segundo ele, torna a tarifa de proteção mais cara
que o valor do produto.
No caso do açúcar, produto este que é o principal nas vendas do setor ao
resto do mundo, o protecionismo retarda a expansão das exportações. Para se
ter uma base, segundo Dias (2005), a União Européia (UE) compra o açúcar e
o reprocessa, ou simplesmente o adquire e depois vende no mercado internacional,
concorrendo com o Brasil a US$ 180 ou US$ 190 a tonelada. Cabe apontar que
o tipo de açúcar mais exportado é o VHP (very hight polarization), que é utilizado
como matéria-prima no mercado internacional. O Quadro 1 mostra algumas
políticas protecionistas existentes no mercado internacional de açúcar.
Quadro 1 – Políticas protecionistas praticadas por alguns países em
relação à importação de açúcar

Fonte: Ribeiro (2002) e Dias (2005) apud Schmidtke et al. (2006)

O Quadro 1 mostra que a UE apresenta um maior número de restrições
comerciais, tendo no subsídio seu principal mecanismo de proteção. Estas e
outras políticas restritivas vêm sendo debatidas na Organização Mundial do
Comércio (OMC). Recentemente houve uma decisão favorável ao Brasil e,
conseqüentemente, a outros países competitivos, que afetou de forma negativa
a política de subsídios realizada pela UE. Ficou estabelecido que este bloco
econômico deve diminuir a ajuda financeira que é dada aos exportadores de
açúcar e o volume das vendas do produto ao resto do mundo. Segundo a OMC
(2005, p. 13):
“[...] o Órgão de Apelação e o Grupo Especial confirmaram que todo o
açúcar que se exporta na UE recebe subsídios à exportação e que a UE deve
limitar suas exportações de açúcar subsidiado aos limites estabelecidos em sua
lista. Isto significa que, em vez de exportar, atualmente, em nível superior a 5
milhões de toneladas ao ano, a UE terá de limitar suas exportações anuais de
açúcar subsidiado a 1,2735 milhões de toneladas e terá de reduzir seus gastos de
1.300.000 milhões a 499,1 milhões de euros ao ano.” (Tradução do autor)
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Essa decisão favorável ao Brasil, Austrália e Tailândia, que foram os autores
da ação junto à OMC, traz perspectivas favoráveis à competitividade
internacional pois, além de haver a diminuição dos subsídios, acontecerá a queda
na quantidade de açúcar disponível no mercado internacional, refletindo em
possíveis melhoras no ambiente transacional dos principais produtores deste
produto.
Quanto ao custo de produção do açúcar, a Tabela 1 identifica esse valor
em alguns países. Observa-se que o Brasil possui diferentes custos em relação às
regiões produtoras. No Centro-Sul, o custo da tonelada varia de US$ 160 a US$
240, sendo este um fato gerador de competitividade em relação ao Nordeste,
que tem o custo em US$ 300/ton, já que esta região está mais próxima dos
principais mercados, levando vantagem em termos logísticos (RIBEIRO, 2002).
Nota-se que após o Brasil, a África do Sul possui o menor valor de produção do
açúcar, ficando em torno de US$ 250. Por fim, a Ucrânia tem o custo de
produção mais elevado, ficando em cerca de US$ 800/ton.
Tabela 1 – Custo de pr
odução do açúcar em alguns países
produção

Fonte: Ribeiro (2002)

A respeito das exportações paranaenses de açúcar, estas passaram a obter
destaque a partir da década de 1990. A Tabela 2 retrata a elevação da participação
percentual do açúcar paranaense nas exportações brasileiras deste produto, assim
como a alteração do peso e da receita obtida por estas vendas. Observando seus
dados, nota-se que, de uma participação praticamente nula nos anos de 1992 e
1993, em 2005 o Paraná passou a representar, aproximadamente, 7% das vendas
brasileiras de açúcar ao resto do mundo. Neste período, o peso da produção
total de açúcar mudou de 60 para 1.266.258 toneladas. A receita total passou de
US$ 15 mil para US$ 242,745 milhões, o que corrobora o crescimento da
agroindústria canavieira paranaense.
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Tabela 2 – Expor
tações paranaenses de açúcar
Exportações

Fonte: Alcopar (2006a)

No tocante ao ambiente institucional, a agroindústria canavieira paranaense
vivenciou uma profunda reformulação, causada inicialmente pela extinção de
organismos oficiais de intervenção, como o IAA em 1990, crise fiscal do Estado
e a desarticulação do Proálcool. As empresas estão dependendo mais de sua
eficiência administrativa e econômica em face à concorrência mais intensa
(CARVALHEIRO et al., 2002). A Tabela 3 faz uma comparação, em relação à
composição industrial da agroindústria canavieira, entre 1985/86 (vigente a
regulamentação) e 1996/97 (vigente a desregulamentação).
Tabela 3 – Númer
o de unidades fabris da agr
oindústria canavieira em
Número
agroindústria
algumas unidades da Federação – safras 1985/86 – 1996/97

Fonte: Extraído de Ramos (2002, p. 252)
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Apesar de a Tabela 3 trazer informações a respeito de alguns estados, focase o caso do Paraná. As informações apresentadas identificam uma alteração no
tipo de empresas que ocorreu em meados da década de 1980. Até o fim da
década de 1980, o predomínio estava na existência de destilarias, somando o
total de 21. Com a desregulamentação, aconteceu uma redução dessas unidades
produtoras de álcool, passando a totalizar o número de 13.
O Paraná tem ocupado posição de destaque na produção de cana-de-açúcar
e seus derivados. Verificando a Tabela 4, que mostra o desempenho dos estados
brasileiros na produção de cana e de seus produtos na safra 2005/2006, constatase a segunda colocação paranaense na produção de cana e de álcool, e a quarta
em relação ao açúcar. Nota-se, porém, a grande distância existente em relação a
São Paulo, que possui uma larga superioridade neste setor, representada por
mais de 60% da produção brasileira de cana-de-açúcar, açúcar e álcool.
Tabela 4 – Desempenho da pr
odução brasileira de cana-de-açúcar e
produção
seus produtos por unidade da Federação (2005/2006)

Com relação ao comércio internacional, a Tabela 5 mostra o desempenho
das exportações brasileiras por unidade da Federação. O Paraná foi detentor da
terceira colocação nas exportações brasileiras de açúcar em 2005, fato este que
vem ocorrendo desde o ano 2000. Nota-se a grande participação de São Paulo
que, além de ser o maior exportador, possui uma vantagem que dificilmente
será revertida nos próximos anos.
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Tabela 5 – Par
ticipação de algumas unidades da Federação nas
Participação
exportações brasileiras de açúcar (em %)

A atividade canavieira é positiva em diversos aspectos. Segundo a Alcopar
(2005), a agroindústria canavieira não só trouxe benefícios econômicos com a
redução de importação de petróleo, mas também contribuiu para a geração de
empregos1 e, com a intensificação do álcool como combustível, para a melhor
qualidade no ar nas grandes cidades. Como o protecionismo tende a trazer
prejuízos econômicos aos países exportadores, há redução nos benefícios que a
atividade canavieira gera. Neste universo, a criação de emprego tende a ser
afetada pelas restrições comerciais, acarretando, como conseqüência, um
problema social.
Devido à participação da agroindústria canavieira nas exportações
paranaenses e pelos impactos causados pelas restrições comerciais nas transações
de comércio internacional, que resultam em prejuízos econômicos e sociais,
torna-se importante a verificação dos reflexos do protecionismo às exportações
do Paraná, tanto em termos de receita, como na geração de empregos. Segundo
Dias (2005), a cada hectare plantado com cana-de-açúcar tem-se a geração, em
média, de 0,2 empregos diretos. Em termos de Brasil, a cada cinco hectares
acontece, portanto, a geração de um emprego direto.
Torna-se importante abordar o fato de que, além das perspectivas de
mercado, assim como a diminuição de restrições comerciais e o alcance de novos
parceiros, outros fenômenos podem contribuir com o aumento da produção de
cana-de-açúcar, como a queda do dólar frente ao real, que está refletindo no
barateamento do preço da soja. Conseqüentemente, alguns proprietários de terras
vêm realizando o arrendamento de seus imóveis às usinas, contribuindo ao
aumento da produção.
De uma forma geral, nota-se a importância da agroindústria canavieira
paranaense, porquanto além de ser uma das principais exportadoras do Brasil,
colocando o Paraná na terceira colocação nas vendas de açúcar ao resto do
mundo, contribui com a minimização de problemas sociais, como o desemprego.
A vitória na OMC gerou expectativas de crescimento nas exportações de açúcar.
1

Estimativas de Moraes e Shikida (2002) para a agroindústria canavieira apontam para a geração de 602
mil empregos diretos.
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Este fenômeno faz com que ocorram alterações no ambiente da agroindústria
canavieira, podendo haver a elevação do nível de produção, da renda, de emprego
etc. Isso enfatiza a realização de um estudo que identifique as alterações que
podem ocorrer no ambiente da agroindústria canavieira paranaense, ou seja,
que se faça uma possível previsão desse cenário.
Neste sentido, o próximo capítulo abordará o método a ser utilizado,
procurando demonstrar as etapas que serão realizadas na busca pela identificação
do novo ambiente agroindustrial canavieiro do Paraná, que poderá surgir como
reflexo da diminuição do protecionismo internacional.
3. Preferência Declarada
As Técnicas de Preferência Declarada surgiram na década de 1970 por
meio de pesquisas de marketing. Seu objetivo consiste em descobrir as
preferências dos consumidores, fazendo com que sua utilização seja importante
na verificação da viabilidade do lançamento de um produto no mercado.
Segundo Luz (1997, p. 23), “esta técnica pode ser desenvolvida utilizando um
conjunto de dados ou situações hipotéticas, onde os indivíduos farão as suas
escolhas. Ela estabelece a importância relativa dos fatores que influenciam a
escolha do consumidor e facilitam o processo de segmentação de mercado.” O
enfoque principal da Preferência Declarada é descobrir a reação de determinados
grupos de indivíduos frente a possíveis mudanças que podem ocorrer em seu
ambiente de atuação e, com essas informações, realizar previsões.
Exemplificando, pode-se fazer uma pesquisa para verificar a aceitabilidade de
um produto ou serviço que se pretende lançar no mercado.
Também há a possibilidade de utilização deste método em outros ambientes,
como em trabalhos que pretendam dar subsídios à realização de mudanças em
locais de utilização do público, como estacionamentos de aeroportos,
universidades etc. No setor de transporte, de acordo com Luz (1997), sua
utilização aconteceu de forma mais destacável a partir de 1979, no Reino Unido.
A realização da pesquisa consiste em três fases: elaboração, execução e
análise. O Quadro 2 traz algumas características das duas fases iniciais. No que
diz respeito à terceira fase, que é a análise, realizar-se-á uma breve explanação
na subseção 3.1.
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Quadro 2 – Algumas características da elaboração e da execução da
pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa

3.1. A análise
A utilização das Técnicas de Preferência Declarada objetiva a identificação
da utilidade de certos atributos. Entende-se por utilidade a capacidade de
contribuição que determinado produto ou serviço tem na busca pela eliminação
ou diminuição das necessidades dos indivíduos. Assim, o nível de utilidade obtido
é uma adequada combinação de atributos, ponderados pela importância relativa
de cada um na contribuição da utilidade total de um bem particular
(ORTÚZAR, 2000). Quantitativamente, a utilidade pode ser conceituada como
um valor atribuído a um produto ou serviço por meio de uma combinação de
fatores, sendo este valor máximo, dentro de um conjunto de opções (SCHMITZ,
2001).
Ao se transformar a utilidade em uma função (função utilidade),
proporciona-se a verificação das preferências dos indivíduos. Geralmente, ela é
representada por um modelo linear (BEN-AKIVA e LERMAN, 1985; SMALL,
1992):

a) Uin é a utilidade da alternativa i para o indivíduo n;
b) Xink é o valor do atributo k para a alternativa i para o indivíduo n
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c)

é um vetor de k parâmetros, onde cada

significa a

importância relativa, ou pesos de cada atributo k;
d) k é a quantidade de atributos das alternativas;
e)
é a parcela aleatória da função utilidade da alternativa i para o
indivíduo n.
Segundo Bastos (1994), os métodos de análise mais utilizados são a Análise
de Regressão Múltipla e o Modelo Logit Multinomial. Com relação à Análise
de Regressão Linear Múltipla, este modelo estima uma função utilidade que
melhor explica o conjunto de escolhas feitas pelo entrevistado. Os atributos e
níveis são utilizados como variáveis independentes e os dados utilizados como
variável dependente são proporcionais (JONES, 1991). Segundo Marques (2003,
p. 8), a Análise de Regressão Linear Múltipla “pode ser aplicada a dados do tipo
rating e não produz modelos de demanda diretos. Como resultado final, obtémse a importância relativa de cada atributo”. No que tange ao Modelo Logit
Multinomial, ele é um modelo empregado quando a análise do que se está
estudando envolve mais de um modo de apresentação (mais de uma opção)
(MARQUES, 2003). Ben-Akiva e Lerman (1985) afirmam que ele pode ser
descrito da seguinte forma:

a) Pi = probabilidade de a alternativa i ser escolhida;
b) e = base do logaritmo neperiano;
c) i, j = opções;
d) U = parcela determinística da função utilidade para a opção i e representa
a função utilidade.
Segundo Marques (2003, p. 40), o “referido modelo é aplicado aos casos
com número de opções maior do que dois. Quando o número de modos (opções)
é dois, tem-se o Modelo Logit Binomial, que é um caso particular do primeiro”.
Lobo (2003) aponta que, para trabalhos que envolvem ordenamento das
alternativas, pode-se usar o Modelo Logit Multinomial Explodido para o ajuste
dos dados. A respeito deste modelo, Marques (2003, p. 40) explica o seguinte:
“O modelo Logit Explodido é utilizado quando o método de Pesquisa de
Preferência Declarada envolve o ordenamento das opções em um conjunto de
seleções. O modelo ‘explode’ à seqüência do entrevistado em (N–1) seqüências
como se fossem escolhas feitas por diferentes entrevistados. Para explodir a
informação contida nos dados ordenados com N preferências é necessário
primeiramente considerar as ordens de escolha.”
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Assim, o Modelo Logit Explodido é representado pela seguinte fórmula:

a) C é o conjunto das possibilidades de escolha das alternativas;
b) Pn (1, 2, ..., J) é a probabilidade de obter como ordem de classificação a
alternativa 1 sendo preferida à 2, esta preferida à 3, e assim sucessivamente.
Segundo Miloca (2005, p. 75), “neste caso, os dados são convertidos em
uma série de escolhas, nas quais a categoria em um (1) é tomada como a opção
escolhida e as categorias de dois (2) a N como opções rejeitadas”. Normalmente
este modelo é ajustado pela maximização da função de verossimilhança (LOBO,
2003). Segundo Ben-Akiva e Lerman (1985), sua utilização é a forma mais
simples para a busca de estimativas, que consistirão nos valores dos parâmetros.
Quando realizadas N observações, colocadas em ordem decrescente de
preferência pelos entrevistados, a função de verossimilhança consiste em:

Os resultados ou estimativas obtidos para os parâmetros permitirão a análise
da preferência dos usuários, também permitindo uma análise comparativa entre
as características relevantes do serviço.
3.2. A pesquisa de campo
A realização da pesquisa consistiu em duas fases. Na primeira, foi enviado,
via e-mail, um questionário para as usinas e destilarias paranaenses, composto
por 12 atributos e tendo a seguinte pergunta: Caso ocorra diminuição do
protecionismo internacional (vitória na OMC), com relação ao ambiente da
agroindústria canavieira paranaense, quais os cinco ITENS que você acredita
que poderão sofrer mudanças/alterações? Os cinco principais atributos assinalados
pelas 12 empresas que colaboraram foram: na receita das usinas; na
competitividade brasileira; na área plantada de cana-de-açúcar; no número de
usinas; e no número de usinas exportadoras.
Após a decisão voltada à distribuição dos atributos no cartão, necessitou-se
fazer combinação dos atributos com seus respectivos níveis. Neste sentido, o
caminho utilizado foi a aplicação do Teorema de Bayes ou Ár vore de
Probabilidade, tendo como resultado a existência de 32 possibilidades de cartões,
que consistiu no fatorial completo.
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Devido à existência de muitos grupos (o que pode tornar a pesquisa
problemática, já que, além de o entrevistado poder apresentar cansaço e responder
indevidamente, há a existência de combinações tendenciosas, como é o caso das
alternativas em que todos os atributos aumentam ou diminuem), utilizou-se o
fatorial fracionado, que se caracterizou pela eliminação das alternativas que
representam os extremos das possibilidades e das que se aproximam destas. Assim,
chegou-se a 25 alternativas, divididas em cinco grupos de cinco.
Por meio dos cartões, os entrevistados demonstraram suas respostas em
relação à seguinte questão: Caso aconteça uma diminuição do protecionismo
internacional, quais os possíveis reflexos que podem acontecer no ambiente da
agroindústria canavieira paranaense? Destaca-se que nesta fase houve a
colaboração de dez empresas da agroindústria canavieira paranaense, que refletiu
na participação de 21 funcionários (da direção) ligados às transações
internacionais. A forma como se deu o ordenamento dos cartões consistiu no
tipo ranking, isto é: depois de questionado, o entrevistado apresentou sua resposta
colocando determinado grupo de cartões em ordem decrescente de preferência.
O número de pesquisados, por empresa, variou entre um e três, dependendo
da disponibilidade de cada uma. Devido à possibilidade do surgimento de dúvidas,
optou-se por realizar a pesquisa in loco, pois a presença do pesquisador tende a
minimizar possíveis erros de entendimento por parte dos entrevistados (sem,
naturalmente, enviesá-los). A quantidade mínima de grupos ordenados por pessoa
consistiu em três. No entanto, por meio da observação do pesquisador,
relacionada às condições do pesquisado, alguns entrevistados ordenaram quatro
ou cinco grupos. Cabe comentar que tais condições estão voltadas ao possível
estado de cansaço do entrevistado, já que algumas pessoas demonstraram um
desempenho diferenciado até o ordenamento do terceiro grupo. Isto, contudo,
não comprometeu a qualidade da pesquisa.
4. Resultados e discussão
A etapa final do uso das Técnicas de Preferência Declarada se deu por meio
da utilização do software LMPC de Souza (1999). A primeira parte dos resultados
é apresentada pela Tabela 6, que traz informações referentes a aspectos gerais.
Ela mostra que a colocação do principal atributo, isto é, aquele com maior
coeficiente, ficou com a área plantada; em segundo lugar, o número de usinas;
em terceiro, o número de usinas exportadoras; em quarto, a receita das usinas; e,
na quinta colocação, a competitividade brasileira. Segundo a preferência dos
entrevistados, uma possível diminuição do protecionismo internacional causa,
primeiramente, reflexos na área plantada de cana-de-açúcar. Sucessivamente,
tem-se efeitos no número de usinas, no número de usinas exportadoras, na receita
das usinas e na competitividade brasileira.
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Tabela 6 – Resultados LMPC (1.ª par
te)
parte)

Ainda analisando a Tabela 6, o fato de os coeficientes apresentarem valor
positivo indica que todos os atributos tiveram importância relevante, pois, segundo
Souza (1999, p. 120), “os valores positivos dos coeficientes indicam um aumento
da utilidade à medida que um atributo passa do nível 0 para o nível 1”.
Com relação ao teste t,, de acordo com Marques (2003), para que
determinado atributo seja considerado importante, o teste deve apresentar valor
superior a 2. Neste sentido, nota-se que todos os valores apresentados pelo teste
t foram maiores que este número, confirmando a importância de todos os
atributos.
Com relação à estatística Eficiência, seu significado mostra a confiança
dos resultados obtidos pela divisão por blocos incompletos em relação ao bloco
completo (Souza, 1999). No caso deste trabalho, o bloco completo consistiria
na análise dos 25 cartões, simultaneamente, por parte do entrevistado. Quanto
mais próximo de um, mais precisas são as estimativas (Souza, 1999). Logo, a
tabela em análise mostra um valor de eficiência igual a 0,8333, o que significa
que os resultados foram satisfatórios.
Outro indicador de confiabilidade dos resultados consiste no teste da razão
de verossimilhança, que se dá pela estatística LR={-2[F(0)-F(1)]}. Segundo
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Schmitz (2001, p. 146), “L(0) é o valor da função log-verossimilhança quando
todos os coeficientes forem nulos, enquanto L(B) corresponde ao valor da mesma
função no ponto de máximo”. Na visão de Brandli (2004, p. 197), “a LR
(likelihood ratio test) é utilizada para testar a hipótese nula de que todos os
coeficientes na função utilidade são iguais a zero”.
Em relação ao que consiste a hipótese nula, Brandli (2004, p. 197) diz que
“a hipótese nula é que a probabilidade Pi de um indivíduo escolher uma
alternativa i é independente do valor dos parâmetros na função utilidade. Se
esta hipótese é mantida, conclui-se que as utilidades dos parâmetros são zero”.
A verificação da significância da LR se dá pela comparação do seu resultado
com o do qui-quadrado ( ), com k graus de liberdade, que é a quantidade de
coeficientes a ajustar. Caso LR, em determinado nível de significância, seja maior
, a hipótese nula é rejeitada (SWAIT e LOUVIERE, 1993).
que
Considerando o nível de significância (NS) e o k iguais a 0,05 e 5,
respectivamente, o
corresponde a 11,07 (MATOS, 2000). Como a Tabela 6
mostra que o LR é 73,1734, conclui-se que a hipótese nula é rejeitada e, portanto,
os parâmetros têm utilidade.
Com relação à estatística Rho, ela consiste num pseudo-coeficiente de
determinação (SOUZA, 1999). Assim como o coeficiente de determinação
(R2), o Rho também deve variar entre 0 e 1, sendo que resultados acima de 0,2
são considerados mais atrativos por alguns autores, como Louviere et al. (2000)
e Ortúzar (2000). O valor do Rho se dá pela fórmula: Rho = 1 – [F(Betas 1)/
F(Betas 0)].
Nota-se que o resultado apresentado pelo Rho ficou abaixo do valor
considerado atrativo, sendo igual a 0,0955. Considerando os fatos de que os
outros testes apresentaram números satisfatórios e que, através de pesquisa
bibliográfica, referente a trabalhos que também obtiveram Rho < 0,2, como os
de Brandli (2004) e Lobo (2003), não se encontrou nenhuma informação que
afirme que tal resultado possa comprometer os apontados por esta pesquisa,
conclui-se que os dados da Tabela 6 são significativos. Assim, a função utilidade
fica descrita da seguinte forma: FU = 0,8449x1 + 0,3409x2 + 0,3729x3 + 1,1750x4
+ 0,6548x5 (sendo que x1 = número de usinas; x2 = competitividade brasileira; x3
= receita das usinas; x4 = área plantada; x5 = número de usinas exportadoras).
Como foi informado anteriormente, os dados apresentados pela Tabela 6
mostram resultados de análise dos atributos de uma forma geral. Torna-se
importante, no entanto, a verificação de possíveis alterações refletidas pela
diminuição do protecionismo internacional na agroindústria canavieira
paranaense. A satisfação desta necessidade se dá na análise da Tabela 7.
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Tabela 7 – Resultados LMPC (2.ª par
te)
parte)

Verificando os dados apresentados pela Tabela 7, nota-se que o ambiente
que, na preferência dos entrevistados, tem maior possibilidade de se formar é o
representado pelos acontecimentos identificados no cartão n.º 12, que é
representado pela Figura 1.
Figura 1 – Cartão n.º 12 – melhor função utilidade (1 0 1 1 1)

Fonte: Dados da pesquisa

Analisando-a, percebe-se a congruência entre os fenômenos apresentados
por ela e a ordem de importância dos atributos mostrada pela Tabela 6. Esta
mostra que a área plantada consiste no principal atributo. Conseqüentemente,
imagina-se que, se este atributo tem maior utilidade, seu nível deve consistir
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num valor ou situação favorável. E foi o que aconteceu, pois o cartão mostra
que uma diminuição no protecionismo internacional acarreta uma elevação da
área plantada de cana-de-açúcar. A mesma análise serve para o restante dos
atributos. Estes se caracterizaram por três níveis desejáveis (1) e um indesejável
(0). O atributo com nível zero (permanece), que foi a competitividade brasileira,
combinou com o que foi apresentado pela Tabela 6, que o identifica como o
atributo menos preferido pelos entrevistados, corroborando com a veracidade
dos resultados. Isto posto, os próximos parágrafos trazem uma interpretação
deste ambiente.
No que tange à elevação da produção, com a diminuição do protecionismo,
a tendência de aumento das negociações se torna forte. Com isso, o volume de
produtos negociados acarreta a necessidade de alteração da quantidade da
matéria-prima, isto é, da cana-de-açúcar. Além disso, as alterações no preço,
ocasionadas pelo que é apontado por Alves (2002) e Burnquist et al. (2002)2,
podem agir de forma preponderante à elevação da área plantada com cana-deaçúcar, sendo que a diminuição do protecionismo contribui ao acontecimento
dos fatores apontados por estes autores.
A principal escolha dos entrevistados (aumento da área plantada com canade-açúcar) vem ao encontro do que é abordado por Paes (2005), que destaca o
crescimento da área plantada no Centro-Sul, no qual está inserido o Paraná.
Segundo Paes (2005, p. 125):
“A área com cana-de-açúcar no Brasil em 1955 atingia 1,0 milhão de
hectares, alcançando 1,5 milhão em 1962. Este valor permaneceu praticamente
constante nos dez anos seguintes. O período de maior crescimento da área
cultivada ocorreu a partir da segunda metade da década de 1970 com a
implantação do Proálcool em 1976. Houve estabilização a partir da safra 1987/
1988 em torno de 4,2 milhões de hectares colhidos no Brasil. Outra etapa de
crescimento foi observada durante os períodos 1994/1995 a 1997/1998
(motivada pela exportação de açúcar) e após pequeno período de estabilização,
novo ciclo de expansão vem ocorrendo nas últimas safras, atingindo 5,3 milhões
de hectares na safra 2003/2004, sendo 4,2 milhões (79%) na Região CentroSul.”
Deve-se frisar, contudo, que a evolução da área plantada ora citada pode
comprometer, no futuro próximo, outras culturas no Estado. Neste tocante,
Shikida e Alves (2001), por meio do modelo shift-share, ressaltam aspectos

2

Segundo Alves (2002), após a abertura comercial o açúcar passou a ter o seu valor estipulado pelo
mercado (oferta e demanda), tanto em nível nacional como internacional. Burnquist et al. (2002)
explanam que o crescimento vegetativo da população, a renda interna e externa, o uso de substitutos, a
taxa de câmbio, o preço no mercado internacional, o preço de produtos alternativos na lavoura e na
indústria (álcool), clima e custos de produção são os fatores que se destacam na influência do preço do
açúcar.
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importantes dos efeitos de área, de rendimento e de localização geográfica dada
mediante evolução das principais atividades agropecuárias paranaenses de 1981
a 1998. Conforme os autores:
“A cana-de-açúcar foi a cultura que obteve a maior taxa anual média de
crescimento da produção (9,51%), no período de 1981/1998, sendo decorrente
de uma expansão de área de 7,92% a.a., seguida em menor escala do efeito
rendimento de 1,2% a.a. e do efeito localização geográfica, que apresentou um
crescimento de 0,39% a.a. [...] Nesse sentido, a expansão da agroindústria
canavieira no Paraná contribuiu para mudar o espaço agrícola desse Estado.”
(SHIKIDA e ALVES, 2001, p. 136 e 137)
Nota-se que o aumento da área plantada retratada na Figura 1 terá como
contrapartida uma nova alteração do espaço agrícola paranaense, onde culturas
e/ou outras atividades cederão espaço para a agroindústria canavieira. Com
efeito, Paulillo et al. (2006, p.109) ressaltam que uma nova busca de terras para
a cultura da cana-de-açúcar pode levar ao “surgimento de grandes extensões de
lavouras em regime de monocultura, cujos impactos ambientais, sociais e
econômicos, como a exclusão de outras atividades agrícolas, precisam ser
avaliados pelos atores públicos”.
Com relação ao nível do segundo principal atributo (número de usinas), os
entrevistados apontaram que uma diminuição do protecionismo pode incentivar
o surgimento de novas empresas. Como a agroindústria canavieira brasileira
baseia-se mormente na exportação de açúcar e no atendimento da demanda
interna de álcool, sendo que este possui expectativas positivas de crescimento no
mercado internacional, a composição de um ambiente externo menos
protecionista tenderia a incentivar a entrada de novos agentes no setor e não
somente a ampliação do número de usinas pertencentes a determinado grupo
[fato este retratado, por exemplo, em Farina e Zylbersztajn (1998) e Moraes e
Shikida (2002)]. Contudo, segundo Ramos (2002, p. 253), “[...] não há
sustentação para a antiga e predominante idéia de que apenas as usinas e destilarias
com grandes e/ou crescentes porcentuais de cana própria podem sobreviver ou
expandir-se a longo prazo”. Pegando como base o raciocínio deste autor, não
apenas aquelas empresas que possuem grande fatia de produção e,
conseqüentemente, de mercado, têm ampla oportunidade de crescer no longo
prazo, mas também as consideradas “pequenas”, incluindo-se neste grupo as
novas empresas.
Embora não seja foco de discussão na OMC, valem algumas considerações
pertinentes ao álcool, pois geralmente as usinas também possuem destilarias
anexas. Apesar de este produto ter sua demanda fortemente concentrada no
mercado interno, a diminuição do protecionismo e a sua possível adoção como
combustível em outros países tornam a idéia de ampliação do número de empresas
não tão distante. Para se ter uma idéia do impacto que pode ser causado, somente
no mercado interno já existe uma preocupação de atendimento da demanda,
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reflexo do crescimento da utilização de carros bicombustíveis. Neste sentido,
Oliveira e Vasconcelos (2006, p. 1) fazem uma breve explanação a respeito das
expectativas do mercado interno de álcool:
“O interesse internacional no etanol fez acender ainda mais o setor
sucroalcooleiro no País. Nesse mesmo tempo, segundo os próprios usineiros, a
safra acabou e o álcool foi ficando escasso e com preço alto, em uma situação
semelhante ao final dos anos 1980 quando o desabastecimento tirou a confiança
do consumidor nos carros a álcool. Com a demanda crescente, governo, usineiros
e empresários do setor só pensam em aumentar a produção de álcool. Um
aumento nesse sentido, segundo os especialistas, só virá mesmo a curto prazo
com a expansão agrícola da cultura e a inauguração de novas usinas. A demanda
vai crescer, em pouco tempo, com o aumento da venda de carros bicombustíveis.
Em 2005 eles representaram 53% do total de automóveis e veículos comerciais
leves produzidos. Em fevereiro deste ano a porcentagem de vendas já era de
76%.” (Grifo nosso)
O terceiro atributo (número de usinas exportadoras) obteve nível desejável.
A formação de um ambiente internacional menos protecionista torna a atividade
exportadora mais atrativa vis-à-vis o mercado interno, fazendo com que as
empresas já existentes se sintam atraídas em ampliar o seu número de unidades,
como é o caso de uma das entrevistadas, que está montando sua segunda unidade,
visando sobretudo o mercado externo.
No que tange às relações de comércio internacional, vale trazer uma
passagem descrita por Keynes (1992), que ressalta que as exportações (neste
sentido as atividades voltadas ao mercado externo) agem como geradoras de
empregos, sendo importantes para uma balança comercial favorável (obtenção
de divisas).
Segundo Willers e Birck (2005), no início da década de 1990 o Paraná
tinha 25 empresas pertencentes à agroindústria canavieira. Considerando que o
início da abertura comercial foi um período em que as empresas começaram a
“andar sozinhas” na comercialização com o mercado internacional, e mesmo
assim o fenômeno do aumento de unidades produtores foi observado, nota-se
que uma diminuição do protecionismo pode acelerar a ampliação das empresas
já existentes, o que vem ao encontro do que foi concluído pela utilização das
Técnicas de Preferência Declarada.
Com relação ao atributo receita das usinas, este também obteve nível
desejável, significando que os entrevistados acreditam que pode haver um
aumento da receita das empresas com a diminuição do protecionismo. Como
foi abordado anteriormente, Burnquist et al. (2002) informam alguns fatores
que influenciam na comercialização do açúcar e Schmidtke et al. (2006, p.119)
apontam expectativas que podem causar alterações na comercialização do álcool:
“[...] quem consome álcool carburante hoje é só os Estados Unidos e o
Brasil. O resto está começando a fazer experiências. Tem casos como o do Japão,
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que criou, em 2004, um programa que permite adicionar 3% de álcool na gasolina
deles. Permite, não é obrigatório. [...] recentemente a Venezuela importou um
navio em julho. [...] a Nigéria também está começando.”
Ambos os casos são ligados ao mercado internacional (política cambial,
precificação, custos menores etc.), sendo que uma diminuição do protecionismo
pode ampliar as vendas ao exterior, conquanto o Brasil possui os menores custos
de produção mundial, aumentando, assim, a receita das usinas.
Ainda, no caso do açúcar, destaca-se a questão dos subsídios. Sua adoção,
como a realizada pela UE, além de trazer reflexos negativos ao consumidor do
país que oferece tal ajuda, causa uma piora nos termos de troca no mercado
internacional, representado pela estipulação artificial do preço. Logo, a
diminuição do protecionismo tende a anular este efeito negativo, melhorando
os termos de troca e refletindo na receita das usinas.
O último atributo na opinião dos entrevistados foi a competitividade
brasileira. O nível apontado pelos entrevistados, nas Técnicas de Preferência
Declarada, consistiu como indesejável, porquanto permanece (vide Figura 1).
Vale aqui um comentário pertinente, cujo foco se distribui em competitividade
externa (que permanece) e interna (que tem uma dinâmica peculiar ao atual
ambiente de desregulamentação). Como pôde ser verificado na Tabela 1, o
valor do custo de produção do principal produto de exportação da agroindústria
canavieira (açúcar) mostra a vantagem que o Brasil possui em relação aos demais
concorrentes. Logo, uma diminuição do protecionismo não tende a causar, a
fortiori, efeitos representativos na competitividade brasileira em relação à
internacional, posto sua já destacada posição neste quesito, sem ameaças em
termos de concorrência (na atualidade). Segundo Macedo (2005, p. 185):
“Os produtos da cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil não têm qualquer
mecanismo de suporte de preços por políticas públicas. Não há hoje subsídios à
produção e comercialização de açúcar, e os custos de produção de açúcar no
Brasil são os menores do mundo. O custo de produção do etanol nas usinas mais
eficientes, em condições estáveis (2003), já era equivalente ao custo internacional
da gasolina sem aditivos com petróleo a US$ 25/barril.”
Fazendo uma concisa explanação a respeito da competitividade interna, a
mesma está comprometida com o tipo de estratégia que determinada empresa
cria ou utiliza. A respeito deste fato, Belik e Vian (2002, p. 80) informam que
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“encontramos empresas de vários portes e também várias localizações adotando
a mesma conduta estratégica [...]”. Neste sentido, a título de exemplo/
ilustração, o Quadro 3 apresenta algumas estratégias voltadas à agroindústria
canavieira.
Quadro 3 – Algumas estratégias da agroindústria canavieira

Fonte: Belik e Vian (2002, p. 81)

De acordo com Paulillo et al. (2006), embora a desregulamentação estatal
na agroindústria canavieira tenha ocorrido nos anos 1990, cumpre destacar que
o Estado ainda desempenha papel importante – por exemplo, via programa de
financiamento para adoção de tecnologia da informação (Portaria MCT n.º
200/94) e Programa Nacional de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa), que visa diversificar a matriz energética nacional a partir da
participação das fontes renováveis de energia (Lei n.º 10.438/2000).
De uma forma geral, a Figura 1 mostra que uma diminuição do
protecionismo pode acarretar um aumento do número de usinas, uma
permanência do nível da competitividade brasileira (frisa-se novamente a já
destacável competitividade do Brasil no contexto internacional da agroindústria
canavieira) e o aumento da receita das usinas, da área plantada com cana-deaçúcar e do número de usinas exportadoras.
Finalizando esta parte do trabalho, segundo a preferência dos entrevistados
e contrapondo a maioria dos resultados identificados pela Figura 1, o ambiente
menos provável a se formar como reflexo da diminuição das restrições comerciais
foi o representado pelo cartão n.º 16 (0 1 1 0 0), apresentado pela Figura 2.
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Analisando-a, percebe-se que os níveis foram incongruentes aos resultados obtidos
na Tabela 6. Este fato justifica a menor possibilidade de formação do ambiente
representado por esta figura (cartão n.º 16). Logo, a resposta que ele dá consiste
no fato de que, caso aconteça uma diminuição do protecionismo internacional,
o número de usinas vai permanecer, a competitividade brasileira vai aumentar,
juntamente com a receita das usinas e não sofrerá aumento a área plantada com
cana-de-açúcar e nem o número de usinas exportadoras, o que é pouco provável.
Figura 2 – Cartão n.º 16 – menor função utilidade (0 1 1 0 0)

Fonte: Dados da pesquisa

Estes foram os resultados e as análises consideradas mais pertinentes na
busca de informações a respeito da opinião da agroindústria canavieira
paranaense, voltada aos reflexos de uma possível diminuição do protecionismo
internacional, fato este que se tornou mais próximo de ocorrer com a vitória do
setor na OMC em 2005.
5. Considerações finais
Como forma de obtenção de vantagem competitiva, as nações criam
mecanismos que buscam dificultar a entrada de produtos estrangeiros em seus
territórios, tendendo a causar efeitos em outros países. Neste ambiente de
competitividade internacional, a agroindústria canavieira brasileira – e,
especificamente, a paranaense – vem sofrendo a ação desses mecanismos,
comprometendo suas negociações com o mercado internacional.
Considerando os reflexos causados pelos mecanismos de proteção comercial,
buscou-se verificar os efeitos que uma diminuição do protecionismo pode
acarretar na agroindústria canavieira do Paraná. Sendo a busca por resultados
caracterizada pela utilização das Técnicas de Preferência Declarada, constatou-
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se que uma diminuição das restrições comerciais tende, na opinião dos
entrevistados, a causar um aumento da área plantada com cana-de-açúcar, já
que a preferência dos entrevistados mostrou esta variável como principal reflexo
decorrente da diminuição do protecionismo.
De uma forma geral, em ordem decrescente de preferência, os reflexos,
representados por atributos e níveis, foram os seguintes: aumento da área plantada;
aumento do número de usinas (novas empresas); aumento do número de usinas
exportadoras (novas unidades produtoras); aumento da receita; permanência da
competitividade. Nota-se que os resultados foram coerentes em relação a
informações apresentadas por trabalhos já publicados. Outrossim, com a
visualização dos atributos e níveis salientados, confirmou-se a hipótese de que o
protecionismo vem limitando o desempenho econômico dos agentes
exportadores da agroindústria canavieira do Paraná. No caso da queda do
protecionismo, quatro atributos terão níveis desejáveis (área, número de usinas,
número de usinas exportadoras e receita), enquanto apenas um
(competitividade), que já é o melhor do mundo, terá nível não desejável.
O contraponto fica por conta do provável surgimento de grandes extensões
de lavouras em regime de monocultura, cujos impactos ambientais, sociais e
econômicos, como a exclusão de outras atividades agrícolas, precisam ser
avaliados pelos atores públicos, conforme destacaram Paulillo et al. (2006).
Por fim, esta pesquisa tratou dos reflexos da diminuição do protecionismo
no comércio internacional, focando o caso da agroindústria canavieira paranaense,
valendo-se de dados primários – que são parcos nessa área – para modelagem
das Técnicas da Preferência Declarada. Não obstante, uma das limitações deste
estudo, mesmo rigorosamente realizado, é a sua base para generalizações
(sobretudo para outros estados). Destarte, sugere-se, como futuras extensões
deste trabalho, que mais pesquisas possam ser implementadas para examinar
novas contextualizações em níveis para os quais esta modelagem, bem como a
amostra pesquisada, não suscitou conclusões.
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Pontas de fronteira na
Amazônia Brasileira – um
enfoque geopolítico
Fernando Cariola Travassos*
Resumo: Este artigo estabelece o conceito de pontas de fronteira,
constituídas por territórios de um país envolvidos pelas fronteiras de
outros, e identifica essas pontas no caso da Região Amazônica. Em
face de seu desenho, elas são potencialmente mais vulneráveis a
interesses e pressões externas, inclusive de natureza demográfica ou
ligadas a atividades ilícitas. Dada a importância estratégica das pontas
de fronteira, é proposta uma política de desenvolvimento específica
para que a soberania do país sobre as mesmas se solidifique. Nessa
política, teriam papel importante a infra-estrutura de estradas vicinais
e a instalação de centros de monitoramento eletrônico, ligados aos
Sistemas de Vigilância e de Proteção da Amazônia (Sivam/Sipam), o
que levaria também à definição de uma linha poligonal sistematizando
esse monitoramento, tudo de forma transparente e trocando
informações com os países vizinhos. O conjunto dessa política também
serviria de base para a integração e desenvolvimento regional, no âmbito
do Tratado de Cooperação Amazônica assinado pelos países da região.
P a l a v r a s - c h a v ee: Brazil, Amazônia, pontas de fronteira,
desenvolvimento, integração regional, poligonal de pontas de fronteira.

1. Introdução
A importância da Amazônia no cenário mundial tem aumentado,
principalmente no âmbito das questões ambientais. Se por um lado altruísta tal
preocupação nos alerta sobre os perigos da degradação em curso, ao mesmo
tempo ela nos adverte sobre interesses econômicos evidentes, relacionados com
a água, a biodiversidade e os medicamentos que podem vir dessa fonte, a terra
com a floresta e seu aproveitamento econômico, e os recursos minerais, inclusive
eventual existência de reservas petrolíferas. Por se referirem a uma região fora
do eixo de conflitos internacionais nos últimos 100 anos, ilações quanto à
soberania da Amazônia têm sido sutis e subliminares, mas prontamente dissipadas
à luz do Direito Internacional. Tal hiato de tranqüilidade aparente tende a
abreviar-se, devido às recentes transformações geopolíticas e econômicas
internacionais envolvendo inclusive os países da região.
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Os problemas que podem eclodir na Amazônia no tocante à soberania têm
maior probabilidade de surgir nas regiões das fronteiras entre os diversos países
que compõem a região. Uma faixa de fronteira bem monitorada afastaria agentes
oportunistas em relação a ambigüidades do terreno e à tendência complacente
quanto a incidentes diplomáticos.
Este artigo tenta fornecer contribuições para a efetiva vigilância das
fronteiras da Amazônia, componente crucial para que os Estados envolvidos
desenvolvam confiança mútua e troquem informações. Os conceitos de
“fragilidade das pontas de fronteira” e de “poligonal de pontas de fronteira”
desenvolvidos neste artigo podem colaborar para que os frutos da Amazônia
venham a beneficiar todos os países que a integram.
2. Fragilidade das pontas de fronteira
A palavra fronteira tem sua raiz no vocábulo latino “fronte” e se refere, de
uma maneira geral, à idéia de limite, embora haja discussões sobre os conceitos
de limite e fronteira quando se aprofundam as definições sobre esses termos. As
fronteiras são uma constante no cotidiano dos seres vivos, variando desde os
limites territoriais estabelecidos pelos não-humanos, notadamente os mamíferos,
até os conceitos mais abstratos relativos às fronteiras do conhecimento e outras.
Entre os seres humanos a idéia de fronteira sempre esteve ligada, na maioria dos
casos, ao sentido de espaço terrestre. À medida que o homem foi transitando em
outros meios, como a água e o ar, foram definidos novos conceitos que visam à
demarcação de limites, o mar territorial e o espaço aéreo. Esses conceitos estão
intimamente ligados ao interesse próprio de grupos de humanos, ligados em
geral ao sentido de propriedade ou zonas de influência – o poder –, desde as
fronteiras entre moradias até as delimitações no escopo de patentes e outras
medidas ligadas à proteção da propriedade intelectual. É um assunto de crucial
importância, no caso da Amazônia, para os brasileiros e seus parceiros na região,
como veremos mais adiante.
2.1 Pontas de fronteira e sua medição
Sejam dois países A e B separados por uma fronteira “f” conforme a Figura
1.
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Figura 1 – Pontas de fronteira

Podemos denominar, intuitivamente, de pontas de fronteira as
protuberâncias P1, P2 e P3 ao longo dessa fronteira. Qualquer que seja a razão
de sua geometria, geralmente devida a fatores geográficos, as pontas de fronteira
representam uma cunha de território de um país dentro do território do outro.
Por outro lado, entre duas pontas consecutivas, como P1 e P2, existe um avanço
relativo de território vizinho, como no caso da região limitada pelo arco P1-MP2 na mesma figura. É intuitivo que as pontas P1, P2 e P3 sejam mais frágeis
que a “ponta” M, quer militarmente, quer pela absorção pacífica, decorrente de
fatores econômicos ou pela simples ocupação devido à diferença de pressão
populacional na região.
A Figura 2 ilustra o caso em que existe uma pressão populacional “dp” que
vem do país A, com o que as pontas P1 e P2 ficam submetidas a uma pressão de
ruptura ao longo das linhas de corte “c”. Pode-se inferir que, para uma mesma
pressão contra uma ponta de fronteira, esta será mais vulnerável quanto menor
a linha de corte “c” e quanto mais longa for a ponta a partir dela. No caso dessa
figura, a ponta P1 é mais vulnerável que a P2.
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Figura 2 – Pontas de fronteira – pressões de ruptura e linhas de corte

A fragilidade das pontas de fronteira já foi mencionada por Mattos (1990,
p. 53), e pode ser verificada histórica e internacionalmente como, por exemplo,
na evolução da fronteira entre Israel e a Cisjordânia e nas diversas retificações
sofridas pela fronteira entre a Alemanha e a França em diversos conflitos. Um
caso na América do Sul se refere ao istmo da Colômbia, que constitui hoje o
Panamá.
Pode-se criar uma grandeza que indique o grau de fragilidade potencial de
uma ponta de fronteira. Algo como a razão entre o avanço ou a área da ponta,
que representa o benefício de sua absorção pelo país penetrado, e a linha de
corte ou base, que representa o custo ou esforço de absorção da ponta. Para
avançar nessa mensuração, na Figura 3 são apresentados dois tipos de pontas de
fronteira: o primeiro, longo; e o segundo, achatado, mas com áreas equivalentes.
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Figura 3 – Índices de fragilidade

Define-se então um índice de fragilidade “t” de uma ponta de fronteira
alongada como:
t=m/c
sendo:
m = dimensão da mediana da ponta do país B, obtida por meio dos pontos
médios das seções paralelas à linha de corte, ao longo da ponta da fronteira; na
figura, esses pontos médios constituiriam a linha “m” mostrada acima da ponta
alongada (a primeira), na mesma figura;
c = dimensão da linha de corte da ponta do país B em caso de absorção pelo
país A.
No caso da ponta achatada, o índice de fragilidade seria:
ts = S /(c.c) = S/c2
sendo:
S = área da ponta achatada
c = dimensão da linha de corte
Para fixar parâmetros, e ilustrar a aplicação dessas medidas, tomemos uma
ponta padrão mínima, passível de ser absorvida pelo país A, sendo necessária sua
fortificação pelo país B, o triângulo isósceles da Figura 3. Nesse caso, t = 1 e ts =
0,5. Poderíanos, por exemplo, considerar como frágeis as pontas que apresentem
índices de fragilidade “t” iguais ou superiores aos índices do triângulo da Figura
3, embora outros limites possam ser estabelecidos dependendo do caso em
questão. Em qualquer caso, o índice “t” serviria para determinar fragilidades
relativas, podendo ser útil para estabelecer prioridades no caso de o país B decidir
fortalecer suas fronteiras, por exemplo.
Note-se, ainda, que o índice adere claramente ao conceito, pois ele aumenta
com o tamanho da linha “m” ou da área S e cai com o tamanho da linha de
corte. Obviamente, quando m ou S têm valor zero, o índice é nulo.
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2.2 Relação dos países com as suas pontas de fronteira
Uma ponta de fronteira de um país B sobre um país A representa uma
projeção ou uma cunha de B no território de A, já ilustrada na Figura 1. É
semelhante a uma península projetada sobre o território de A. Para o país B,
trata-se de área a ser ocupada e fortalecida, pois poderá ser absorvida pelo país
vizinho, mesmo pacificamente, dependendo da pressão em A para ocupar a
ponta de fronteira de B e/ou da ausência de vigilância. A visão do país A é de
questionamento, sobretudo se não houver um acidente geográfico marcante
que justifique uma ponta de fronteira que vem do vizinho. A Figura 4 mostra
pressões fronteiriças em torno de duas pontas consecutivas de fronteira do país
B, projetadas sobre o país A, P1 e P2.
Figura 4 – Pressões sobre as pontas de fronteira

Os pontos X1,Y1 e X2,Y2 são os extremos das linhas de corte, podendo ser
caracterizados por pontos de inflexão da fronteira de onde se originam as pontas
do país B, no caso. Os pontos z1 e z2 são os vértices das pontas, correspondendo
a terreno estratégico para o país B, por serem os pontos mais avançados de seu
território nos seus limites com o país vizinho. Da mesma forma, mas em menor
grau, os pontos Y1 e X2 são estratégicos para o país A. São regiões da fronteira
sujeitas a pressões de natureza civil ou militar.
Na figura 4, as diversas pressões sobre as pontas P1 e P2, indicadas por
setas, evidenciam a atenção que esse trecho de fronteira merece. Do ponto de
vista do país A, os segmentos X1Y1 e X2Y2 seriam uma continuidade natural de
sua fronteira com o país B.
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Modernamente, com os avanços das telecomunicações, o fortalecimento
de pontas de fronteira de um país pode representar um significativo marco na
preservação de sua soberania, abrindo também oportunidades de cooperação
com os países vizinhos. O país B, na Figura 4, pode fortalecer as pontas P1 e P2
com um mínimo de infra-estrutura que possibilite a instalação de centros de
rastreamento eletrônico no entorno de z1 e z2, podendo complementar o sistema
de vigilância de tráfego aéreo, as comunicações por satélite ou sensoriamento
remoto que porventura existam no país B. Se existir o espírito cooperativo entre
os países A e B, esse monitoramento poderá ser transparente, com triangulações
com os pontos X2 ou Y1, reafirmando a geometria das fronteiras, consolidando
a mútua confiança para cooperação entre os dois países, e contribuindo ainda
para inibir ilícitos de fronteira.
3. Pontas de fronteira do Brasil na Amazônia
A figura 5, a seguir, exibe os municípios onde estão as pontas estratégicas
de fronteira na Amazônia para as quais o Brasil deve voltar sua atenção. São
regiões sensíveis, cuja soberania pode ser posta em xeque por ocasião de
controvérsias históricas, antropológicas, e também porque algumas correspondem
a locais de concentração caprichosa da natureza em relação a recursos minerais
valiosos.
Figura 5 – Pontas de fronteira do Brasil na Amazônia
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Os municípios, relacionados em sentido anti-horário, são os seguintes:
Oiapoque (AP); Uiramutã (RR) – onde atualmente se discute o estabelecimento
da reserva indígena Raposa Serra do Sol, e que corresponde a uma região sensível
devido à proximidade da fronteira entre a Venezuela e a Guiana, fronteira essa
questionada pelo primeiro país –; Amajari (RR), região onde se demarcou a
reserva indígena Yanomami; São Gabriel da Cachoeira (AM); Atalaia do Norte
(AM); Mâncio Lima (AC); Marechal Thaumaturgo (AC); Assis Brasil (AC);
Costa Marques (RO); e Vila Bela da Santíssima Trindade (MT). Vários desses
municípios contêm múltiplos núcleos urbanos, como o de Oiapoque, que abrange
a cidade do mesmo nome e a localidade de Clevelândia do Norte, além do
Cabo Orange, na foz do Rio Oiapoque. Os municípios foram selecionados
porque é a partir deles que se fariam projetos de desenvolvimento dentro de
uma estratégia voltada para as pontas de fronteira. Alguns municípios, como
Uiramutã, Amajari e São Gabriel da Cachoeira, possuem mais de uma ponta de
fronteira.
É interessante destacar a existência de fortes construídos por Portugal nessas
pontas, como o de São José de Marabitanas na orelha da “Cabeça do Cachorro”,
nome pela qual é conhecida a região que na Figura 5 corresponde ao município
de São Gabriel da Cachoeira; o de Príncipe da Beira, vizinho a Costa Marques,
em Rondônia; e o importantíssimo Forte de Tabatinga, no vértice da cunha
peruano-colombiana, guarnecendo há muito essa ponta de fronteira e corredor
de entrada no território brasileiro. Essa intuição estratégica dos portugueses foi
absorvida pelos militares brasileiros, pois há presença das nossas Forças Armadas
na vizinhança de quase todas as pontas mencionadas. Falta, no entanto, a presença
da expressão econômica do poder nacional, ainda precária, que poderá consolidar
a ocupação e fortalecimento dessas pontas.
4. Desenvolvimento dos municípios onde há pontas de fronteira
São apresentados na Tabela 1 alguns dados que caracterizam os municípios
listados, os quais seriam alvos de projetos específicos de desenvolvimento
econômico. A tabela deixa claro que em geral são municípios de baixíssima
densidade demográfica, de PIB per capita de pequeno valor e de frágil estrutura
de serviços de saneamento básico e de saúde, o que evidencia a sua carência
desses projetos.
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Tabela 1

Fonte: IBGE – Perfil dos Municípios Brasileiros; Ipeadata – Social/Municípios/Habitação
(*) Salvo menção em contrário, os dados são de 2005, exceto os de área, que são permanentes.

Ênfase seria dada à melhoria da infra-estrutura de transporte, por meio da
construção de estradas vicinais, aumentando-se a penetração no território
adjacente às hidrovias navegáveis. O sistema hidroviário na Amazônia não é
suficiente para a efetiva ocupação do terreno. As estradas vicinais poderiam dar
capilaridade suficiente de forma a viabilizar até a implantação de agronegócios,
sem necessariamente agredir o meio ambiente. Uma estrada vicinal é usualmente
de terra batida, apenas com cascalho ou outras formas de capeamento rudimentar.
Com um sistema de drenagem apropriado, poderiam ser uma alternativa
ecológica para a região. Tome-se como referência a Figura 6, que mostra as
principais rodovias próximas da fronteira, cujos traçados denotam alguma
preocupação estratégica, mas que estão longe de prover uma estrutura satisfatória
para permitir o adequado desenvolvimento das pontas de fronteira.
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Figura 6 – Rodovias-tronco

5. A Amazônia: óbices, pontos fracos e pontos fortes
Nas fronteiras do Brasil com seus vizinhos, não há problemas relacionados
com definição e demarcação das mesmas, nem projetos de expansão territorial.
Essa é a condição básica para a cooperação entre países nas regiões fronteiriças
e se faz presente no caso da Amazônia. Contudo, a efetiva soberania do país na
região é afetada por vários óbices, que apontaremos nas categorias de fatores
adversos e de antagonismos. Como fatores adversos, decorrentes de contingências
não-intencionais, podemos citar o vazio demográfico da região, a grande extensão
das regiões fronteiriças e significativa distância dos centros dinâmicos nos seus
respectivos países.
Ainda como fator adverso destaca-se a selva amazônica, cujo sistema natural
de defesa dificulta sua ocupação em bases sustentáveis. Ao mesmo tempo, esse
sistema serve como proteção a grupos que se servem da selva como um ambiente
propício para agentes oportunistas externos à região, motivados por objetivos
econômico-financeiros e geopolíticos. Assim, por exemplo, grupos armados na
região da Cabeça do Cachorro utilizam-se estrategicamente das áreas de fronteira,
inclusive para operações com o narcotráfico, que os financia. Ressalte-se também
a presença de organizações não-governamentais (ONGs), “missões religiosas”
e “antropólogos” que, inocentemente ou não, acabam por servir a interesses
geopolíticos externos, insuflando a opinião pública doméstica e internacional, o
homem humilde e o índio, a defender, indiretamente, a estagnação econômica
da região.
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Os antagonismos à soberania do Brasil e de seus vizinhos na região ainda se
encontram numa fase não-explícita, mas latente, pelo menos em relação ao
público em geral. Situam-se no âmbito de agentes internacionais infiltrados em
organizações religiosas e de pesquisas, colhendo informações sobre as potenciais
riquezas econômicas, bem como sobre condições do ambiente da selva, suas
adversidades e soluções de contorno. Acrescente-se ainda a ação de líderes políticos
de países desenvolvidos, que procuram testar a reação a propostas de tutela
internacional para a região. Diante desses óbices, mencionaremos vários pontos
fracos e fortes, cujo exame poderá transformar desafios em oportunidades e
motivação para alcançar o desenvolvimento e a integração dos países da região.
Entre os pontos fracos, destacam-se: (a) o despreparo do Poder Executivo,
tanto federal como estadual e municipal, para coibir e fiscalizar os ilícitos de
fronteira, bem como o significativo volume de recursos envolvidos nesses ilícitos,
facilitando a sua disseminação e a corrupção; (b) ineficiência do Poder Judiciário
na coerção e punição dos envolvidos nos ilícitos, principalmente quanto aos
criminosos de colarinho branco; (c) falta de prioridade para a defesa das fronteiras
e desenvolvimento da região, implicando na alocação deficiente de recursos nos
orçamentos públicos para projetos de desenvolvimento e fiscalização; (d) falta
de consciência cívica da população, inclusive a indígena, que poderia auxiliar o
poder público na denúncia de ilícitos, colaborando para sua coerção; e (e)
abandono do Programa Calha Norte.
Como pontos fortes, destacam-se: (a) a capacidade do Brasil na área de
telecomunicações e energia elétrica, facilitando integração eletrônica de regiões
de difícil acesso; (b) a possibilidade de utilização do Projeto Sipam/Sivam, que
poderia, além do controle do tráfego aéreo em toda a região, monitorar larga
faixa fronteiriça, por meio do levantamento de informações específicas sobre as
pontas de fronteira; (c) a tradição de engajamento permanente das Forças
Armadas no apoio e na defesa da soberania brasileira na região; (d) a capacidade
do Ministério das Relações Exteriores do Brasil na reposição de marcos de
fronteira e na rápida solução de crises nas regiões fronteiriças; (e) a disposição
atual do Governo Federal de prover condições empresariais para o
desenvolvimento sustentável da região amazônica.
6. Considerações finais
É conhecida a importância estratégica da Amazônia para o século XXI
devido ao potencial de suas riquezas minerais (incluindo petróleo e gás), sua
biodiversidade, seus 20% das reservas de água doce do planeta, grande extensão
territorial e insolação em todas as estações do ano. O Brasil tem a soberania de
68% da Amazônia, dentro do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), assinado
em 1978 e em vigor desde 1980, tendo o Peru 10%, a Colômbia 6,9% e a Bolívia
5,4%, seguidos de participações menores da Venezuela, Equador, Guiana e
Suriname. Por essa participação majoritária, por sua economia e população,
bem como representatividade internacional, o papel geopolítico do Brasil é
fundamental para a preservação da soberania de todos os países do TCA.
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Incentivar o desenvolvimento econômico dos municípios onde se localizam
as pontas de fronteira da Amazônia brasileira é de crucial importância. Além
disso, uma sub-fronteira, ou uma franja de segurança de pelo menos 100 km de
distância da fronteira reconhecida internacionalmente, legado deixado por nossos
antepassados, deveria ter ocupação inquestionável, permanentemente monitorada
por moderno aparato eletrônico disponível como o do Sivam/Sipam, por
exemplo. Nesse monitoramento, teria papel importante a criação de centros
locais para essa finalidade, num passo para construir o que chamaremos de
“poligonal de pontas de fronteira”, uma linha formada pela sucessão de pontas
ao longo da fronteira entre o Brasil e seus parceiros. O recrutamento de recursos
humanos qualificados, com suas respectivas famílias, destinados a operar esses
centros seria importante para estabelecer núcleos capazes de colaborar também
em outros projetos nessas áreas, como os de natureza educacional e social. Ao
mesmo tempo, outras atividades seriam atraídas, num processo típico de
desenvolvimento regional, orientado de acordo com as particularidades e
vocações econômicas de cada município.
Ainda no que compete ao Brasil, caberia evitar que áreas de fronteira,
sobretudo as pontas abordadas neste artigo, possam ser questionadas ou sejam
fonte de controvérsias e problemas que atraiam o interesse internacional. Seria
desgastante para o país, frente à opinião pública mundial, ter de confirmar pela
força sua soberania, com movimento de tropas e todas as conseqüências
imprevisíveis que um evento sensível como esse pode desencadear. Ainda que
áreas usufrutuárias, como as reservas indígenas, sejam inquestionavelmente de
propriedade da União, do ponto de vista legal deveriam ser evitadas demarcações
na franja de segurança referida.
No processo de enfrentamento dos óbices à soberania da Amazônia, cabe
como benefício coadjuvante o fortalecimento do movimento de integração da
América do Sul. Trata-se de tarefa complexa e urgente, mas que traria benefícios
importantes no longo prazo para aquela região. Nessa linha, o acompanhamento
eletrônico das áreas fronteiriças, repartindo informações com seus vizinhos,
contribuiria para aliviar resquícios de desconfiança ainda existentes. A poligonal
de pontas de fronteira acima referida é uma oportunidade ainda viável, mas só
enquanto o foco internacional ainda estiver dirigido a outras regiões.
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State formation is one of the perennial issues in the history of international
relations. States can be classified in a number of ways ranging from their size
and level of development, geographical location, political system, and cultural
orientation. No two states are alike and their transformation over time is shaped
by a combination of external and internal factors.
States are often divided into small, medium, and large states where various
capability criteria are used to make distinctions between them. However, material
factors, such as economic and military resources, are often inadequate in making
useful distinctions. The strength of the state depends also on its societal resilience
and sustainability of its development pattern. As Amartya Sen has argued, the
capability to develop as a resilient and equitable society is as important as the
mere size of the country.
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This dimension is closely associated with the autonomy vs. dependence of
the state on its external environment. Extreme autonomy can mean isolation
that is hardly a desirable aim, while extreme dependence leads to dangerous
vulnerability. The best solution is reached by an open economy that is integrated
in a roughly equitable manner in the world system. In that situation, the country
is able to fetch profits from the world market and use them for its internal
development. The success in this task requires workable political institutions
and the integration of state and society into a whole.
A standard approach to the study of world politics separates two approaches
– geopolitics and the world economy – from each other. The geopolitics approach
stresses the constellations of power and spatial arrangements in which the
expanding and shrinking borders define the positions of nations. The world
economy approach focuses on the positions of societies in the international
division of labor and especially in the center-periphery structures.
There is often a creative tension between the geopolitical and economic
positions of a nation. Richard Rosecrance has made an useful distinction between
the “territorial state” and the “trading state”. These ideal types do not have,
however, the same meaning as before because an increasing number of states
have been moving from the territorial emphasis to trading focus and combine
these two functions. Thus, for instance, Brazil and China have traditionally been
territorial states, but now their growing integration in the world economy means
that they assume more features of the trading state.
Finland, though a relatively small country, has historically had a geopolitical
orientation to consolidate its territory and occasionally expand to the East. In
economic terms, Finland has been a peripheral country whose production
structure has been geared to agriculture and forestry with the low foreign-trade
content. Over time, the Finnish economy has become more developed and diverse,
and has obtained strong features of a trading state in which much emphasis has
been put on science, technology, and innovation. This article aims to trace the
story of how politics and economics have interacted in the historical development
of the nation.
Indeed, often a long-term perspective is needed to capture the essential
dynamics of a country’s political and economic development. The focus on
short-term fluctuations easily means that one misses trees for the forest. This
would be especially unfortunate in a country, Finland, in which much of the
historical impetus for economic growth has been derived from the forestry!
Finland’s political independence is only 90 years old. It was preceded by
some 600 years of association with Sweden and over 100 years as a Grand Duchy
in the Russian empire. In fact, also Sweden’s international position had imperial
features, especially in the so-called great-power period in the 17th and early 18th
centuries. The imperial expansion of Russia and Sweden meant geopolitical
collisions and the territories in the unstable border zones were continuously
exposed to war and destitution. For centuries, Finland was in many ways an
unfortunate interface periphery.
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Historically, Russia and Sweden have waged with each other over a dozen
major wars. Finland was badly ravaged by these wars and in the 18th century
Helsinki, for instance, was occupied twice by the Russian forces. Finns had also
to provide men, horses, and materiel to the Swedish army, often more than the
mother country itself supplied for the war effort. Thirty Years War in 1618-1648
imposed a particularly heavy toll as most of the fighting took place in Central
Europe which at that time was very far away from Finland.
Russia conquered Finland in the 1808-1809 war that was closely associated
with the great-power politics of the Napoleonic wars. Such politics came to the
Finnish shores also in the 1850s when the British fleet, as a part of the operations
connected with the Crimean War, bombed the coastal cities of the country.
Even before that the Swedish empire had started to construct heavy marine
fortifications at Suomenlinna to protect Helsinki against Russian attacks. After
the conquest of Finland in 1809, this “Gibraltar of the North” fell under the
Russian control.
The Russian rule in 1809-1917 was, for the most part, a good period for
Finland. The long peace lasting until World War I saved the country from the
physical destruction and loss of human life. As a Grand Duchy, Finland had a
rather wide-ranging political autonomy that was strengthened by the political
reforms in the 1860s during the rule of Alexander II. These reforms included
the establishment of a four-estate parliament for Finland and of its own currency,
markka, separate from the Russian ruble. The new currency and monetary policy
were managed by the new Bank of Finland. The political liberalization in the
19th century was accompanied with the first steps of Finnish industrialization in
the form of saw mills that were run by the ample hydro power available in
Finland. The integration of the country as a more coherent political and
economic entity was fostered by the construction of the first railways from the
1860s on. Yet, Finland remained a poor and underdeveloped country in which
most population lived in the subsistence agricultural economy where the failure
of harvest meant hunger and disease. The worst famine occurred in 1866-67
when 150,000 people perished, accounting for close to 10% of the population.
The political and economic progress in Finland faced new challenges in
the turn of the 20th century. Panslavist and nationalist forces gained ascendancy
in Russia and they started to undo the reforms that had been introduced in the
second half of the 19th century. On the other hand, Russia itself was facing
revolutionary pressures from below which came to the surface in the general
strike of 1905. The weakening of the Czarist power system was further fostered
by the military defeat in the hands of Japan in 1904-1905. The general strike
also spread to Finland where both the working class and the nationalist
movements were mobilized for the first time. At that time one could hear the
first organized demands for the independence of Finland. In the general strike,
the Russian authorities lost temporarily the political control of the Finnish society,
although they were able to restore it for some ten more years.
The general strike of 1905 was an important event for the reason that, in
the connection of the duma reform in Russia, Finland received its own unicameral
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parliament and universal suffrage was introduced. From 1906 on, every Finnish
citizen over 24 years of age had the right to vote in the parliamentary elections
and be eligible to become elected to the eduskunta (Parliament). Thus, Finland
was the first country in the world where women received full political rights.
It is difficult to imagine that without the parliamentary reform, Finland
would have been able to create the groundwork for political independence in
1917. Its declaration was, of course, also spurred by the Bolshevik revolution
that permitted Finland to cede from the Russian empire (to which it was expected
to return after the socialist revolution in Finland). On the other hand, the Russian
events had negative political repercussions in Finland. Political forces were
mobilized to an unprecedented degree and the antagonism between social classes
grew more intense. The unequal pattern in the landownership, especially in
Southern Finland, and a deteriorating food situation, with the progress of the
world war, instigated discontent and rebellion. Both the socialists and bourgeois
forces had established their own militias which armed themselves and developed
into proto-military organizations. The control of the Czarist authorities collapsed
in Finland in 1917 when the country had not been yet able to establish an effective
state machinery of its own. In these circumstances, a power vacuum emerged
and power was growing out of the barrel of gun. The civil war started in January
1918 between the so-called Reds and it lasted until May 1918 when the Whites
defeated, with the help of the German intervention, the socialist opposition.
The Finnish civil war was short by international standards, but its aftermath,
with large-scale executions and disease in the prison camps, led to the deaths of
some 38,000 people, the large majority of them being Reds. The civil war left
deep scars in the Finnish society and their impact is felt even today. In fact,
during the last few years a lot of new research has appeared in Finland to
document the horrors of that war. Politically, the working class movement was
divided between the Social Democrats and the Communists, who had to operate
from the Soviet Union as the party was banned in Finland (and who suffered
grievously in Stalin’s purges of the 1930s).
The key task in the newly independent country was to consolidate its
sovereignty, especially in relation to the Soviet Russia and Sweden (which
demanded the Aaland Islands that were given, however, to Finland by a decision
of the League of Nations). In the 1920s and the 1930s, Finland’s domestic
politics was unstable and the country was ruled mostly by short-lived bourgeoisie
coalitions. There were also right-wing movements which had expansionist designs
towards the Soviet territories where Finnish-related ethnic groups were living.
However, there was at no point in the interwar era any strong Fascist mass
organization as there was in Germany and Italy.
After the Great Depression of the early 1930s was finally over, Finnish
development prospects became brighter. The new coalition between the Social
Democrats and the Agrarian Union brought stability to the political life and
economic growth accelerated significantly. Agriculture remained the mainstay
of the economy, but both the paper and metal industry were growing quickly
and provided new employment in the mills.
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The positive phase in Finland’s development was not to last long, however.
International political tensions and military build-ups shadowed both the
European and Asian horizons. In 1939, Germany and the Soviet Union decided
to divide the geopolitical zone in Central and Northern Europe into mutual
spheres of influence. There were in the region several new countries which had
gained independence in the aftermath of World War I. In the RibbentropMolotov pact, Finland was assigned to the Soviet sphere of influence. Moscow
started to claim its prize in the end of November 1939 when it attacked Finland
in the so-called Winter War after Helsinki had decided not to cede to it the
territories it had claimed to protect the security of Leningrad. The Winter War
lasted for over 100 days ending in Moscow’s victory and the transfer of some
10% of the Finnish territory to the Soviet Union, although the Finnish troops
had been fighting valiantly against the superior adversary. The peace treaty of
1940 turned out to be a mere truce as the war, so-called Continuation War,
started again in June 1941. In that war, Finland aligned its forces with Hitler’s
Germany to get back the territories lost in the East to Moscow in the Winter
War. Although Finland and Germany did not have any formal military alliance,
there were some 200,000 German troops in the country, mostly in its very
northern part. Ultimately, the Continuation War was not really a separate war,
but an integral part of the military fighting in the world war.
In 1941, Finnish forces made rapid progress and by the end of the year the
lost territories, and even more, had been regained. This was due in part to the
fact that the Red Army was in other parts of the Soviet Union under the heavy
attack by the German army. In 1942-44, the war on the Finnish-Soviet front
stabilized into a war of position, but the stalemate was broken in June 1944 by
the massive onslaught of the Soviet forces. For a few weeks, the Finnish troops
were withdrawing in disarray, but at the end of July 1944 the Soviet attack was
stopped partly because of the determined defense by the Finnish forces, partly
because Moscow set its sights on the conquest of Berlin and reallocated its
resources to the Central European front. In September 1944, Finland and the
Soviet Union concluded a separate peace which included, among other things,
the demand that Finns had to expel the German forces in Lapland. That task
was finished in January 1945 when World War II ended for the part of Finland.
It is often said that, for Finland, the end of the Continuation War meant
the inauguration of the Second Republic (the first one having covered the interwar
era). This is true in many ways as both the domestic and foreign policies of the
country had to be reconstructed. The Soviet political influence grew in Finland
and, though it was never occupied, the Soviet-British Allied Control Commission
was deployed in Helsinki until the conclusion of the Paris Peace Treaty in 1947.
The Commission supervised the compliance of the Finns with the treaty
provisions. They cut back the armament levels and, in the domestic politics,
various right-wing organizations were disbanded, while the influence of the
Communists expanded. However, at no point was the democratic system
seriously threatened in Finland and free parliamentary elections were organized
as early as in March 1945 when the war was still raging on the continent.
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It is fair to say that, in the immediate postwar era, Finland was a semisovereign country. The West did not want Finland to fall under excessive Soviet
influence but was not ready either to support any reckless policy towards Moscow.
Stalin wanted security guarantees that the Finnish territory would never be used
for an attack against the Soviet Union. These assurances were obtained in 1948
when the two countries concluded the Treaty on Friendship, Cooperation and
Assistance. Briefly, the Treaty stipulated that, should there be an attack, or the
threat of an attack, from Germany, or a country aligned with it, Moscow and
Helsinki should enter negotiations on the best way to manage the crisis.
Ultimately, they could become engaged in military cooperation to thwart the
attack. The Treaty gave Moscow leverage in Finnish politics as it could influence
its direction by referring to increasing threat, real or alleged, from the Federal
Republic of Germany and its allies, i.e. Nato, that had been established in 1949.
Ever since the end of World War II, Finnish domestic politics have been
characterized by shifting inter-party coalitions. As even the strongest political
party has not been able to garner more than one-fourth of the vote in parliamentary
elections, the only stable way to govern the country is to form coalition
governments. However, until 1987, Finnish politics was rather unstable; many
of the governments were unrepresentative minority cabinets and they were often
short-lived. From that year on, all Finnish governments have remained in power
for the entire four-year mandate period of the Parliament.
Yet the policy of shifting coalitions has continued, and any of the three
main political parties – the Center Party, the Coalition Party, and the Social
Democrats – can realistically aspire to becoming the biggest party and thus
capturing the post of the Prime Minister (there is no constitutional provision
that the Prime Minister should come from the biggest party in the Parliament,
but this solution has become a political convention). Until recently, the backbone
of the Finnish domestic politics has been the somewhat uneasy coalition between
the Center Party and the Social Democrats, but recently the liberal-conservative
Coalition Party has gained in support and replaced the Left League – the former
alliance of Communists and left-wing Socialists – as one of the three main
political parties.
In sum, one of the main trends in Finnish politics has been the internal
consolidation of the political system. The governance of the economy and society
is now based on a long-term perspective; the coalition assuming power can expect
to rule for the next four years and adopts in the beginning of its term a budget
framework for the entire period (reviewed in mid-term). Political stability,
associated with tripartite incomes policy agreements – negotiated among
employers, unions and government – has produced very positive economic
outcomes. Economic growth has been healthy, unemployment has decreased,
and labor-market participation has much improved as a result of the reforms in
the pension system. In recent times, economic growth has averaged 4% per
year, unemployment has hovered between 6% and 7%, and the labor-market
participation has increased to 70 percent. The average age of retirement has
increased from 58 to 60 years which is still too low but is increasing.
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For understandable reasons, there has been criticism in Finland that its
politics have become too consensual and there are few genuine alternatives to
those who prefer to think and act differently. The issue is evidenced by the fact
that the Greens, who have, by European standards, strong support among the
electorate, are now a part of the governing coalition. There are also signs of
growing unrest in the labor market, in particular among the well-educated but
poorly-paid middle class – such as nurses and teachers – who feel discriminated
against.
In addition to the stabilization of domestic political life, another key trend
in Finnish politics is the changing role of the President. After the civil war of
1918, there was a strong opinion in the bourgeois circles that only a strong
Executive could save the country from another Red revolt. The first option was
to find a German king for Finland and in fact a stump Parliament, from which
the Left was excluded, elected in 1918 the Prince of Hessen, Karl Friedrich, as
the king of Finland. The defeat of the German empire in World War I meant
that the royal plans came to nothing.
However, the preference to establish a strong Executive remained strong
and, therefore, in the Constitution of 1919, the President was given extensive
powers. They included leadership in foreign policy, the right to veto legislation,
appointment of the government and higher officials, and the dissolution of the
Parliament. In particular President Urho Kekkonen, who ruled in 1956-1981,
used these prerogatives liberally.
Somewhat surprisingly, until the outbreak of World War II Finnish presidents
used their extensive powers quite sparingly. After the war the situation changed,
partly because the management of relations with the neighboring one-party
state, the Soviet Union, required centralized direction of foreign policy in Finland.
The Finns had to forge a domestic consensus that accepted the Soviet geopolitical
preponderance in postwar Europe and at the same time retained, to the extent
possible, the sovereignty and autonomy of the country. The international position
of Finland was precarious for at least a couple of decades after the end of World
War II. This was reflected in political crises with the Soviet Union in the late
1940s, 1958-59, and 1961-62.
The power of the President peaked during the long tenure of Urho
Kekkonen. He pursued a very effective foreign policy by gaining Western
recognition for Finland’s neutrality as the hallmark of its foreign policy. Kekkonen
was also instrumental in convening the summit of the Conference on Security
and Cooperation in Europe (CSCE) in Helsinki in early August 1975 to promote
East-West détente and crystallize the territorial statu quo on the continent. The
downside of Kekkonen’s quarter a century in the top political position of the
country was the excessive concentration of power to the office of the President
and his use of foreign policy also as a means of domestic policy to enlarge his
circle of supporters and divide the opposition. After Kekkonen, all three Presidents
have strived to make the Finnish political system more parliamentary in nature,
while sticking to co-leadership in foreign policy with the government. Thus, the
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Finnish political system still has semi-presidential features, though membership
in the European Union has strengthened the political position of the Prime
Minister and the government.
The post-WW II foreign policy of Finland tried until the very early 1990s
to square the circle (and largely succeeded in that nearly impossible task). The
main challenge was to maintain friendly and confidential relations with the Soviet
Union and at the same time participate in the international economic cooperation
and Western European integration. The maxim of the foreign policy at that
time was that economic integration with the West could not happen at the
expense of good relations with the Soviet Union. If this were to take place,
Finland’s security could have been jeopardized and, in any case, all-important
trade with the West and access to its capital and technology would have been
hampered. In the conser vative circles in Western Europe the term
“Finlandization” was coined. It hinted to some real facts on Finland’s political
and economic dependence on the Soviet Union, but also exaggerated the situation
to warn about too close relations with Moscow.
At its peak, almost one-quarter of Finland’s trade was conducted with the
Soviet Union and two-thirds with Western Europe and North America; the key
trading partners were Britain, Germany, Sweden and the United States. The
Soviet trade, based on the bilaterally balanced clearing trade, was most important
for the Finnish metal and shipbuilding industry which had received a boost from
the war reparations that Finland had to pay in 1947-52 to the Soviet Union
following the terms of the Paris Peace Treaty. At its peak in 1947, war reparations
accounted for 7% of Finland’s GDP. The mainstay of the Finnish economy
continued, however, to be the paper and pulp industry, the markets for which
were overwhelmingly in the West. Forestry products and their refining were the
most important material link of Finland with the Western market economies,
while metal industry was the main linkage group with the planned economies.
As any raw material economy knows from practical experience, the global
market can be volatile and the prices can fluctuate rather wildly. In Finland, this
meant that the decline in the paper and pulp prices and the worsening of the
terms of trade forced the country to periodic devaluations of the currency. In
the postwar period, the Finnish economy was growing on an average more quickly
than in the OECD countries. Finland joined the OECD in 1968. The average
growth rate in 1950-1974 was 4.8% which more than tripled the volume index
of GDP from 267 to almost 800 points.
The economic performance of Finland was uneven, however. In addition
to a total of seven devaluations since 1945, there were periods of high inflation
and interest rates, debasement of the currency, deep budget deficits, and high
levels of unemployment, especially structural unemployment. Obviously, the
economic and political situation was never as distressed as, for instance, in several
Latin American countries. Despite occasional and sometimes severe problems,
the Finnish economy, polity, and society matured significantly during its
independence and especially after the 1980s.
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A small economy like Finland is dependent on demand pull emanating
from the world market. Therefore, it has to make its best effort to secure access
to the world market and not to become closed behind tariff and non-tariff
barriers; for a small country free trade is the name of the game. Naturally such
a policy brings adjustment costs, especially in labor-intensive branches of the
economy, In Finland in the 1960s and the 1970s the textile and shoe industries
especially bore the brunt of reducing tariff barriers. As the raw material and
capital base of a small economy is necessarily limited, the solution has to be
found from other factors of production. In the Finnish case, additional
complications were the restraints that the Soviet Union sought to place on its
integration with the global market. Moscow was suspicious about the potential
political and even security implications of free trade and integration.
The Finnish global integration policy started in the late 1940s with
membership in the World Bank, International Monetary Fund, and Gatt (in
fact Finland received World Bank loans until the late 1960s). Finnish participation
in international institutions became more complicated with the escalation of
the Cold War. For this reason, the membership in the United Nations and the
Nordic Council were delayed to 1955 and required Moscow’s de facto approval.
The division of Western Europe in the European Economic Community (EEC)
and the European Free Trade Area (Efta), largely as a result of the FrancoBritish rift, and the failure of the Nordic Customs Union, threatened to leave
Finland in the cold. As Moscow disapproved of Finland’s membership in both
the EEC and EFTA, this obstacle had to be circumvented by concluding an
association agreement with Efta (Finefta). In reality, Finefta made Finland a
full member of Efta and assured tariff-free access to vital markets in Britain and
Sweden.
The economic division of Europe was not to last, however. In 1973, Britain
and Denmark became the members of the EEC (while Norway refused in a
referendum to join as it did also in 1994). This turn of events threatened again
Finland’s access to some of its key markets in Western Europe, but trade with
the Soviet Union was secured by its bilateral character and commercial
concessions made in that context. For Finland, the solution was a free-trade
agreement concluded in 1973 with the EEC, along with its neutral partners,
Austria and Sweden. This decision was not easy to make in Finland, but the
interests of the export trade prevailed over domestic political dissent that
combined leftist views with protectionist sentiments in companies geared to the
domestic markets.
But the process of European economic integration did not stop. Free trade
and a common external tariff turned out to be inadequate forms of economic
integration to cope with the American and subsequently the Japanese challenges.
In 1986 fear of “eurosclerosis” pushed the EEC members to deepen in 1986
their integration into a Single European Market which covered, in addition to
goods and people, also the free flow of capital and labor and thus deepened the
European integration significantly. The rational solution was to make an effort
to overcome the new barriers to the free flow of capital and labor by setting up
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the European Economic Area (EEA) which the non-members of the European
Union (EU) joined in 1992-93. From the EEA there was only one more major
step to the full membership of the EU; the membership application and its
approval by the Commission and other member states. In Finland, EU
membership was approved in a referendum – only the second one during the
entire independence of the country – by 54% in favor and 46% against. These
figures show that the EU has not been universally popular in Finland and even
today criticism continues, though no major political party advocates withdrawal
from membership. Much of the Finnish criticism is due to the perception that
the EU as a complex organization is difficult to fathom and that it has a tendency
to micro manage national issues that would be better left to the principle of
subsidiarity.
Membership in the European Union from 1995 on has had a transformative
influence on the Finnish economy and society. The aquis of the EU has been
incorporated in the Finnish legislation which has altered agricultural policy,
foreign trade policy, competition law, and many practical aspects of everyday
life. Flights between Helsinki and Brussels are fully packed and the route is very
lucrative for Finnair, the national airline. Finland has held twice the six-month
presidency of the EU (in 1999 and 2006), which is always a major test of
performance and endurance for a small country. In the EU, Finland tends to be
a friend of the Commission that is expected to provide counterbalance for the
sometimes selfish influence of larger member states.
In foreign policy, the concept of neutrality has been abandoned and it is
defined now as a form of non-alignment. According to the present government
program, Finland does not belong to any military alliance and the eventual
membership in Finland in Nato is a “real option” though not actively sought at
present. The debate on whether Finland should apply for the membership in
Nato has continued for a decade but there is no resolution in sight. Popular
opinion continues to be against membership as Finland has a deeply-rooted
tradition of defending its territory by the national means. Neither is Russia
considered a serious military threat, although the growing autocratic tendencies
in its political system give reasons for genuine concern. Moreover, the aggressive
and unilateral policies of the United States lead many Finns to wonder whether
the country, as a member of Nato, would be drawn into remote military conflicts
against their own will. On the other hand, Finnish troops participate already
now in Nato-led but UN-sanctioned crisis management operations in Afghanistan
and Kosovo. In Afghanistan, Finland is, however, reluctant to send its forces to
insecure southern parts of the country and favors more the effective integration
of the civilian and military crisis management operations.
The simple reason why Finland does not define itself as a neutral country is
that it is a member, also in security and defense terms, of the European Union.
The EU has developed since the 1990s a Common Foreign and Security Policy
(CFSP) as well as European Security and Defense Policy (ESDP) in which
Finland actively participates. The Finnish aim is to make the international policies
of the EU more coherent and effective. In some fields, such as development
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cooperation and climate change policy, the EU has already scored some successes,
though in foreign and security policy a lot remains to be done. The new Lisbon
Treaty of the Union contains security assurances and a solidarity clause but even
then the EU cannot be regarded as a military alliance in the way Nato is. It has
established, though, so-called battle groups that are organized and equipped for
a rapid response in the case a military crisis erupts (Finland participates in two
of these multinational groups).
It is often said that the security position of Finland has never been as safe
and stable as it is today, and this is true. The threat of a major war has receded to
the background, not only in Europe but in the entire world. There are bad
neighborhoods in many parts of the world and the risks of regional conflicts are
for real, but none of these conflicts threatens seriously the security of Northern
Europe. True, there is a rising competition for the strategic resources and positions
in the Arctic, but even there the military contestation is limited and does not
directly affect Finland. It is quite conceivable, however, that political and military
tensions in the Arctic are growing and there will be more shows of force, though
outright confrontations.
In the economic sphere, Finland has become thoroughly integrated in the
world market. Foreign trade accounts for over 40% of the Gross Domestic
Product (GDP) and direct investment flows across borders have increased
significantly (more capital moves out of Finland than into the country). For the
first time in its history, Finland has major international companies in several
branches of the industry; in particular in paper, metal, and electronics industries.
However, as in all other industrialized countries, the share of industry in GDP
has declined – in Finland to 17% – and services account for close to 70% of it.
The share of agriculture has declined from 48% in 1903 and 24% in 1953 to the
present 3%. Compared with the dominance of forest industry in the early phases
of industrialization, which made the economy vulnerable to demand and price
fluctuations in the world market, and the rise of the metal industry after World
War II, which was dependent on the Soviet demand, the present situation is
much more favorable. The continued strength of the paper and metal industries
– although the viability of the paper industry is now under considerable pressure
– has been accompanied with the phenomenal rise of the electronics cluster led
by Nokia. The growing strength and diversity of the industrial structure, together
with the membership in the euro zone, makes Finland much less vulnerable to
global economic downturns and financial crises than in the past. In particular
the monetary stability, due to the membership in the euro currency zone, is
positive when recalling the deep financial crisis in the early 1990s.
Indeed, economic crises in Finland are in recent national memory because
the economy witnessed a disaster in the early 1990s when the GDP declined in
three years by 13% and the unemployment rose at its worst to 18%. Reasons for
this depression included the sudden end of the trade with the Soviet Union and
the simultaneous recessions in Britain and the United States. Even more important
was, however, the unsustainable bubble economy that developed in the late
1980s. In Finland, capital flows were liberalized in 1986 and international money
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started to flow into the economy which did not have an adequate institutional
and regulatory structure to cope with the sudden influx of funds. The Helsinki
stock exchange boomed and the real estate prices went through the roof while
the real economy suffered. The situation became unsustainable and a depression,
that was as serious as the great slump in the early 1930s, set in. The depression of
the early 1990s had, however, also salutary effects. It eliminated the unproductive
and unprofitable companies, although with almost unbearable costs (and some
healthy companies went also belly up). The depression taught several lessons:
economic legislation and regulatory environment have to be strengthened, rising
productivity must be the key target of economic policy, and the globalization of
economic activities must be effectively pursued. The rationale for these lessons
is quite simple; a small economy, if it wants to prosper, is unable to compete
with the sale of raw materials or low labor costs, but it must try to climb up the
value chain to more innovative and technology-intensive products and processes.
The limited size of the domestic market means that strive for higher productivity
and innovation must be pursued also in the regional and global scales.
The success of Finland in transforming its economy from the peripheral
agricultural society to a modern industrial and even post-industrial society has
taken roughly one hundred years and has gone through several phases; from
raw-material based industrialization through its diversification to new industrial
branches to a knowledge-based society. By now, Finland is listed as one of the
most information-intensive societies and its globalization score were even higher
if there were more immigrants in the country. The demand for immigration is
growing, however, as the population in Finland is ageing rapidly. Today, Finland
has about 120,000 foreign-born inhabitants who account for 2.5% of the total
population (the biggest national groups of immigrants are Russians and
Estonians).
The most recent surge in economic development in Finland has been made
possible by a systematic science and technology policy that was started in the
1980s and was deepened further after the major depression of the early 1990s.
In fact, growing investment of public funds in science and technology was an
explicit response to the economic disaster both by the private and public sector.
This trend was strengthened by the rise of Nokia in a mere 15 years as the
leading cell phone maker in the world, now having 40% of the market for
handsets. Nokia invests close to 5 billion euros and over 10% of its turnover in
research and development (R&D). By these figures the company ranks among
the leading R&D companies in the world and accounts little over one-half of all
corporate R&D in Finland. Today, Finland invests 3.4% of its GDP in R&D,
the third highest percentage in the world after Sweden and Israel. In Finland,
the share of the public sector in R&D is about one-third that leaves two-thirds
for the private sector. The operations of the public and private sector in the field
of science and technology are well coordinated and universities also participate
actively in the innovation system. On the other hand, the small size of the country
means that the absolute amounts of money used for the promotion of science
and technology are always bound to be limited and cannot compete with the
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mega projects in the United States, Japan, major European countries, and
increasingly in China and India. Therefore, in science and technology policy,
choices have always to be made and, in effect, the wisdom of these choices is
the critical issue.
Obviously, the information and knowledge-intensive society cannot function
without building its resources from the ground up. This calls both for technical
and social solutions; from transportation logistics and broadband to the strong
educational system. As Finland is located on the geographical periphery of
Europe, the access to main markets is a vital factor. This aim is pursued by
converting Helsinki into a hub for the air traffic especially to various destinations
in Asia, improving transportation connections to Russia and through the Baltic
countries (via Baltica) to Central Europe. Thus, the spread of the market system
in the former Soviet Union has helped Finland in more ways than one; for instance,
by permitting new logistical links and corporate investments especially in the
Russian service and retail sector. Finland has become a major thoroughfare for
Russian imports even to the point that truck lines on the Finnish-Russian border
can be tens of kilometers long.
Public education in Finland was organized in a systematic manner from
the late 19th century on and the primary education became compulsory in the
early 1920s. The secondary and tertiary education expanded vigorously after
World War II and it provided a path for social mobility for many students from
humble backgrounds. Finnish schools provide high-quality teaching as shown
by three successive Pisa studies organized by OECD. In all them, Finnish pupils
in the age bracket of 15-16 years have turned out to be among the three best in
the world in reading, math, and natural sciences. There are many reasons for
this success; relative homogenous population, teachers’ training on the master’s
level, and the prevalence of the culture of education among the population.
Although economic and social inequality has recently increased – that is
almost an inevitable by-product of globalization – Finland is still one of the
most egalitarian countries in the industrialized world. The access of all social
classes to education on all levels is one of the main reasons for egalitarianism in
the Finnish society and its strong economic performance. It is a condition for
the availability of knowledgeable, innovative, and skilled labor force that an
open and productive economy needs to survive in international competition.
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Resumo: O sistema capitalista conforma-se em um período que
caracteriza uma lógica de acumulação predominantemente comercial
em um processo crescente de acumulação a partir do processo de
produção. Sendo assim, o movimento de saída de empresas nesse
período assumirá a forma de investimentos externos direitos (IED).
Dessa forma, o capital internacional direciona os fluxos de IED para
países selecionados, no caso os BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China),
cujas reformas foram feitas para que houvesse o interesse do grande
capital. O interesse de avaliar tais países foi definido em função de ser
tal sigla hoje quase que sinônimo de certeza de sucesso econômico:
não somente tais países seriam exitosos na capacidade de atrair o capital
internacional como definiriam os rumos da economia mundial em um
futuro próximo.
Palavras-chave: Concorrência sistêmica, Fluxo de IED, BRICs.

Avaliação acerca do capitalismo contemporâneo e da
transnacionalização das firmas
A empresa, no seu desejo por lucros extraordinários, busca incessantemente
incrementar a receita e minimizar os custos. O incremento da receita teve na
lógica fordista de produção o seu auge: as linhas de produção elevaram
enormemente a produtividade e os capitalistas industriais ganharam no
incremento de receitas por intermédio da elevação da quantidade produzida.
Tal revolução explica a busca das empresas (em especial, norte-americanas e
européias) para ganhar na venda em outras praças além dos seus mercados de
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origem. A busca incessante por ampliação do market share explica em sua quase
totalidade a forte saída de capitais produtivos, inclusive para a periferia do sistema
capitalista (especialmente América Latina), nos anos 50 e 60.
Por meio do Plano Marshall, no pós-Segunda Guerra Mundial, os EUA
forneceram capital para importação de bens de capitais e matérias-primas norteamericanas por parte dos países europeus. Dentro deste contexto, o sistema de
produção dos países industrializados passou a seguir o modelo fordista norteamericano, que tinha como pilastras de sustentação não somente a prioridade
na produtividade elevada com base em linhas de produção, mas também em
uma lógica de defesa dos salários para que o destino dos bens então produzidos
(bens de consumo duráveis, especialmente eletrodomésticos e automóveis) deixe
de ser consumido somente pela classe mais abastada, mas que se estenda como
possibilidade de consumo para a classe média1.
Com a alta da taxa de juros norte-americana em 1979 e conseqüentemente
a valorização do dólar (regime de câmbio flutuante), em termos financeiros
ocorre um direcionamento dos fluxos em direção ao mercado norte-americano.
Entretanto, em termos comerciais há uma elevada perda de competitividade
dos produtos norte-americanos, o que aprofunda a recessão não apenas por meio
das variáveis consumo e investimento, mas também das exportações. Se os EUA
perdem competitividade, as outras nações ganham: a moeda japonesa (iene) se
torna extremamente desvalorizada e permite ao Japão criar excedentes
exportáveis de tal magnitude que estimulam a demanda agregada do continente
asiático como um todo – originando o conceito de Paradigma dos Gansos
Voadores, que diz respeito ao desenvolvimento de um modelo econômico baseado
no aproveitamento de fatores da região asiática, liderados pelo Japão – e a Ásia
passa a assumir um papel importante enquanto centro possível de atratividade
de capitais.
Dessa forma, o novo modelo, o Toyotismo, trará nos anos 80 um modelo
de gestão que busca na minimização dos custos a geração de lucros
extraordinários. Tal movimento contribui para uma forma de produção – empresa
flexível ou de montagem – que será determinante para explicar um forte
movimento de saída de capitais, principalmente a partir dos anos 80. O propósito
agora não é somente ampliar market share, mas principalmente ser um ator
global em contexto de competitividade sistêmica. Assim, as firmas buscam
incessantemente a exploração de oportunidades, possibilitando a fragmentação
das estruturas produtivas, em um novo sistema mundializado.
A utilização do termo mundialização retrata o capitalismo contemporâneo,
que, segundo Chesnais (1996), possui novos fatores de interdependência, tanto
no campo econômico quanto social, sendo os investimentos internacionais sua

1
Feitas tais considerações, vale a pena relembrar a famosa frase do economista polonês Michael Kalecki
na qual explicita que os lucros do capitalista industrial estão estritamente associados ao poder de
consumo dos trabalhadores: “os capitalistas ganham tudo o que gastam e os trabalhadores gastam tudo
o que ganham”.
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principal forma. O mesmo autor ressalta que a partir de 1980 o capitalismo
entrou em uma nova fase com reformas e liberalizações, com o capital circulando
em um mundo sistêmico e integrado, definido como um fenômeno de
“descompartimentalização dos mercados”, na visão de Phlion (1995).
Dado o atual estágio do desenvolvimento capitalista, em que a concorrência
é de natureza global, fica evidenciado que a lógica de concorrência pura, tão
cara aos primeiros formuladores de estruturas teóricas para explicar a conformação
dos mercados, cada vez mais se afasta da realidade, uma vez que o que se verifica
é a ocorrência da grande transnacional, de natureza oligopolística e que busca
incessantemente novos mercados.
É válido, portanto, assumir que os conceitos sobre empresas vêm mudando
com a profunda integração econômica (comercial e financeira) e, uma vez que
o capital passa a ter caráter internacional, as empresas vêm passando por
modificações, deixando de ser nacionais e passando a ser transnacionais para
atender a essa nova conjuntura, utilizando outras formas de produção, tal como
a fragmentação da cadeia produtiva, com diferentes etapas que podem ser
realizadas em diversos lugares, integradas em uma escala2 que, segundo Furtado
(2000), está muito além de um país ou região. As empresas passam a produzir
em diversos países, possuindo a opção global de produção fabril, com unidades
dispersas pelo mundo.
Na visão de Gonçalves (2000), uma empresa transnacional é aquela empresa
de grande porte3 que controla ativos em pelo menos dois territórios; apesar de
esse mesmo autor afirmar que a natureza das transnacionais é extremamente
complexa e heterogênea, sendo difícil a construção de uma teoria geral, Hymer
(1960) ressalta que a empresa se internacionaliza porque possui vantagens
comparadas com as empresas do país receptor do investimento ou para antecipar
a competição.
Acioly (2006) ressalta que os motivos para uma firma tornar-se transnacional
são o controle sobre os ativos específicos e as economias de escala de produção
e de distribuição. O controle sobre ativos específicos, tais como capital, tecnologia
e capacidades gerenciais, organizacionais e mercadológicas é tomado como base
para a acumulação por parte das transnacionais, possibilitando a produção em
escala mundial, uma internacionalização do sistema produtivo. Sendo assim, a
produção é em escala mundial e para escala mundial.
Outros fatores, como a proximidade com o mercado consumidor, utilizam
o IED como forma de facilitar o acesso ao mercado consumidor. Acordos
comerciais entre países, bem como a questão da logística e políticas de substituição
de importações, favorecem a entrada de IED.

2

Em meio à competição as empresas utilizam estratégias para uma maior produtividade, surgindo assim
economias de escala, em que maiores níveis de produção possibilitam a especialização dos trabalhadores.
3

Empresas de grande porte, uma vez que só “capitais de grande magnitude mundial têm condições de
participar da competição a nível mundial” (Souza, 1985: 68).
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O fluxo de IED nas décadas de 1980 e 1990
A década de 1980 é marcada por acontecimentos que acabaram por afetar
a economia mundial. O período inicia-se com as conseqüências dos choques de
petróleo e do choque de juros norte-americano, que proporciona um período de
recessão mundial (com exceções, como o Japão, dadas as relações cambiais
iene-dólar). Tal conjuntura ajuda a explicar o baixo fluxo de IED na primeira
metade da década, com uma recuperação expressiva no período seguinte. Na
verdade, o período em questão explicita uma estratégia empresarial de forte
estímulo a ocupações transfronteiriças. Segundo Hirst e Thompson (1998), o
crescimento mundial a partir da década de 1980 foi sustentado pelo IED.
Uma característica determinante desse período é que o processo de
integração econômica fortalece-se, não obstante o processo concentrar-se nos
países centrais. O acirramento da lógica econômica global fica restrito aos
principais atores do processo, leia-se OCDE, e somente na década seguinte é
que se propaga para sistemas capitalistas periféricos. Isso explica-se pelo fato de
que tal periferia capitalista (ou países em desenvolvimento) não é espaço de
interesse do grande capital, seja porque ainda estava desenvolvendo elementos
de atratividade (caso da Ásia, que terá na Índia e na China as principais rotas de
destino do grande capital internacional sob a forma de IED), seja porque estava
em crise financeira (América Latina) ou porque ainda era governada por lógica
estatal (Europa Oriental, com destaque para a Rússia). Portanto, os anos 80
caracterizaram-se pelo fluxo de investimentos dos países desenvolvidos para países
desenvolvidos, apresentando os países em desenvolvimento uma fraca
participação, principalmente a partir de meados da década, como se pode observar
no gráfico 1.
Gráfico 1

Fonte: Unctad (1991). Elaboração própria.
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É importante ressaltar que, a partir da segunda metade da década de 1980,
os fluxos de IED que até então eram realizados majoritariamente pelos EUA
passam a ser realizados pelo Japão em função da sua capacidade de gerar um
volume maciço de recursos com a geração de excedentes exportáveis, dada a
forte desvalorização do iene em relação ao dólar, como visto.
Em suma, o fluxo se caracteriza nitidamente entre países desenvolvidos,
com destaque para a Tríade (formada pelos Estados Unidos, Japão e Alemanha),
que durante o período de 1987-1990 recebeu US$ 128.251 milhões e realizou
US$ 166.472 milhões – se comparado com o mundo em termos de recebimento
e realização, o valor corresponde respectivamente a 72,79% e 85,14%. Pautadas
nas concepções teóricas neoliberais, as principais formas de IED passam a ser as
fusões e aquisições, com destaque para os EUA, que sozinhos correspondem por
mais de 50% das vendas realizadas, seguidos pela UE e com uma presença muito
pequena, quase irrisória do Japão. Já nas compras, a UE assume o lugar de
maior comprador, seguido pelos EUA. O Japão já apresenta uma presença um
pouco maior no que diz respeito às compras no âmbito da Tríade, resultado da
opção das corporações japonesas pela inserção na economia norte-americana
pela forma de IED, devido ao medo do protecionismo, aliado às diferenças
cambiais do período. Pode-se afirmar, portanto, que o processo de integração
econômica por meio de IED nos anos 80 fica restrito ao centro do sistema
capitalista, como os dados atestam.
Já a década de 1990 é marcada por importantes acontecimentos no contexto
internacional, como a Guerra do Golfo, crise do petróleo, crise econômica nos
EUA e fim da Guerra fria. No período de recessão da economia mundial (1991–
1992) os fluxos de IED apresentaram uma queda se comparados com o ano
anterior, sendo retomados logo após. Segundo Acioly (2006), fatores como a
recessão econômica nos principais países desenvolvidos, bem como a mudança
da taxa de juros norte-americana e acomodação das fusões e aquisições, foram
responsáveis por esse declínio.
Em termos de IED recebido, o fluxo mundial no ano de 1990 foi de US$
208,1 bilhões, com uma redução para US$ 156,2 bilhões em 1991. Já em 1992,
o fluxo de IED recebido em termos mundiais foi de US$ 162,3 bilhões. O IED
recebido na década de 1990 ainda se concentra nos países desenvolvidos; porém,
os países em desenvolvimento passaram a ter uma participação maior no fluxo
de IED recebido. O fluxo de IED nos países desenvolvidos passou a aumentar
constantemente a partir de 1994, ganhando força a partir de 1997.
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Gráfico 2

Fonte: Unctad (diversos números). Elaboração própria.

Quanto aos fluxos realizados, os países desenvolvidos continuam destacandose em relação aos países em desenvolvimento, realizando um fluxo médio no
período de 1990-2000 de mais de US$ 437,8 bilhões, frente a US$ 50,2 bilhões
por parte dos países em desenvolvimento. A Tríade, entre os países desenvolvidos,
destaca-se como maior realizador de investimentos, porém com uma
desaceleração nos períodos de 1991-1992, marcada pela queda dos investimentos
realizados pelo Japão. Com a recessão econômica vivida pelo Japão, queda na
lucratividade das empresas e dificuldade no mercado financeiro, os IED por
parte de suas empresas declinaram. Os EUA retomaram sua posição de destaque
no campo financeiro, recuperando sua posição de maior investidor e maior
receptor de IED, devido a condições macroeconômicas favoráveis, queda do
poder de compra da moeda norte-americana, entre outros fatores. Já os países
em desenvolvimento não tiveram destaque na realização de IED. Os países
desenvolvidos têm uma participação extremamente superior aos países em
desenvolvimento, com destaque no âmbito de IED realizado, contando com
89,46% da participação mundial, e com 70,44% em termos de IED recebidos.
Já os países em desenvolvimento tiveram sua participação em torno de 26,9%
no que diz respeito ao fluxo de IED recebido, e de 10,25% na participação do
fluxo de IED realizado mundialmente.
Seguindo a tendência da década anterior, a Tríade recebe destaque como
maior absorvedora e doadora de IED, porém a Ásia aparece como segundo
maior receptor e doador de IED, seguida pela América Latina. Com a
desvalorização do iene, muitas empresas japonesas passaram a buscar uma maior
competitividade e para isso realizaram grandes investimentos na região da Ásia
e do Pacífico, que absorveu US$ 681,9 bilhões durante a década, com destaque
para a China, que absorveu US$ 284.647 milhões; a Índia apresentou grande
aumento da sua participação como receptora de IED, absorvendo US$ 3,4
bilhões.
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Segundo Acioly (2006), essa década é marcada pela liberalização das
políticas de IED, bem como as privatizações que ocorreram em muitos países
em desenvolvimento e os processos de integrações regionais. Dessa forma, a
década de 1990 é mercada pelo aumento do fluxo para os países periféricos,
resultando na atração de IED para determinadas áreas, destacando a importância
de alguns países como receptores do capital internacional. Tais países, por uma
série de aspectos (sociais, econômicos ou políticos), acabam sendo alvo do
interesse do grande capital que busca nessas economias um novo espaço para
incremento de riqueza.
Sendo assim, o fluxo de IED, segundo Nonnenberg e Mendonça (2004),
apresenta motivações distintas para países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Os autores ressaltam que, de acordo com Dunning (2002), o fluxo de IED
entre países desenvolvidos é de investimentos que procuram ativos estratégicos,
sendo realizados na forma de fusões e aquisições; já o fluxo para países em
desenvolvimento é caracterizado pela procura de mercado.
Observa-se em uma gama de autores, tais como Moran (2000), Lane e
Milesi-Ferretti (2000 apud Lima Junior, 2005), Schneider e Frey (1985 apud
Lima Junior, 2005), Nonnenberg e Mendonça (2004), entre outros, a correlação
de fatores em comum que apresentaram relação positiva em relação à atração
de IED pelos países em desenvolvimento. Dentro desta perspectiva, destaca-se
a relação positiva entre o PIB e a atração de IED.
Os BRICs como reais e potenciais espaços de realização de riqueza do
grande capital
Em outubro de 2003, o relatório Dreaming With BRICs: The Path to 2050
do Goldman Sachs destacava dentro do grupo dos países emergentes o
denominado BRIC, sigla que representa as iniciais de Brasil, Rússia, Índia e
China. Esses países, que antes eram vistos apenas como fontes de produção de
baixo custo, passaram a representar oportunidades de crescimento para
investidores, de acordo com a PricewaterhouseCoopers.
Os analistas de mercado, ao utilizarem projeções demográficas, modelo de
acumulação de capital e crescimento produtivo, concluíram que a região que
engloba os quatro países em questão é potencial espaço de realização de riqueza.
Tais conclusões estão embasadas em cinco pontos de vista: tamanho e
crescimento econômico, fluxo migratório, padrões de demanda global e fluxo
de moeda.
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Gráfico 3

Fonte: FMI. World Economic Outlook database, Apr. 2006. Elaboração própria.

Dentre os BRICs, indiscutivelmente a China apresenta as maiores taxas de
crescimento real do PIB, sendo sua menor taxa durante o período observado de
7,1% em 1999, com pico de 13,1% em 1994. A Rússia apresenta uma trajetória
mais oscilante, com altos picos e vales. A Índia apresenta um crescimento mais
estável ao longo de todo o período em análise e o Brasil apresenta, dentre os
países com um maior grau de estabilidade (China e Índia), uma trajetória mais
modesta, conforme é possível verificar no gráfico acima (gráfico 3).
A importância desses quatro países selecionados no que se refere à
capacidade de atratividade de IDE não é desprezível em absoluto. Observa-se
que os BRICs representam mais de 34% do fluxo de IED recebido entre as
economias em desenvolvimento na década de 1990, em termos de média anual.
Levando em consideração que são apenas quatro países, há atração considerável
de IED absorvendo US$ 46.182 milhões segundo a média anual. Quanto ao
fluxo realizado, os BRICs tiveram uma participação de apenas 8,7 %.
Brasil
O Brasil na década de 1990 é marcado por um processo de liberalização e
privatizações. Segundo Giambiagi (2005), as privatizações durante o período
de FHC foram marcadas pela venda de empresas prestadoras de serviços públicos,
principalmente na área de telecomunicações e energia. De acordo com o
Programa Nacional de Desestatização, as privatizações tinham o intuito de
transferir para o setor privado atividades mal exploradas pelo setor público, com
o objetivo de diminuir a dívida pública.
Os pensamentos liberais tornam-se evidentes não somente pelos processos
de abertura e privatizações, mas sobretudo por uma explícita opção por parte do
governo de Fernando Henrique Cardoso de defender o equilíbrio externo em
detrimento do equilíbrio doméstico (elevada recessão que permaneceu por todo
o governo FHC e se estendeu pelo governo Lula). Estavam criadas as condições
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para que o Brasil se tornasse alvo de interesse do grande capital internacional.
Fato esse corroborado pelo fato de o Brasil ter sido, nos anos 90, o segundo
maior absorvedor de IED entre os BRICs. Especialmente após a adoção do
Plano Real, o fluxo de IED para o Brasil passou a crescer de forma significativa,
com a abertura e crescimento do PIB. Segundo Britto (2002), a combinação da
abertura, com estabilização monetária e uma maior atração de investimentos,
explica tal fato. De acordo com Laplane e Sarti (1999), o IED é a forma de
investimento que mais cresce, superando a absorção de investimento de portfólio
em 1996 e em 1997.
A distribuição setorial de IED durante 1996 a 2000 é caracterizada pela
grande atração do setor de serviços, com destaque para as áreas de serviços
prestados às empresas, intermediação financeira e energia elétrica e gás,
responsáveis pela atração de grande porcentagem de IED no período (Ver tabela
1).
Tabela 1 – Atração de IED no setor de ser
viços (Brasil)
serviços

Fonte: Elaboração própria a partir de Laplane e Sarti (1999)

Deve-se destacar que o setor industrial foi o segundo maior receptor de
IED; porém, se comparado com o setor de serviços, sua participação não chega
a representar nem 25% em relação à atração de IED deste setor. A participação
da agricultura, pecuária e extração mineral no total é mínima.
A relação entre as privatizações e IED apresenta-se de forma significativa,
como é possível observar no gráfico 4. Segundo Laplane e Sarti (1999), a atração
de IED para as privatizações foi decisiva para o crescimento do fluxo no país,
destacando a tendência dos países desenvolvidos na forma de absorção de IED
em termos de fusões e aquisições.
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Gráfico 4

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

Destaque para os EUA como maior investidor de IED no Brasil no período
de 1996 a 2000, com uma participação de 23,3%, seguidos pela Espanha com
19,5%. Estes dois países foram os principais doadores de IED, seguidos pelos
Países Baixos, França e Portugal.
Gráfico 5

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

Rússia
A Rússia, com o fim da URSS, passa por uma reformulação econômica,
saindo de uma economia planificada para uma economia de mercado. Com
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auxílio do pacote financeiro montado pelo G7 em agosto de 1991, houve um
alívio e um apoio aos reformadores russos em um momento delicado, criando
um sistema bancário privado e um mercado de ações (Roberts, 1999).
Com a transição do sistema, houve o fim dos subsídios estatais, com uma
tentativa de centralização da economia, desemprego, inflação e privatizações
em massa. De 1991 a 1993, foram realizadas reformas na área política e
econômica que refletem profundamente na estrutura social e, segundo
Zaslavskaia (2003), essa mudança da sociedade pode ser entendida como uma
segunda etapa, que conduziu à quebra do sistema anterior, o crescimento da
desigualdade social.
No âmbito econômico, foram realizadas privatizações em larga escala no
período de 1992-1994, destacando-se a transformação de empresas estatais em
empresas mistas e a emissão de ações pertencentes a empresas privadas. Segundo
Vasiliev (s/d), os resultados mais importantes desse período, marcado por maciças
privatizações, foram: a formação de um setor incorporado à economia,
negociando com empresas privadas; e o aparecimento de investidores
institucionais. Fatores externos, como a queda do preço do petróleo e das
matérias-primas, afetaram a balança de pagamentos. A emissão desenfreada de
títulos nacionais e o crescimento do financiamento levaram à perda da confiança
no rublo, que mesmo com o aumento da taxa de juros russa, para defesa da
moeda, foi ineficiente, derrubando o preço das ações. Sob novas pressões para
desvalorização e queda no mercado de ações, o governo permite a flutuação.
Com o fim da paridade com o dólar, o governo russo decretou moratória, uma
vez que não conseguiu resgatar os títulos denominados em rublos e não pagou
alguns empréstimos externos. Com a crise asiática e a crise russa, o mercado
emergente perde confiança.
O período pós-crise é caracterizado pela revitalização da indústria russa e
pela elevação dos preços do petróleo e do gás; dessa forma, a Rússia, que possui
grandes reservas energéticas e exporta esses produtos, obteve diversos benefícios
financeiros, podendo assim se recuperar da moratória.
Essa aproximação com a lógica de mercado faz com que o capital
internacional se interesse em realizar investimentos na Rússia, e a indústria foi o
setor que mais atraiu IED. O setor de gás, petróleo, químicos e petroquímicos
é, disparado, o que possui maior atração de IED na Rússia, devido às suas grandes
reservas naturais. Estes são os principais produtos da pauta de exportação da
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economia russa. A indústria de alimentos também possui destaque na questão
dos IEDs, e vem recebendo uma parcela crescente dos fluxos de IED, chegando
a 14,8% em 1999.
Gráfico 6

Fonte: Goscomstat of the Russian Federation, 1999 e 2000. Elaboração própria.

Entre os maiores investidores destacam-se os EUA, que realizaram um total
de US$ 10.724 milhões durante o período de 1995 a 1999. A principal indústria
de investimento norte-americano foi a alimentícia, seguida pela de combustíveis
e pela metalúrgica. A Alemanha apresenta um acumulado de US$ 6.830 milhões,
direcionando seus investimentos para setores como combustíveis, maquinários e
medicamentos. A Grã-Bretanha investiu prioritariamente na indústria alimentícia,
de combustíveis e maquinários. A Suíça acumula um total investido de US$
4.356 milhões, com destaque para investimentos realizados nos setores de
medicamentos e combustíveis. (Gráfico 6).
Em relação aos setores que interessam ao grande capital internacional que
se direciona para a Rússia, destacam-se as indústrias de gás, petróleo, química e
de alimentos. (Ver gráfico 7).
Gráfico 7

Fonte: Goscomstat of the Russian Federation, 1999 e 2000. Elaboração própria.
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Não obstante a Rússia apresentar uma série de indicadores positivos: (i)
grandes reservas energéticas; (ii) um amplo mercado interno; e (iii) uma base
industrial diversificada, em comparação aos outros BRICs, principalmente China
e Brasil, o fluxo de IED ainda se apresenta baixo, conforme gráfico 8.
Gráfico 8

Fonte: Goscomstat of the Russian Federation. Elaboração própria.

Índia
Após sua independência, o governo planejou uma estratégia de planos de
desenvolvimento4, em sua maioria pautados na substituição das importações e
protecionismo comercial. Com as reformas realizadas na década de 1980, o
governo se torna deficitário na balança de pagamentos, o que acaba resultando
na crise de 1991, uma crise cambial e inflacionária, aliada ao baixo crescimento
do PIB. Segundo Nassif (2006), o governo indiano deveria buscar o equilíbrio
tanto interno quanto externo, para que alcançasse o crescimento sustentável.
Com o auxílio do FMI, em 1991 realizam-se mudanças tanto na política fiscal,
monetária e cambial quanto no sistema financeiro, comercial, industrial e de
investimentos: as chamadas reformas estruturais, com a liberalização gradual
das contas de capital e mudança no regime cambial para um regime dual de
câmbio5. Segundo Nunes (2005), essa crise marca a mudança entre a política
econômica que passa a buscar o crescimento econômico, centrado na exportação,
em contraste com as anteriores, pautadas na substituição de bens de importação.
As reformas pós-1991 contaram com a eliminação quase total do regime
de licenciamento, a venda de ações de companhias estatais, porém com o controle
ainda por parte do Estado. Foram criadas Zonas Especiais de Exportação e Zonas
4

Planos conhecidos também como Qüinqüenais, em que uma Comissão de Planejamento do Governo
da Índia foi criada para formular, executar e acompanhar os planos econômicos.
5

Sistema conjunto de um mercado de câmbio flutuante e taxas de câmbio administradas pelo Banco
Central indiano, criado em 1991 e unificado em 1993, passando para câmbio flutuante.
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de Processamento de Exportações. Na questão dos IED, que antes não poderiam
possuir mais de 40% do controle acionário e só poderiam ser realizados em caso
de transferência tecnológica, ocorreu uma liberalização 6, permitindo a
repatriação dos lucros.
Com as reformas houve a liberalização das políticas comerciais e cambiais,
redução das taxas aduaneiras e do controle sobre as importações. Houve a
abertura à iniciativa privada de setores antes estatais, tais como o de eletricidade,
exploração e refinamento de petróleo, construções de estradas,
telecomunicações, aviação civil e mineração. Com o aumento dos gastos do
governo em infra-estrutura, houve a aceleração da economia, bem como
investimentos no setor público, que foi reestruturado e revitalizado, protegendo
os setores estratégicos da economia. Diversas privatizações foram realizadas em
1998 e 1999.
Dentro desta questão de mão-de-obra e aumento do número de
consumidores de classe média, é importante ressaltar a questão das divisões
existentes na sociedade indiana, resultado do sistema de castas. O sistema de
castas é um sistema rígido de estratificação social, sendo um sistema hereditário
de etnia, religião e profissão, não estando baseado na posse do capital. De acordo
com Dumont (2005), essa hierarquia refere-se a uma gradação religiosa segundo
seu grau de dignidade, distinguindo assim o puro do impuro. Ainda hoje, mesmo
após modificações, esse sistema ainda rege a sociedade indiana. As subcastas
estão mais presentes, devido à região, além de algumas modificações no
matrimônio, que segundo Lévi-Strauss (1976) conduzem à constituição de novas
castas, mas a tradição cultural ainda está muito presente.
A Índia que fez investimentos na educação, com o estabelecimento de
Institutos Indianos de Tecnologia e de Gerenciamento, criou um nível de
qualidade no ensino superior comparado com o de países desenvolvidos. Dessa
forma, sua mão-de-obra torna-se cada vez mais qualificada e, aliada a reformas
econômicas já citadas, bem como a melhoria em infra-estrutura, a Índia passa a
destacar-se no campo tecnológico (TI) e de serviços, tornando-se grande
exportadora dos mesmos.
O conjunto de reformas empreendido pela Índia foi crucial para que as
empresas internacionais elegessem o país para receber investimentos sobre a
forma de IED. Não obstante, a performance da Índia apresenta-se de forma
tímida. Após uma abertura gradual, com as medidas introduzidas em julho de
1991, o IED passou a ser permitido de forma lenta e gradual em setores tais
como o de serviços, até então proibido. Segundo o Guia de Investimentos na
Índia, anteriormente os IEDs eram limitados a 40%, como visto, e caso fossem
destinados a áreas que não eram prioritárias, deveriam ser aprovados7. Após 1991
são permitidos automaticamente investimentos de mais de 51% desde que
realizados em uma das 35 áreas industriais de prioridades. Não são permitidos

6
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investimentos em setores tidos como estratégicos pelo governo, tais como armas
e munições, energia atômica, transportes ferroviários, carvão e mineração de
ferro, manganês, cromo, gesso, enxofre, ouro, diamantes, cobre e zinco.
Com forte crescimento do PIB e mudança no sistema econômico, que
passou a considerar de forma expressiva o setor exportador, a Índia vem
apresentando uma atração constante, porém discreta, de investimentos, com o
seu pico em 1997 de US$ 3.562 milhões, resultado de um alargamento nos
setores possíveis de IED.
Gráfico 9

Fonte: Indiamart. Elaboração Própria

Segundo o Ministério de Indústria e Comércio indiano, o principal setor de
atração de IED na Índia é o de equipamentos eletrônicos, incluindo a indústria
de software, com um total de US$ 4.266 milhões acumulado no período de
1991-2005, seguido pela indústria de transporte e setor de serviços. Com uma
mão-de-obra cada vez mais qualificada, a Índia passou a destacar-se no campo
tecnológico e de serviços. Empresas como Microsoft, Motorola, Oracle, Cisco,
Texas Instruments, Alcatel e General Electric utilizam laboratórios indianos para
a fabricação de softwares, criando centros de tecnologia (Ver gráfico 9).
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Gráfico 10

Fonte: Indiamart. Elaboração própria.

Os maiores investidores na economia indiana foram as Ilhas Mauritius, com
acumulado de US$ 10.096 milhões, seguidas pelos EUA, com US$ 4.856
milhões; e Japão e Holanda, com US$ 1.993 milhões e US$ 1.954 milhões,
respectivamente (Gráfico 10).
Gráfico 11

Fonte: Indiamart. Elaboração própria.

Verifica-se por intermédio do gráfico 11 que principalmente a partir de
1993 a Índia recebe um volume crescente de IED que sofre um ponto de inflexão
durante o período posterior à crise asiática e depois retoma uma trajetória de
crescimento.
China
A China, por meio de reformas e novas instituições, tentou criar uma via de
desenvolvimento adaptada à sua história e sua realidade: “Dadas as características
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da China a partir da revolução comunista – uma grande população, baixo grau
de desenvolvimento das forças produtivas, em particular, baixa disponibilidade
de terra agriculturável per capita – o aumento da produção e da produtividade
agrícola eram metas estratégicas. Ao mesmo tempo, impunha-se a necessidade
política e econômica de acelerar a industrialização pesada” (Medeiros:1999,
382-383). Baseado nos objetivos de reunificação de território, além do intuito
de modernizar sua economia e ter uma maior inserção internacional, Deng
Xiaoping, segundo Medeiros (1999), formula a estratégia de “um país, dois
sistemas” com metas listadas em 1980, tais como a luta contra a hegemonia, a
reintegração de Taiwan ao território chinês e a aceleração da reconstrução
econômica. Com isso, a China passa a apresentar um programa, a partir de
1978, de reformas e desenvolvimento estratégico8.
A criação das ZEE9 retrata bem o regime de promoção de exportação,
uma vez que empresas vinculadas a essas zonas têm isenção de impostos e
liberdade cambial, buscando a atração de investimentos para indústrias de setores
exportadores e setores voltados para a substituição de exportações. Já as empresas
que se encontram fora do regime das ZEE são voltadas para o desenvolvimento
de mercado interno, com restrições, como cotas e barreiras não-tarifárias,
estabelecendo assim dois regimes.
Com o êxito das ZEE, foram estabelecidas as Zonas de Desenvolvimento
Econômico e Tecnológico (ZDET), que, segundo Acioly (2005), tinham como
foco incentivar os investimentos estrangeiros em tecnologia para os setores de
energia e transporte. Foram criados Triângulos de Desenvolvimento com o
intuito de atração de investimentos. Dentro deste quadro, Acioly (2005) destaca
que a criação das Zonas Econômicas Especiais incentivou a entrada de
corporações transnacionais para o setor industrial, que passou a absorver grande
parte do total de IED no país.
A partir de 1992, foram realizadas reformas institucionais, novas leis sobre
as empresas, reformas fiscais e tributárias, uma maior abertura no mercado
financeiro com o início de operações de open market, abertura do mercado de
títulos em bases experimentais, ampliação da autonomia e especialização dos
bancos centrais. No Plano Qüinqüenal de 1996-2000, as reformas da previdência
e das empresas estatais constituem, junto com a questão social, o ponto-chave.
Desde então, a China vem apresentando uma performance econômica admirável
e se coloca como uma economia forte, demonstrando inclusive que a
centralização política por parte do Estado não foi empecilho (senão estímulo) a
uma trajetória que até então se coloca como exitosa.
Nesse sentido, a China evidentemente passa a atrair um volume de
investimentos sob a forma de IED crescentes e vultuosos. Observa-se a crescente
atração de IED a partir de 1992, segundo Monteiro Neto (2005) decorrente
principalmente do processo de liberalização do regime de IED.
8

Segundo Monteiro Neto (2005), as reformas determinadas pelo PCC tinham o objetivo de abertura da
economia chinesa para o exterior.
9

As zonas econômicas especiais (ZEE) começaram com quatro: Shenzhen, Zhuhai, Xiamen e Shantou,
e se espalharam pelas zonas costeiras, com um regime de processamento de importações com empresas
locais contratadas por empresas estrangeiras, ou com a participação estrangeira com autonomia de
exportação. (MEDEIROS: 2006)
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Gráfico 12

Fonte: MOFTEC, 2001. Elaboração própria.

A distribuição setorial de IED apresenta-se com grande direcionamento
para o setor secundário, seguido pelo terciário, com uma baixíssima participação
no setor primário. As indústrias receberam 73% da distribuição de IED na China,
seguido pelo investimento em imóveis e utilidades públicas. De acordo com
Acioly (2005), o IED recebido pela China apresenta-se na forma de novas
instalações, principalmente da indústria de transformação. A autora ressalta que
esta distribuição setorial esteve ligada às áreas prioritárias das reformas ocorridas
durante as décadas de 1980 e 1990. (Gráfico 12)
Monteiro Neto (2005) argumenta que o fluxo de IED na China assumiu
uma forma distinta entre os demais países, uma vez que a China não apresentaria
facilidades para aquisição de investidores. Ao se observar por uma outra
perspectiva, Acioly (2005) retrata que os fluxos de IED realmente não se
apresentam na forma de F&A, sendo estas geralmente as principais formas
assumidas pelos IED. Esse fato demonstra que o que se está criando na China é
riqueza nova e não mudança de propriedade (e processo de centralização e
concentração de capitais, comuns a estruturas capitalistas mais maduras).
A distribuição geográfica do IED concentra-se nas ZEEs e ZDET10. Acioly
(2005) ressalta que, com o intuito de atrair mais IED para o interior e outras
regiões, foram criados Triângulos de Desenvolvimento, expandindo assim o IED
para diversas regiões. O Guiding Foreign Investment tem o objetivo de orientar
regionalmente e setorialmente a entrada de IED, estabelecendo quatro categorias:
prioritária, permitida, restrita e proibida. O catálogo encoraja o IED para novas
tecnologias e desenvolvimentos agrícolas, recursos energéticos, comunicações,
10
Segundo Acioly (2005), o intuito era facilitar a entrada de IED através de benefícios como infraestrutura, privilégios do uso da terra, água, luz e energia, para a absorção de IED em tecnologia para
setores de energia e transporte.
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tecnologias de ponta, entre outras11. Investimentos em projetos que dizem
respeito à segurança do Estado e contra o interesse público, além dos que trazem
prejuízo ao meio ambiente e à saúde pública, segundo o catálogo, estão proibidos
na China.
Gráfico 13

Fonte: MOFTEC. Elaboração própria.

O principal investidor em termos de IED na China foi Hong Kong, que,
segundo Acioly (2005), procurou aproveitar a mão-de-obra barata e as
preferências dadas ao capital estrangeiro nas ZEEs. A autora salienta que este
também foi o objetivo dos investimentos de Taiwan, Estados Unidos e União
Européia, que investiram individualmente 9%. Quanto ao volume, a China
apresenta números impressionantes de investimentos sob a forma de IED (Gráfico
14).
Gráfico 14

Fonte: China Investment Org. Elaboração própria.

11

Ver Guiding Foreign Investment – Industrial Catalogue.
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Considerações finais
Quando se avaliam todas as reformas empreendidas pelos países selecionados
e que, segundo o Goldman Sachs, explicam sobremaneira o interesse das empresas
de outros países em realizar riqueza em tais territórios, fica uma questão. Será
que tais reformas são, de fato, o determinante? Se assim fosse, por que o Brasil,
que dentre os países selecionados mais se aproximou de uma lógica pró-mercado,
na verdade não apresenta a mesma trajetória da China ou da Índia em termos
de capacidade de atratividade? Não é necessário lembrar que a China, embora
tenha elementos tipicamente capitalistas, ainda é uma economia de natureza
socialista em termos de organização política e que a Índia, a despeito de
empreender uma série de reformas de modo a ter estruturas típicas de mercado
e “jogar o jogo”, tem no Estado um agente que se fortalece e assume
compromissos políticos que nem de longe lembram a postura brasileira de clara
submissão ao capital internacional12. A Rússia, que também se alinha de forma
muito mais “subordinada” aos interesses capitalistas, também nem de longe
reproduz a trajetória chinesa ou indiana.
Esses fatos, per si, já colocam em questionamento o argumento de que o
simples realizar de reformas seja elemento necessário e suficiente para a
atratividade de capitais internacionais. Nesse sentido, a hipótese que norteia o
trabalho se confirma quando se avalia a forma que os investimentos externos
diretos assumem em cada uma dessas nações.
No caso do Brasil, para o período analisado, o volume de IED explica-se
sobremaneira pelos processos de privatizações das empresas. Por se tratar de
grandes corporações que em função do valor, em geral, não poderiam ser
adquiridas por grupos domésticos, houve no capital externo a efetivação da venda.
Do ponto de vista do capital internacional tratava-se de negócios interessantes
(o que pode ser constatado pelos enormes ágios que ocorreram). No período
mais recente (início do século XXI) também se verifica um volume crescente de
IED que já não pode mais ser associado aos processos de privatização. Tais
volumes, entretanto, distam enormemente em termos de valores dos
investimentos que se destinam à China ou à Índia. Aspectos que podem explicar
tal desempenho da economia brasileira devem ser buscados não em fatos
conjunturais (como é tão comum à maioria das analises econômicas), mas em
gargalos estruturais como a ausência de canais de financiamento de longo prazo,
a elevada concentração de renda e a inexistência de uma classe empresarial
comprometida (Corte, 2007).
A Rússia, ao se aproximar do sistema capitalista, empreende uma reforma
de natureza política, desestruturando o então formato de organização social
sem se preparar economicamente para tal passo – ao contrário do que
aparentemente a China está fazendo, que é criar instituições e uma elite
empresarial de natureza privada que efetivamente possa liderar o processo de
desenvolvimento econômico. Em outras palavras, a Rússia faz uma reforma
política que antecede uma reforma econômica e joga a economia e a sociedade
12
No caso da Índia, a divisão social por castas é um empecilho importante porque limita o acesso ao
consumo a uma respeitável parcela da população.
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em um fosso enorme, porque não cria as condições materiais para empreender a
passagem de uma forma de organização social e produtiva (comunismo) para
outra (capitalismo). Evidentemente, a despeito de vários aspectos que interessam
ao capital internacional – enorme população, desenvolvimento tecnológico, etc.
–, o capital internacional não se sente seguro de realizar vultosos volumes, não
obstante o potencial da região (Corte, 2007).
Nesse sentido, é possível concluir que todos os países analisados representam
reais e potenciais espaços de valorização de riqueza. Tal aspecto corrobora a tese
de que os BRICs podem assumir papéis cada vez maiores no jogo capitalista.
Mas, retomando Keynes, o longo prazo é uma grande incógnita e como o grande
capital busca recorrentemente sua valorização, nada impede que outros espaços
possam surgir e assumir papéis de liderança. Nesse sentido, vale a pena torcer
pela inclusão da África, porque, como dizia Maria da Conceição Tavares, é melhor
ser explorado pelo mercado do que não fazer parte dele.
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Finanças Compor
tamentais
Comportamentais
no Brasil
Ricardo Jefferson Scotti*
Resumo: Este artigo apresenta os fundamentos das Finanças
Comportamentais, em contraposição aos princípios da Moderna Teoria
de Finanças, que parte da hipótese de que os mercados são eficientes.
A teoria das Finanças Comportamentais incorpora conceitos e
descobertas de outras ciências, como a Psicologia. Os resultados
empíricos nessa linha evidenciam que os agentes econômicos não
podem ser representados apenas levando-se em conta os pressupostos
neoclássicos da racionalidade ilimitada, maximização da utilidade
esperada e aversão ao risco. O tema ainda é pouco estudado no Brasil;
no entanto, já existem muitos estudos empíricos no sentido de se
comprovar os pontos controversos, alguns deles apresentados neste
trabalho.

Palavras-chave: Finanças Comportamentais, novas finanças, Moderna
Teoria de Finanças, Hipótese de Mercados Eficientes.

Introdução
Entende-se por Finanças Comportamentais a tentativa de aproximar a
Economia de outras ciências sociais, visando encontrar respostas para o
comportamento humano nas decisões financeiras. Seus modelos baseiam-se em
conceitos e teorias de outras áreas – que abrangem da Psicologia e Sociologia à
Neurofisiologia –, voltando-se para o entendimento da vida econômica real, em
que as decisões financeiras cotidianas do agente econômico refletem limites à
plena racionalidade.
A importância do tema nos últimos 15 anos vem ganhando força no espaço
acadêmico, a exemplo dos recentes prêmios Nobel em Economia concedidos a
Gary Becker (1992) e Daniel Kahneman (2002) por seus trabalhos em Behavioral
Economics. No Brasil, o mercado financeiro e de capitais experimenta grande
avanço e crescimento; as quedas sucessivas nos juros levam o investidor a
diversificar os seus investimentos, partindo para a renda variável como alternativa
a melhores rendimentos. No entanto, tais investimentos trabalham com riscos
maiores, colocando em evidência o comportamento do investidor a ser estudado
pelas finanças comportamentais. O investidor brasileiro começa a investir
*
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pesadamente na Bolsa de Valores e na Bolsa de Mercadorias e Futuros, motivando
futuros trabalhos empíricos que expliquem adequadamente o comportamento
dos investidores em condições de risco no Brasil.
A volatilidade das ações e commodities, dentre outros ativos, revela muitos
comportamentos interessantes, que evidenciam a complexidade das reações
humanas. É possível observar que inúmeros fenômenos e comportamentos no
mercado financeiro não conseguem respostas ou têm apenas respaldo parcial da
Hipótese dos Mercados Eficientes e da Teoria das Expectativas Racionais. As
aparentes anomalias evidenciadas nas últimas décadas em estudos com preços
de ativos financeiros representam distorções em relação aos pressupostos
neoclássicos, questionando o Homo economicus e a sua base: o comportamento
racional dos agentes econômicos, a precisão em maximizar a utilidade esperada
e a capacidade de o agente econômico absorver todas as informações disponíveis.
Desta forma, por meio de uma breve revisão bibliográfica, o texto a seguir
retrata, primeiramente, a Moderna Teoria de Finanças e os conceitos mais
utilizados no mercado financeiro e de capitais, com destaque à hipótese dos
mercados eficientes. Em seguida, trata dos conceitos da teoria das Finanças
Comportamentais, descrevendo os aspectos comportamentais envolvidos nos
vieses que desafiam os modelos tradicionais. Por fim, o texto buscará elucidar
alguns conceitos apresentados, por meio de alguns trabalhos empíricos
desenvolvidos no Brasil, mostrando que há esforços nacionais acompanhando as
linhas de pesquisa internacionais.
1. Moder
na T
eoria de Finanças e a Hipótese de Mer
cados Eficientes
Moderna
Teoria
Mercados
Os modelos econômico-financeiros mais aceitos e utilizados acerca da
tomada de decisão dos investidores no mercado financeiro são aqueles que
fundamentam a Moderna Teoria de Finanças (MTF). Aqui fica caracterizado o
Homo economicus, o agente econômico (investidor) de racionalidade ilimitada,
guiado pelo critério de maximização da utilidade esperada e pelas expectativas
racionais. Segundo Halfeld e Torres (2001), é um ser perfeitamente racional
que, no processo de tomada de decisão, é capaz de analisar todas as informações
disponíveis e considerar todas as hipóteses para a solução do problema.
Neste contexto, desenvolvem-se modelos matemáticos complexos que
buscam minimizar os riscos e maximizar os retornos dos ativos financeiros. A
hipótese de eficiência de mercados, a teoria da carteira, o modelo de apreçamento
de ativos financeiros (CAPM), a teoria dos jogos e a teoria do consumidor são os
exemplos fundamentais.
Von Neumann e Morgenstern contribuíram para a teoria clássica ao
introduzir o conceito de utilidade em 1944. O conceito de utilidade já havia
sido trabalhado por Bernoulli, em 1738, que mostrou que a satisfação obtida
com um pequeno aumento na riqueza tende a ser inversamente proporcional à
quantidade de bens previamente adquirida. Mais tarde, a teoria da utilidade
teve as contribuições importantes de Friedman e Savage em 1948 (LINTZ,
2004).
A teoria da utilidade aborda a racionalidade do tomador de decisão: em
condições de incerteza, as pessoas racionais processam as informações de forma
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objetiva, considerando toda a informação disponível e respondendo às novas
informações com base em um conjunto definido de preferências. Os investidores
racionais, desta forma, ao comprarem uma ação ou ativos, processam as
informações disponíveis de forma objetiva e os erros que cometem na decisão
do futuro são aleatórios e não resultantes de uma tendência de otimismo ou
pessimismo (BERNSTEIN, 1997 apud ARAÚJO e SILVA, 2006).
O conjunto de conceitos que configuram a essência da MTF, constituindo
marcos para a teoria econômica, é dado pelos estudos da Teoria da Seleção de
Portfólio de Markowitz (1952), a Hipótese de Mercados Eficientes (HEM) de
Fama (1970) e o modelo mais usado para o apreçamento de ativos financeiros,
o Capital Asset Pricing Model (CAPM), desenvolvido inicialmente por Sharpe
(1964). Estes modelos sustentam-se sobre os pressupostos neoclássicos, em que
o investidor é:
• racional;
• avesso ao risco; e
• maximiza sua utilidade esperada.
As finanças passam a incorporar o movimento chamado de racionalista,
desencadeado nas ciências econômicas principalmente por meio de Markowitz,
ao publicar o histórico artigo Portfolio Selection de 1952, em que lança os
fundamentos da Moderna Teoria de Finanças, segundo os quais os mercados
não poderiam ser previstos, ou seja, um investidor individual não poderia ganhar,
sistematicamente, mais que a média do mercado. Estes conceitos adiantam as
bases do conceito de mercados eficientes formalizado mais tarde por Fama
(1970). “As finanças, portanto, incorporaram os pressupostos da racionalidade
e imprevisibilidade dos mercados desenvolvidos pela teoria dos jogos.”
A defesa da imprevisibilidade dos mercados e da diversificação dos
investimentos causou uma ruptura nas finanças: as finanças modernas, que
passavam a adotar a premissa da racionalidade dos tomadores de decisão e da
imprevisibilidade dos mercados; e as finanças antigas ou tradicionais, que
defendiam a previsibilidade dos mercados e a concentração dos investimentos
(Idem, ibidem).
Segundo Fama e Castro (2002), as finanças modernas, surgidas entre o fim
da década de 1950 e o início da década de 1960, “mudaram a forma de avaliação,
que passou a se basear no comportamento do homem, visto como um ser
econômico e racional, e, por conseguinte, a buscar maximizar seu bem-estar
individual” (p.26). Os investidores são considerados racionais quando suas
decisões de investimento são pautadas na busca da maximização da utilidade
esperada calculada por meio de probabilidades subjetivas. “A racionalidade está
presente no fato de as pessoas conseguirem calcular precisamente estas
probabilidades de maneira não-enviesada”. (YOSHINAGA, 2004, p.10).
1.1. Risco e retorno
A maximização da utilidade esperada de um investidor no mercado
financeiro e de capitais fundamenta-se nas decisões acerca do binômio risco x
retorno. A mensuração e a recompensa ao risco são os fatores que, segundo
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Damodaran (2003), são fundamentais em cada decisão de investimento “desde
a alocação de ativos até a avaliação”. Segundo ele, é possível traçar as principais
características de um bom modelo de risco e retorno: este deve oferecer uma
medida de risco que seja universal; especificar que tipos de risco são
recompensados e que tipos não o são; padronizar medidas de risco, permitindo
análise e comparação; traduzir a medida de risco em retorno esperado; e, por
fim, funcionar.
Para Zvi, Kane e Marcus (2000), os investidores diferem em suas escolhas
de investimento porque diferem na disposição a substituir o retorno esperado
com o risco. A disposição em aceitar riscos maiores para obter retornos esperados
maiores deve ser entendida como a tolerância ao risco do investidor; da mesma
maneira, as atitudes para com o risco devem ser entendidas por meio do conceito
de aversão ao risco do investidor, ou relutância em aceitar o risco.
Solomon e Pringle (1981) definem risco como o grau de incerteza a respeito
de um evento. A este conceito se associa a probabilidade, uma vez que eventos
que não são certos, ou melhor, não acontecerão com 100% de certeza, apresentam
certo grau de incerteza e, portanto, correspondente probabilidade de ocorrência
do evento. Segundo Securato (1996), admitindo-se que sucessos e fracassos
constituem os possíveis resultados de um conjunto de resultados que pode ocorrer
na tentativa de se atingir um objetivo, então se define risco como a probabilidade
de ocorrerem fracassos.
Já para Gitman (2007), risco é a possibilidade de perda financeira e referese à variabilidade dos retornos associados a um ativo. No caso de não se ter
elementos para utilizar probabilidades, leva à condição limite da incerteza em
sua plenitude.
O tratamento clássico em relação ao risco na teoria de decisão (LUCE e
RAIFFA, 1957 apud KIMURA, 2002) distingue três tipos de situações de tomada
de decisão: (1) Situação de cer teza: sabe-se que cada atitude conduz
invariavelmente a um determinado resultado; (2) Situação de risco: cada atitude
conduz a alguns resultados conhecidos, de modo que cada resultado pode ocorrer
com determinada probabilidade; (3) Situação de incerteza: cada ação pode
conduzir a um conjunto de conseqüências, de modo que a probabilidade de
ocorrência de cada conseqüência não é conhecida.
A avaliação de escolhas em condições de risco leva a duas abordagens de
análise de decisões: a Abordagem Normativa e a Abordagem Descritiva. A análise
normativa volta-se para a solução racional do problema de tomada de decisão,
sugerindo algumas regras para tomada de decisão, de forma que tais regras
orientam os indivíduos sobre como deveriam fazer suas escolhas em condições
de risco de forma a otimizar o seu bem-estar. A análise descritiva, por sua vez,
estuda a forma como as pessoas efetivamente tomam decisões (RAIFFA, 1968
apud idem, ibidem).
As duas principais regras da abordagem normativa, que pode ser entendida
dentro da racionalidade proposta na MTF, são: a regra do valor esperado e a
regra da utilidade esperada. Conforme a teoria estatística, o valor esperado é a
melhor regra para escolha em condições de risco, uma vez que leva em conta
um valor de referência dado pelos possíveis valores dos resultados ponderados
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pela probabilidade de sua ocorrência. A regra da utilidade esperada é análoga;
no entanto, cada possível resultado proporciona diferentes níveis de satisfação
(utilidade). É um aprimoramento da regra do valor esperado, em que a utilidade
corresponde a uma transformação1 dos resultados em função do grau de satisfação
com relação a estes resultados (KIMURA, 2002).
1.2. A T
eoria de Car
teiras de Markowitz (Por
tfolio Selection)
Teoria
Carteiras
(Portfolio
Os trabalhos de Markowitz, em sua Teoria de Carteiras, trouxeram os
conceitos acerca de risco e retorno necessários para decisão do investidor quanto
à alocação de recursos em carteiras de investimento. Markowitz volta-se à
matemática da diversificação dos ativos financeiros, que em conjunto devem
ser ponderados de modo a se maximizar o retorno esperado e se minimizar o
risco, envolvendo ativos de baixa correlação entre si. Segundo Markowitz (1952),
dois objetivos são comuns a todos os investidores, aos quais as técnicas
apresentadas na sua obra são designadas:
• todos querem que o “retorno” seja alto. O termo apropriado para
“retorno” pode variar de investidor para investidor; mas, seja qual for, eles
preferem mais a menos;
• todos querem que o “retorno” seja confiável, estável e não sujeito à
incerteza, ou seja, o investidor é avesso ao risco.
Desta forma, o investidor lida com duas incertezas: o retorno esperado e o
risco, entendido como a variância deste retorno. A formação de uma carteira
busca a avaliação de risco-retorno do conjunto de ativos financeiros – a carteira
(portfolio) –, ao invés da avaliação individual de risco-retorno de cada ativo
financeiro. Vários tipos de informações podem ser usados como base para uma
análise de carteira: (1) desempenho passado dos ativos; (2) crenças de um ou
mais analistas acerca dos desempenhos futuros dos ativos. Quando desempenhos
passados são usados como base, tem-se uma análise de carteiras que
desempenharam bem no passado. Já quando as crenças de analistas são usadas
como base de informações, tem-se uma análise baseada nas implicações dessas
crenças para melhores ou piores carteiras.
1.3. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
A partir da Teoria de Carteiras, Sharpe (1964) propõe o CAPM, um modelo
de risco e retorno padrão que mostra as taxas de retorno em equilíbrio dos ativos
de risco como uma função de suas covariâncias com a carteira de mercado.
Segundo Damodaran (2003), o CAPM é construído sobre a premissa de
que a variância de retornos é a medida de risco apropriada, mas apenas aquela
porção de variação que é não-diversificável é recompensada. O retorno esperado
sobre o investimento compreende a recompensa, e a variância nos retornos
esperados compreende o risco do investimento. De acordo com Famá e Castro
(2002), o modelo assume alguns pressupostos, que são justamente os
responsáveis pelas críticas que recebe:
1
Na regra da utilidade esperada, se a função de transformação (função de utilidade) for linear, o
indivíduo é dito risco-neutro; se a função for côncava, o indivíduo é avesso ao risco; se a função for
convexa, o indivíduo é propenso ao risco. (KIMURA, 2002, p.5 apêndice).
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• os investidores são avessos ao risco e buscam maximizar a utilidade
esperada de sua riqueza;
• os investidores possuem expectativas homogêneas a respeito dos retornos
dos ativos;
• existe um ativo livre de risco que permite aos investidores tomarem
emprestado ou emprestar qualquer quantia a essa taxa;
• a quantidade de ativos é fixa e todos são perfeitamente negociáveis e
divisíveis;
• os mercados são sem atrito e a informação tem custo zero e está
simultaneamente disponível para todos os investidores; e
• não há imperfeições de mercado, como impostos ou restrições a vendas
a descoberto (p.27).
O CAPM expressa que o retorno esperado de uma carteira diversificada é
igual ao retorno de uma taxa livre de risco acrescido de um prêmio pelo risco
corrido; este é igual à diferença entre o retorno esperado da carteira de mercado
e a taxa livre de risco, multiplicada pela covariância entre os retornos do ativo e
da carteira de mercado, sobre a variância dos retornos do mercado (beta).
Embora o CAPM defina variância como risco, nem toda variância é
recompensada pelos mercados financeiros com retornos mais altos. O modelo é
construído sobre o princípio de que parte do risco em qualquer ativo individual
pode ser eliminada por meio da diversificação por grandes quantidades e várias
classes de ativos (DAMODARAN, 2003).
De acordo com o CAPM, “maiores níveis de retorno esperado somente
deveriam ser obtidos através de uma maior exposição ao risco, o que não é
sempre uma verdade, se pensarmos na economia brasileira, por exemplo”
(YOSHINAGA, 2004, p.14).
1.4. A Hipótese de Mercados Eficientes (HEM)
A Hipótese de Mercados Eficientes é uma das teorias mais contestadas e
rebatidas nos últimos anos, conforme mostram os trabalhos das Novas Finanças2
e das Finanças Comportamentais. Fama (1970) afirma que o principal papel do
mercado de capitais é a alocação da propriedade sobre os ativos financeiros de
uma economia. Em termos gerais, o ideal seria um mercado segundo o qual os
preços promovessem sinais exatos acerca da alocação de recursos; um mercado
no qual as firmas possam tomar decisões quanto à produção e investimentos, e
os investidores possam escolher ações que representam a propriedade das
atividades das firmas sobre a hipótese de que os preços podem a qualquer
momento refletir inteiramente toda a informação disponível.
Uma das primeiras aplicações do computador em Economia, nos anos 50,
foi para analisar séries temporais. Esperava-se encontrar padrões de
comportamento para as variáveis econômicas estudadas, de modo que se
pudessem prever períodos de crescimento e crise, e que se entendesse os ciclos
econômicos. Em 1953, Maurice Kendall analisou o comportamento no tempo
2

Os defensores das Novas Finanças tentam provar que nem sempre os mercados se comportam de forma
tão eficiente quanto na teoria, seja em razão da assimetria nas informações, seja porque os tomadores de
decisão/investidores não possuem a mesma percepção do risco, ou mesmo por não usarem todos um
mesmo modelo de precificação. Sem contar com as muitas críticas que surgiram às premissas assumidas
nas teorias, consideradas fortes demais. (FAMA e CASTRO, 2002, p.26).
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dos preços do mercado acionário, uma vez que este reflete as expectativas da
empresa e, portanto, padrões referentes ao desempenho econômico deveriam
aparecer nestes preços. Para sua surpresa, descobriu que não podia identificar
nenhum padrão previsível nos preços das ações; elas pareciam evoluir
aleatoriamente. O que pareceu irracionalidade do mercado acionário, num
primeiro momento, mostrou os mecanismos que classificariam a essência dos
mercados eficientes. Se os preços fossem previsíveis pela análise de Kendall, os
investidores que possuíssem as previsões do modelo comprariam imediatamente
tais ações, de modo a se beneficiarem no futuro vendendo-as mais caro. Como
ninguém com as informações do modelo venderia suas ações, o preço subiria
imediatamente. (ZVI, KANE e MARCUS, 2000).
Uma previsão favorável sobre um desempenho futuro leva, ao contrário, a
um desempenho favorável atual, enquanto todos os participantes no mercado
tentam lucrar antes do salto em preço. Assim que surgisse qualquer informação
(informações macroeconômicas, sobre o setor da empresa, as suas operações,
planos e administração) indicando que uma ação está subvalorizada e oferecendo
uma oportunidade de lucro, os investidores correm para comprar a ação e,
imediatamente, fazem ofertas que colocam o preço em um nível justo, em que
apenas taxas normais de retorno podem ser esperadas. Estas taxas normais são
comensuráveis com o risco da ação (Idem, ibidem).
Esta é a idéia do Modelo do Passeio Aleatório (Random Walk Model) de
que mudanças nos preços devem ser aleatórias e imprevisíveis. O mercado de
ações, então, seria eficiente se os preços refletissem imediatamente qualquer
informação disponível a seu respeito. Para Fama (1970), em um mercado
eficiente nenhuma informação poderia trazer vantagens a determinado investidor
porque esta já estaria instantaneamente refletida no preço das ações. Na sua
forma “forte”, não seria possível ao investidor auferir lucros anormais a partir de
qualquer estratégia de investimento.
Fama (1970) propõe três níveis de eficiência para classificar os testes
empíricos: (1) Axioma Fraco: os preços correntes já refletem todas as informações
que podem ser obtidas ao se analisar dados como o histórico de preços passados.
Seria o Modelo de Passeio Aleatório em si (Random Walk Model); sob esta
perspectiva, nenhum investidor conseguiria retornos anormais somente através
da análise de preços passados. (2) Axioma Semi-forte: os preços correntes não só
já refletem o histórico de negociações passadas, mas também toda a informação
disponível ao público como, por exemplo, as demonstrações de resultado, as
previsões de receitas, patentes possuídas, a qualidade da administração, e assim
por diante. (3) Axioma Forte: os preços correntes refletem todas as informações
relevantes à empresa, inclusive informações restritas aos funcionários da própria
empresa.
O nível de eficiência relativo ao axioma fraco implica na inutilidade da
análise técnica, que se fundamenta na pesquisa de padrões recorrentes e previsíveis
dos preços das ações. Já o axioma semi-forte implica na inutilidade da análise
fundamentalista, que se apóia em pesquisa sobre determinantes do valor de
ações, como perspectivas de ganhos e dividendos, expectativas sobre futuras
taxas de juros, e o risco da empresa.
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Segundo Damodaran (2003), em mercados eficientes o preço de mercado
é a melhor estimativa de valor, sendo a análise voltada à justificativa do preço de
mercado. Já se os mercados não forem eficientes, o preço de mercado pode
desviar-se do valor real e o processo de avaliação direciona-se para a obtenção
de uma estimativa razoável de seu valor, levando bons investidores a retornos
excedentes devido à sua capacidade de identificar empresas super e sub-avaliadas.
As definições de eficiência de mercado devem ser específicas quanto ao
mercado que está sendo considerado. Milanez (2003) afirma que a teoria
pressupõe que haja: (1) competição perfeita: um suficiente número de
participantes; (2) expectativas homogêneas e racionalidade: os traders são
totalmente informados, têm acesso igualitário aos mercados e agem
racionalmente; e (3) ausência de fricções: os ativos ou commodities são
homogêneos, divisíveis e não há custos transacionais.
De acordo com Fama (1991 apud FAMÁ e CASTRO, 2002), a HEM
deve ser testada em conjunto com um modelo de apreçamento como o CAPM.
No entanto, levando-se em conta os pressupostos em questão, fica ainda mais
difícil de se testar a eficiência de mercados e, então, comprová-la ou rejeitá-la,
em se tratando de uma hipótese conjunta. Quando são encontradas anomalias,
há dúvida se há ineficiência de mercados ou se o modelo de apreçamento
apresentou falhas.
2. A T
eoria das Finanças Compor
tamentais
Teoria
Comportamentais
Os pontos críticos e controversos na Moderna Teoria de Finanças, baseados
fundamentalmente nos pressupostos adotados nos modelos, são tratados como
anomalias por seus defensores. Para estes, os efeitos de evidências contrárias
encontradas não se mantêm por tempo suficiente, de modo a invalidar o modelo
por completo (FAMÁ e CASTRO, 2002).
Fama (1997) defende a HME argumentando que, consistentes com a
previsão da eficiência de mercados, as anomalias podem estar ligadas à
metodologia utilizada no estudo: a maioria dos retornos anormais tende a
desaparecer com mudanças sensatas nas técnicas aplicadas.
A Moderna Teoria de Finanças trata estas inconsistências como anomalias
sem explicação por meio da racionalidade dos agentes financeiros. A partir de
então, diversos acadêmicos começaram a questionar a capacidade de a teoria
tradicional explicar os determinantes dos preços dos títulos financeiros. Assim,
nos debates, estas anomalias assumiam, para os defensores das Finanças
Comportamentais, o caráter de “resultados plausíveis e esperados”,
fundamentados em comportamentos dos agentes financeiros e “explicáveis
através da Psicologia” (KIMURA, 2002, p.24).
Conforme Milanez (2003), parece haver um consenso, mesmo entre os
teóricos neoclássicos, de que o ser humano apresenta limitações em sua
capacidade cognitiva. No entanto, o que os neoclássicos alegam baseia-se no
fato de que, apesar de o agente econômico apresentar limitações cognitivas,
estas, no contexto de um estudo econômico geral, representam desvios irrisórios
do ponto de vista agregado.
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Ao longo dos últimos 30 anos foram observados, principalmente a partir
dos trabalhos de Kahneman e Tversky na década de 70, evidências de que as
teorias de finanças mais aceitas e utilizadas, baseadas na racionalidade total dos
agentes econômicos, “são incapazes de explicar satisfatoriamente certos
fenômenos financeiros observados na prática”. Ou seja, a dificuldade em explicar
certos fenômenos compromete as previsões acerca dos rumos do mercado
financeiro, tornando tais teorias “defasadas e deficientes quanto a prescrições
práticas para os investidores” (YOSHINAGA, 2004, p.5).
Desta forma, as Finanças Comportamentais se apresentam como um dos
campos de pesquisa mais promissores da Teoria de Finanças, “incorporando os
aspectos psicológicos dos indivíduos no processo de avaliação e apreçamento de
ativos financeiros”. A Teoria das Finanças Comportamentais desenvolve-se a
partir da observação de que a realidade das decisões econômicas não é
inteiramente explicada pela Teoria de Mercados Eficientes. “Apesar de a
Hipótese de Mercados Eficientes supor a predominância de investidores racionais,
o comportamento humano é influenciado por diversos aspectos psicológicos,
que podem distorcer o processo racional de tomada de decisão” (KIMURA,
2003, p.3-4).
Inúmeros fenômenos freqüentemente observados nos mercados financeiros
não conseguem explicação por meio das teorias disponíveis baseadas na suposição
de racionalidade dos indivíduos, como, por exemplo: (1) Excesso de prêmio no
mercado de ações: os retornos de longo prazo em investimentos em ações têm
sido muito maiores que os retornos de longo prazo de títulos sem risco. O prêmio
adicional das ações é maior que o que poderia ser explicado através do diferencial
de risco. (2) Excesso de volatilidade no mercado: alterações de preços, levando-se
em conta um mundo de pessoas racionais, deveriam ocorrer apenas com o
surgimento de nova informação relevante ao mercado. No entanto, o
comportamento do mercado mostra que os preços apresentam muito mais
flutuações do que seria esperado apenas por alterações nos valores presentes dos
dividendos futuros. (3) Previsibilidade dos retornos: apesar de a Hipótese dos
Mercados Eficientes estabelecer que retornos futuros não podem ser previstos
por informações existentes, cada vez mais evidências mostram que os preços dos
ativos são pelo menos parcialmente previsíveis, de acordo com retornos passados
ou dados fundamentalistas.
Shefrin (2000 apud KIMURA, 2003, p.3) estabelece que as finanças
comportamentais direcionam-se às seguintes questões:
• os erros de decisão financeira ocorrem porque investidores confiam em
demasia em regras ou modelos gerais?
• os investidores são influenciados pela forma com que informações e
conteúdos são expostos ou estruturados?
• os preços de equilíbrio definidos pelo mercado são afetados por erros e
estruturas mentais?
2.1. A T
eoria de Pr
ospecto
Teoria
Prospecto
Shiller (1997) afirma que a teoria de prospecto teve, provavelmente, mais
impacto do que qualquer outra teoria comportamental na pesquisa econômica.
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Segundo Milanez (2003), o trabalho de Kahneman e Tversky, no fim da década
de 70, propôs uma nova teoria de utilidade esperada para tomada de decisão sob
condições de risco, uma vez que a teoria de utilidade esperada hoje não descreve
as situações reais dos agentes em condições de incerteza, “uma vez que não
incorpora elementos próprios da natureza humana” (p.18).
A teoria de prospecto é uma teoria alternativa à teoria da utilidade esperada
como ferramenta de descrição do processo de tomada de decisão em condições
de risco. A teoria da utilidade esperada, no entanto, ainda mantém-se no mais
alto patamar das “ferramentas” à disposição da teoria econômica. De acordo
com Shiller (1997), esta teoria domina há muito tempo a teoria econômica, por
oferecer uma representação concisa do verdadeiro comportamento racional em
condições de incerteza.
A Teoria de Prospecto procura mostrar que o indivíduo (investidor) é avesso
ao risco para ganhos, mas propenso ao risco para perdas. Kahneman e Tversky
(1979 apud FAMÁ e CASTRO, 2002) propuseram a seguinte pesquisa: é dada
aos indivíduos a possibilidade de escolher uma de duas opções: opção A: (6000;
0,25) ou opção B (4000; 0,25, 2000; 0,25). A opção A diz que o indivíduo teria
25% de chance de receber 6000 e a segunda opção, que teria 25% de chance de
receber 4000 e 25% de chance de receber 2000. O valor esperado das duas
opções disponíveis é o mesmo; no entanto, 82% dos sujeitos escolheram a opção
B, mostrando, desta forma, aversão ao risco, mesmo havendo a chance de ganhar
6000.
Na mesma linha, Kahneman e Tversky realizaram outro experimento, em
que ao invés da abordagem dos ganhos, as opções abordam perdas: opção A:
(- 6000; 0,25) ou opção B (-4000; 0,25, -2000; 0,25). Nesta abordagem trabalhase com a disposição pessoal para perdas. Desta vez, 70% escolheram a opção A,
com maior probabilidade de não perderem nada, mesmo correndo o risco de
perder uma quantia muito maior. A partir deste trabalho, Kahneman e Tversky
propuseram uma função valor hipotética, que mostra que o ser humano tem um
comportamento avesso ao risco para ganhos, mas é propenso ao risco para perdas.
FIGURA 1: Função V
alor Hipotética
Valor
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A forma em “S” propõe uma curva com a concavidade se alterando
conforme o prospecto, de acordo com os experimentos. A curva deriva dos desvios
em relação a um ponto de referência – no caso, o valor zero; é côncava para
ganhos e convexa para perdas, sendo mais íngreme para perdas. “Isto nos leva à
conclusão de que as pessoas em geral sentem mais a dor da perda de determinada
quantia do que o prazer proporcionado pelo mesmo ganho” (FAMÁ e CASTRO,
2002, p.29).
2.2. Aspectos comportamentais
O processo de tomada de decisão é influenciado por aspectos psicológicos
próprios do comportamento humano, que muitas vezes distorcem a
interpretação, a identificação e a percepção dos fatos. Desta maneira, a
tomada de decisão fundamenta-se em julgamentos individuais que se afastam
da racionalidade plena (KIMURA, 2002).
a) Dissonância Cognitiva
Os investidores podem ter suas atitudes influenciadas por tentativas de
diminuição de sua dissonância cognitiva. Por exemplo, um investidor que
compra uma ação esperando alta dos preços. Se os preços caírem muito,
talvez a enorme perda para o investidor seja vista como uma perda não tão
considerável, como forma de justificar a aquisição da ação e diminuir a
importância da perda no investimento, fato comprovado empiricamente em
que os indivíduos postergam a realização de prejuízos (ODEAN, 1998).
b) Estruturação (Framing)
Segundo Shefrin (2000 apud MILANEZ, 2003), a decisão dos agentes
depende da maneira como o problema é apresentado a eles. Na teoria
tradicional neoclássica (frame independence), os agentes não têm problemas
como esse, uma vez que a maneira pela qual eles se apresentam é
transparente, formando suas preferências sobre um problema
independentemente da maneira como ele é apresentado. Kahneman e
Tversky (1981 apud KIMURA, 2002) introduzem o conceito de estruturação
de decisão, em que as estruturas de decisão são controladas parcialmente pelas
normas, hábitos e características do decisor, ou seja, “mostraram que as
pessoas não têm habilidade para analisar os dados de um problema de maneira
desvinculada à disposição de mesmo problema. Além disso, nossa memória
seletiva também depende de como os dados são apresentados” (MILANEZ,
2003, p.21).
c) Heurísticas
De acordo com Kahneman e Tversky (1974 apud KIMURA, 2002), as
heurísticas são regras gerais utilizadas pelos tomadores de decisão para
realizarem julgamentos. Através delas, reduz-se tempo e esforços necessários
para um julgamento razoável acerca de determinadas circunstâncias
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econômicas como, por exemplo, em estimativas de probabilidades, em que é
mais rápido utilizar heurísticas em vez de se fazer cálculos exatos.
Representatividade: Segundo Shefrin (2000 apud Idem, ibidem), esta
heurística fundamenta-se nos julgamentos com base em estereótipos. Por
exemplo, investidores podem avaliar de forma positiva ou negativa o potencial
de uma determinada ação, em função de uma opinião estereotipada sobre a
empresa. Isto pode estar ligado ao desempenho passado da empresa, informações
de outros investidores ou através da mídia.
Excesso de confiança: De acordo com Milanez (2003), trata-se de um dos
principais aspectos comportamentais que limitam o processo de aprendizado.
Ou seja, o agente que deveria se comportar de acordo com a teoria das
expectativas racionais, ajustando suas expectativas através de previsões sobre
eventos futuros utilizando a lei de probabilidades (lei dos grandes números) e a
formação de expectativas com base em probabilidades históricas, diante de
aspectos comportamentais como o excesso de confiança apresentam dificuldade
em aprender com os erros no processo de tomada de decisão. Segundo Poulton
(1994 apud KIMURA, 2002), uma explicação pode estar no fato de as pessoas
tenderem a utilizar heurísticas para estimar probabilidades, a partir de seus
conhecimentos na área. O excesso de confiança pode levar o investidor a acreditar
que possui vantagens comparativas na análise e avaliação de ativos em relação
ao mercado, o que pode levá-lo a assumir posições perdedoras. Da mesma
maneira, pode levar o investidor a se expor em determinados ativos, acreditando
que sua análise com relação a determinada ação o levará a ganhos futuros
elevados, o que leva a uma diversificação equivocada, em função da concentração
em determinados ativos.
Ancoragem e conservadorismo: Um estudo feito por Edwards (1964 apud
KIMURA, 2002) sugere que os indivíduos em geral têm um valor de referência
que ancora suas percepções permitindo estimativas conservadoras. Shefrin (2000
apud Idem, ibidem), por sua vez, argumenta que a deficiência do indivíduo em
analisar informação adicional é análoga à deficiência dos analistas financeiros
ao fazerem novas estimativas sobre lucros futuros de uma empresa fundamentados
em novas informações: os analistas não revisam suas estimativas suficientemente
para refletir tais informações. Rabin e Schrag (1997 apud MILANEZ, 2003)
demonstram em seu estudo que as pessoas tendem a interpretar de maneira
errada novas informações, de modo a reforçar suas crenças iniciais.
Arrependimento: De acordo com Loomes e Sugden (1982 apud KIMURA,
2002), o arrependimento apóia-se em duas premissas: (1) as pessoas passam por
experiências que conduzem a uma sensação de arrependimento; (2) quando as
pessoas tomam decisões em condições de incerteza, antecipam prováveis
sensações de arrependimento, levando em consideração tais sensações no processo
de decisão. O medo do arrependimento pode alimentar episódios especulativos,
uma vez que o investidor pode comprar certos ativos para não se arrepender no
futuro de não ter investido na opção de investimento reverenciada em certo
momento (SHILLER, 1999 apud DECOURT e ACCORSI, 2005).
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2.3. Sobre-reação
De Bondt e Thaler (1985 apud FONTE e CARMONA, 2005) afirmam
que o fenômeno de sobre-reação3 já havia sido descrito por Keynes em 1936.
O termo refere-se a um comportamento incompatível com a racionalidade,
consistindo numa reação do mercado de forma exagerada às previsões tradicionais.
Na prática, a sobre-reação permite a utilização de estratégias operacionais,
conhecidas como estratégias contrárias4, aproveitando-se da anormalidade
observada. Um dos argumentos para a existência de sobre-reações fundamentase na possibilidade de os investidores penalizarem ações percebidas como ruins e
valorizarem ações percebidas como boas. O outro argumento baseia-se no
aspecto comportamental visto anteriormente, o excesso de confiança, que leva
os investidores a valorizar de forma exagerada determinados ativos (KIMURA,
2002).
Um exemplo de sobre-reação pode ser dado pela análise do índice5 P/L
das ações, que permite observar que os baixos índices representam ações subavaliadas que obtêm retornos adicionais. Segundo Damodaran (2003), as ações
de baixo índice caracterizam-se pelo crescimento lento, porte grande e negócios
estáveis, fatores que deveriam contribuir para reduzir seu risco em vez de
aumentá-lo, não levando em conta as finanças comportamentais. No âmbito
das finanças comportamentais, a explicação para esta anomalia baseia-se na
sobre-reação, ou seja, os ativos de baixo P/L são considerados sub-avaliados
devido ao fato de os investidores tenderem a ficar demasiadamente pessimistas
com as séries de lucros inadequados ou outras notícias negativas (Idem, ibidem).
A hipótese de sobre-reação no mercado de ações contradiz os pressupostos
da Hipótese de Mercados Eficientes. A confirmação daquela hipótese estaria
ligada a uma ineficiência da forma fraca, formas forte e semi-forte. Os preços
sujeitos à sobre-reação não estão racionalmente fundamentados nos fluxos de
caixa esperados dos dividendos. Ou seja, a divulgação de informações boas ou
ruins sobre determinada ação pode levar à queda ou aumento significativos no
preço, tendendo a retornar ao valor fundamental quando os investidores
perceberem que a reação foi exagerada.
2.4. Sub-reação
O mercado, frente às características comportamentais dos investidores, pode
sub-reagir, havendo demora na incorporação das informações relevantes no
processo de negociação dos ativos (KIMURA, 2002). Como acontece com as
sobre-reações, na prática, as sub-reações também permitem a adoção de
estratégias operacionais. De modo geral, a sub-reação permite aplicar estratégias
de momento6. Um aspecto comportamental é associado a este tipo de estratégia:
conservadorismo. De acordo com Edwards (1964 apud Idem, ibidem), existe
3

Overreaction (expressão em inglês).

4

Baseia-se na compra de ativos com desempenho ou características desfavoráveis e venda de ativos com
desempenho ou características passadas excelentes.
5

Preço em relação ao lucro.

6

Consiste em comprar carteiras vencedoras no passado e vender a descoberto carteiras perdedoras no
passado.
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uma resistência, por parte dos investidores, em absorver inteiramente as
informações relevantes ao seu processo decisório, trazendo lentidão aos ajustes
de preços. Outro argumento é de que sub-reação é conseqüência de um efeito
de acompanhamento da multidão ou “efeito manada”, definido também por
Shiller (2000) como “cascata de informações”.
3. Contribuições brasileiras às Finanças Comportamentais
Segundo Milanez (2003), a literatura nacional a esse respeito ainda é escassa.
Para Yoshinaga (2004), nos países emergentes há carência de estudos empíricos
e de uma base de estudos significativa a respeito da eficiência informacional
nestes mercados. Nos últimos três anos, no entanto, as pesquisas e trabalhos
acadêmicos sobre finanças comportamentais avançaram fortemente no Brasil,
havendo aqui a intenção de se abordar alguns trabalhos acerca de pontos
interessantes neste assunto.
A conjuntura econômica brasileira que permitiu aos conceitos teóricos e
aplicações práticas das Finanças Comportamentais serem tratados a fundo data
da estabilização econômica pós-Real, em que a inflação caiu e o ambiente
econômico tornou-se mais estável e previsível. De acordo com Yoshinaga (2004),
o período de 1995 a 2003 é adequado ao estudo de sobre-reações no mercado
de ações brasileiro, pois:
• trata-se de uma fase de relativa estabilidade de preços, com baixas taxas
de inflação;
• possibilita a análise de desempenho tanto em períodos de estabilidade
do mercado financeiro, sem alterações abruptas nas taxas de câmbio e de juros,
como também em fases de grande turbulência, com elevada volatilidade; e
• fornece um número suficientemente grande de dados para análise
estatística das variáveis envolvidas na pesquisa.
3.1. Evidências empíricas no mercado financeiro brasileiro
Aqui serão elucidados alguns conceitos apresentados, por meio de alguns
trabalhos empíricos desenvolvidos no Brasil, demonstrando que há esforços
nacionais acompanhando as linhas de pesquisas internacionais:
a) Aversão ao risco e à perda
Milanez (2003)
O autor testou empiricamente se os volumes anormais, medidos em termos
de número de negócios, são explicados pelo retorno passado de uma ação. A
metodologia fundamenta-se no artigo de Lakonishok e Smidt (1986 apud
MILANEZ, 2003). Eles utilizam dados de ações de duas bolsas dos Estados
Unidos (NYSE e ASE)7 com dados de volume (quantidade de ações e não em
volume financeiro, para controle pelo tamanho da empresa) mensal e preço
entre os anos de 1968 e 1982. Desta maneira, calcularam o turnover8 médio
7

NYSE: New York Stock Exchange; ASE: American Stock Exchange.

8

Número de ações negociadas pelo número total de ações emitidas.

Finanças Comportamentais no Brasil, Ricardo Jefferson Scotti, p. 170-189

183

do mercado e depois a diferença entre o turnover de cada uma, dependendo do
período que estava sendo analisado, e o turnover médio.
De acordo com a Hipótese de Mercados Eficientes, não deveria haver
relação entre preços passados e volume negociado no presente. Segundo Milanez
(2003), um dos motivos a serem avaliados aqui é a possibilidade de a taxação
sobre ganhos de capital criar incentivos para a realização de vendas de ações
previamente adquiridas ou não. Se o investidor tem ações em que está perdendo
e ações em que está ganhando, teria maior propensão a realizar as perdas,
compensando os ganhos, diminuindo a base de cálculo do imposto de renda,
que está em 20% dos ganhos líquidos. Então, se o volume anormal de ações com
retorno passado positivo (winners) for maior que o volume de ações com retorno
passado negativo (losers), então os motivos relativos à taxação não explicam o
comportamento estudado.
De acordo com Milanez (2003), estudos mostram que outros motivos, além
da tributação e das expectativas com relação ao valor das empresas, levam os
investidores a tomarem decisões de compra e venda de ações: a assimetria de
volume nos mercados de ações entre os períodos de tendência de alta nos preços
e os de baixa. O volume (medido em termos de turnovers) encontrado após
retornos positivos é maior do que após baixas sucessivas. Estudos suportam a
hipótese de os investidores se desfazerem das ações vencedoras mais rapidamente
do que quando vendem ações em que estão levando prejuízo. Comportamento
semelhante ao descrito na teoria de prospecto de Kahneman e Tversky, ou então
teriam expectativa incorreta com relação à reversão à média.
Milanez (2003) operou os dados considerando os períodos de 5, 8, 11 e 17
meses para definição dos períodos analisados. Considerou como retornos os preços
médios dos meses analisados. Constatou que, na grande maioria dos casos, os
volumes (medidos em termos de número de negócios) são positivamente
correlacionados aos preços passados de determinada ação, ou seja, volumes
anormais (maiores que a média anual), estatisticamente significantes, podem
ser explicados pelos preços passados.
b) Dissonância cognitiva, arrependimento e estruturação
Decourt e Accorsi (2005)
O objetivo dos autores foi testar as contradições nos pressupostos da
racionalidade verificadas através dos aspectos comportamentais do efeito doação,
efeito disposição9, medo do arrependimento10 e abordagem11 verificados num
experimento simulando decisões financeiras. Foram feitas simulações com
universitários, estudantes de MBA, executivos financeiros e médicos. Buscou-se
volume de dados e grupos diferentes de investidores para comparações. O efeito
doação pode ser compreendido por meio do trabalho de Thaler (1980 apud
DECOURT e ACCORSI, 2005), que descreve este efeito como fator da
9

Pode ser estudado dentro do aspecto comportamental visto no item 2: a Dissonância Cognitiva.

10

O medo do Arrependimento está descrito no item 2 dentro do aspecto comportamental relativo às
heurísticas.
11
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“característica observada nas pessoas de exigirem um valor muito maior para
desistirem de um objeto do que o valor que pagariam para adquirir o mesmo
objeto” (p.10).
A simulação divide-se em duas etapas. Na primeira etapa, os participantes
de cada grupo foram divididos em três equipes em meio a dois cenários: (1) um
bastante favorável à economia brasileira, com boas perspectivas de lucros para
as empresas; (2) o cenário econômico sofre um revés, com as ações em forte
queda, com tendência de queda para o dólar e para a taxa de juros dos títulos
públicos.
A primeira equipe recebe, no cenário 1, a quantia de R$ 130 mil para
investimento em ativos financeiros (dólar, títulos públicos e ações da Gerdau,
Bradesco, Telemar e Petrobras). A segunda equipe inicia a simulação no cenário
2, recebendo R$ 100 mil em dinheiro para investimento. A terceira equipe inicia
também no cenário 2, recebendo uma carteira de ativos igual à média da carteira
dos participantes da primeira equipe. Frente ao cenário 2, espera-se a decisão
racional de se investir em dólar. Este momento testa a tendência de manutenção12.
A segunda equipe, tendo em mãos dinheiro para aplicar nas alternativas que
julgam mais interessantes, seria mais racional, sem influência de vieses
comportamentais. Os sujeitos da primeira e terceira equipes, por já possuírem
uma carteira, podem apresentar tendência de manutenção. Desta forma, a
primeira equipe pode apresentar apego aos investimentos, uma vez que foram
eles mesmos que selecionaram os ativos, enquanto a terceira equipe apenas
recebeu a carteira já estruturada.
Na segunda etapa, é apresentada aos participantes uma alternativa de
investimento de alto risco e alto retorno. Aos sujeitos que recusaram a alternativa,
informa-se o resultado positivo do investimento, oferecendo um investimento
com retorno menor e risco maior. Caso um número significativo de investidores
aceite esta possibilidade menos atrativa, fica comprovada a influência do
arrependimento sobre os pressupostos racionais. A simulação termina para quem
recusa os investimentos nas duas oportunidades. Para os que aceitaram o
investimento em qualquer das oportunidades, apresenta-se uma situação de
fracasso. Os participantes são divididos em dois grupos, e são apresentadas a eles
duas alternativas de mesmo valor no que tange à racionalidade, mas a abordagem
dada a cada grupo é diferente: (1) ao primeiro grupo é dada ênfase no fato de o
participante ter apenas 20% do valor investido, mas que existe a possibilidade de
se investir novamente no mesmo produto, com a chance de ganhar 500%.
Pergunta-se se investiria novamente, sim ou não. (2) Ressalta-se ao segundo
grupo que o investimento sofreu desvalorização de 80% e, se ele sair agora, terá
realizado esta perda, enquanto há possibilidade de ele aguardar mais e sair sem
perdas. Pergunta-se se aguarda ou desiste do investimento.
Os sujeitos da pesquisa que não estão com suas carreiras estabilizadas, e
mantêm vínculo com o meio acadêmico, não foram afetados pelo efeito doação.
No entanto, os executivos dos segmentos financeiro e médico, com suas carreiras
estabilizadas, sofreram influência do efeito doação: mantiveram as posições
recebidas e papéis mais recomendados. Quanto ao efeito disposição, os sujeitos
12
Os investidores evitam mudanças, agindo de forma conservadora e se apegando aos seus investimentos.
(Decourt e Accorsi, 2005)
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com maior experiência de vida não foram afetados. As carteiras perdedoras
recebidas não os impediram de vender os ativos de baixo desempenho e investir
naqueles de melhores perspectivas. Já os mais jovens, menos experientes, foram
afetados pelo efeito disposição, sugerindo que tiveram mais dificuldades em aceitar
os próprios erros, continuando com uma carteira perdedora. Este comportamento
foge à racionalidade, em que se esperava a realização da perda e que se
procurassem melhores investimentos. O medo de arrependimento não afetou
aqueles menos acostumados com decisões financeiras, com menor
responsabilidade em conseguir resultados positivos. Já os executivos e estudantes
de MBA, com maiores responsabilidades frente a resultados positivos, foram
afetados pelo medo do arrependimento em perder boas oportunidades, fugindo
dos pressupostos de racionalidade.
Por fim, os autores concluem que a abordagem influenciou os universitários,
estudantes de MBA e médicos, sugerindo que para escapar deste aspecto
comportamental é preciso muita experiência. Ou seja, apenas os executivos do
segmento financeiro, mais experientes em analisar racionalmente as alternativas
de investimentos, não foram afetados pela abordagem, seguindo as previsões dos
pressupostos da racionalidade.
c) Sobre-reação
Bonomo e Dall’Agnol (2003)
O objetivo dos autores foi testar se as estratégias contrárias geram retornos
anormais no Brasil. Desta forma, encontraram evidências de lucratividade para
esta estratégia com prazos de 3 meses a 3 anos, utilizando como amostra ações
da Soma13 e da Bovespa de 1986 a 2000. Outro objetivo foi verificar a existência
de efeito momentum nestas ações, incluindo na amostra o curto prazo, de acordo
com o trabalho de Jegadeesh e Titman (1993 apud BONOMO e
DALL’AGNOL, 2003).
O efeito momentum caracteriza-se pela continuidade no movimento dos
preços. Hong, H., T. Lim, & C. Stein (1998 apud LACERDA, 2007) sugerem
que o efeito momentum é mais forte em ações com baixa cobertura por parte
dos analistas. Michaely e Womack (2004 apud LACERDA, 2007), ao analisar o
comportamento das ações após mudanças na recomendação de investimento
por parte dos analistas, concluíram que estas ações continuam a se mover na
direção da nova recomendação nos meses subseqüentes, sugerindo um padrão
de sobre-reação no preço dos ativos.
Segundo Yoshinaga (2004), os resultados obtidos pelos autores são a favor
da estratégia contrária, no curto e longo prazo, em que os ganhos decrescem ao
longo do tempo. A estratégia foi testada após ajustes por risco, tamanho e liquidez.
Os autores concluem que há ganhos anormais de 2,4% não explicados pelas
diferenças no risco e liquidez nas carteiras vencedoras e perdedoras.

13
Sociedade operadora do mercado de ativos. A Soma administra o mercado de balcão organizado no
Brasil. Para isto, conta com um sistema de negociação eletrônico em que os Market Makers e instituições
financeiras associadas registram suas ofertas.
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4. Conclusão
Este artigo buscou trazer os conceitos dos modelos de finanças mais
utilizados e aceitos na compreensão do funcionamento do mercado financeiro
e de capitais. Esses modelos foram desenvolvidos para a previsão dos
movimentos desses mercados, fundamentados no comportamento dos agentes
econômicos. Esta abordagem microeconômica neoclássica tem como
argumento principal a racionalidade dos indivíduos e a hipótese de que o
funcionamento dos mercados traz a lógica da eficiência, segundo a qual os
preços dos ativos refletem inteiramente as informações.
Porém, pesquisas empíricas comprovaram que muitas vezes, de forma
significativa, o agente econômico se comporta de modo controverso às previsões
neoclássicas. São colocados à prova os pressupostos da racionalidade ilimitada e
o comportamento dos preços dos ativos seguindo a lógica da aleatoriedade futura.
Procurou-se, então, apresentar os principais conceitos trabalhados pelas Finanças
Comportamentais, sem a intenção de assumir posição crítica. O propósito do
trabalho, como revisão bibliográfica, permitiu uma exploração ampla dos
conceitos e aspectos de ambos os lados (Moderna Teoria de Finanças e Finanças
Comportamentais).
Dessa forma, a aproximação da Psicologia, Sociologia e Neurofisiologia,
por exemplo, permitiu uma série de experimentos inovadores, na tentativa de
preencher as lacunas dos modelos tradicionais. Começou, então, o confronto da
Hipótese de Mercados Eficientes e as respostas comportamentais, em que as
anomalias de mercado para os neoclássicos são comportamentos que seguem a
complexidade de ação humana e podem ser experimentalmente reproduzidos.
O objetivo das Finanças Comportamentais não é negar os conceitos
tradicionais, mas complementá-los por meio de modelos que tentam aproximar
a lógica das decisões financeiras e econômicas da complexidade do
comportamento humano, que configuram o que realmente acontece no cotidiano
dos mercados. Apesar da argumentação neoclássica de que os efeitos explicados
pelas finanças comportamentais desaparecem quando analisados na perspectiva
agregada, as pesquisas indicam para uma confluência e adaptação das duas
vertentes, de modo que se dêem políticas econômicas mais eficientes do ponto
de vista macroeconômico.
Por fim, a pesquisa brasileira em Finanças Comportamentais já apresenta
resultados no sentido de validar os principais pontos de discordância entre a
Moderna Teoria de Finanças e as Finanças Comportamentais, mostrando que as
evidências constatadas em mercados financeiros e de capitais internacionais são
válidas no Brasil, apesar de representar um mercado em desenvolvimento.
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Resenhas
Milton Friedman,
a biography
EBENSTEIN, Lanny. Milton Friedman, a biography. New
York: Palgrave Macmillan, 2007, 286 p.
Renato Lima*
Poucas pessoas tiveram vida tão influente como o economista Milton
Friedman, tanto no campo político quanto no acadêmico. Envolveu-se em
debates e polêmicas e deixou uma extensa produção universitária e popular,
influenciando estudantes e líderes governamentais, como Ronald Reagan e
Margaret Thatcher. E um retrato deste homem, que morreu em 2006 aos 94
anos, é revelado por Lanny Ebenstein no livro Milton Friedman, a biography,
ainda não publicado no Brasil.
Friedman foi um acadêmico respeitado, recebeu o Nobel de Economia em
1976, um ativo partícipe de debates políticos e popularizador da economia e da
filosofia da liberdade. Fez isto em escritos que viraram best-sellers como
Capitalismo e Liberdade e Liberdade para escolher, obra que foi embasada em
uma série televisiva de 10 programas que foi ao ar em 1980. A série mostrava
Friedman em viagens, analisando temas como o poder do mercado, escolas
públicas, saúde (mal) administrada pelo Estado e as razões da crise de 1929.
Após suas explanações, debatia abertamente os temas com intelectuais que se
opunham e outros que apoiavam suas interpretações.
Filho de judeus emigrantes húngaros, Friedman nasceu em 31 de julho de
1912 no Brooklyn, Nova York. Teve infância pobre, mas recordava que nunca
chegou a passar fome. Foi, desde cedo, um leitor voraz e bom aluno, com
destaque para a aptidão matemática. Seu longo percurso de vida permitiu
vivenciar importantes episódios da história econômica, como a crise do
capitalismo na década de 30, o surgimento e a queda do socialismo e do Estado
de bem-estar social. Até os últimos dias de vida, esteve lúcido e participou de
entrevistas e eventos. Sua formação acadêmica inclui graduação pela Rutgers
University, pós-graduação pela Universidade de Chicago e doutorado pela
Universidade de Columbia, sempre em Economia. Por boas notas, conseguiu
bolsas de estudo. Para complementar renda, trabalhou como garçom e até como
*
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vendedor de fogos de artifício para o 4 de Julho. A experiência serviu para ganhar
mais do que apenas algum dinheiro: Friedman reconhece que o trabalho de
garçom foi importante para ele perceber o valor do empreendedorismo e como
a mudança de um simples gerente pode imprimir um novo ritmo e sucesso a um
estabelecimento.
A opção original de Friedman, nos primeiros anos de estudo na Rutgers,
era seguir estudando Matemática para se tornar um estatístico e trabalhar no
setor de seguros, mas pareceu óbvio para ele, em meio à depressão dos anos 30,
que deveria se tornar um economista. “Coloque-se em 1932 com um quarto da
população desempregada. Qual era o problema urgente? Obviamente era
econômico e da minha parte não hesitei em estudar Economia”, lembrava-se.
Ainda jovem, trabalhou no Statistical Research Group, durante a Segunda Guerra
Mundial, como um estatístico com a função de aumentar a eficácia de materiais
bélicos. Envolveu-se indiretamente com o Projeto Manhattan, ao trabalhar em
padrões estatísticos para assegurar que o detonador de uma bomba atômica
funcionasse.
Na Universidade de Chicago, Friedman conheceu tanto a sua futura esposa,
Rose, quanto professores que o estimularam ainda mais na profissão, durante o
mestrado. Depois de cursar o doutorado em Columbia, Friedman voltou a
Chicago, desta vez como professor, em 1946. Antes, foi professor visitante na
Universidade de Wisconsin, mas o departamento de Economia negara a
estabilidade e ele acabou indo para Washington, onde trabalhou no
Departamento do Tesouro. Lá serviu de 1941 a 1943 e apenas lamentou ter
saído antes da conferência de Bretton Woods, em 1945.
Uma amostra de que sua personalidade era forte está no fato de que o
termo “Escola de Chicago”, para estudos econômicos, passou a vigorar após a
sua presença. Lá, Friedman teve embates com a Cowles Comission, um grupo
de economistas que valorizava modelos altamente matematizados. Até aí
nenhum problema, mas, para Friedman, a economia deveria ser um método de
análise com base em dados empíricos. Além do mais, a orientação de política
econômica da Cowles Comission era entre Keynes e o socialista de mercado
Oscar Lange. Em 1955 a Cowles Comission deixa Chicago para Yale. Já nesta
época, este grupo e o liderado por Friedman tinham visões opostas sobre como
a economia seguiria nos anos seguintes.
Para Friedman, o economista nos debates públicos precisa recomendar o
que deve ser feito, não o que é politicamente viável. E assim ele procedeu durante
a sua vida, pois muitas de suas idéias foram ridicularizadas quando primeiro
anunciadas, mas hoje são normalmente aceitas. Robert Solow, um crítico de
Friedman, comentou, em 1964, que apenas uma pequena minoria de colegas
era persuadida pelas suas opiniões, mas em qualquer roda de conversa acadêmica
o nome de Friedman estava presente nos debates numa freqüência maior do
que qualquer outro. Um exemplo notável é o sistema de câmbio flexível, que
fora considerado inviável há algumas décadas; Friedman primeiro o defendeu
em 1948. Na área moral, ele morreu a favor da liberalização das drogas, embora
não fosse usuário.
Milton Friedman, a biography, EBENSTEIN, Lanny. Milton Friedman, a biography. New York: ..., p. 190-193
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Friedman era mais indutivo, de raciocionar dos fatos para a teoria, do que
deduzir fatos a partir de teorias. Em um muito comentado ensaio, intitulado A
metodologia da economia positiva, Friedman estabelece uma distinção entre
economia positiva (que estuda o que é) e normativa (o que deve ser). É a distinção
entre fato (que concerne ao mundo empírico) e valor (que observa escolhas). A
capacidade de predizer para ele é fundamental, o que o colocava distante de
economistas da linha austríaca, como Friedrich Hayek, por exemplo, que criticava
a sua ênfase em estatística e na predição.
Engana-se quem vê em Friedman um radical cabeça-dura com conceitos
imutáveis. Seus pensamentos sobre impostos, gastos governamentais e déficit
mudaram ao longo dos anos. E o livro de Lanny Ebenstein faz um bom trabalho
em documentar o Friedman que considerava que um dos principais objetivos da
economia era a igualdade de poder econômico ou que recomendava como
método para controle da inflação o aumento de impostos e congelamento de
preço, como em um depoimento ao Congresso em 7 de maio de 1942. Até
mesmo o campo de estudo a que ele é mais associado, o monetarismo, surgiu na
sua vida a partir da análise de dados, do estudo da real história econômica.
Esse episódio é interessante, pois mostra o comportamento de um acadêmico
com honestidade intelectual: busca interpretar o mundo real, diferente de torturar
modelos para confessarem o que a sua teoria quer ver impressa. Trabalhando
com Anna Jacobson Schwartz para o National Bureau of Economic Research,
Friedman participou de um imenso trabalho de coleta e interpretação de dados
sobre a história monetária dos Estados Unidos. Ao todo, foram sete anos de
pesquisa. Para ele, o trabalho foi como um flash, iluminando aspectos que não
eram percebidos. Economia monetária, até então, não era um campo que
chamava a sua atenção. Ao coletar dados desse período, Friedman formulou
uma nova explicação para a grande depressão iniciada em outubro de 1929,
com o crash do mercado acionário norte-americano. Até então, a crise de 1929
era vista como resultado dos problemas intrínsecos do capitalismo. Os dados a
que os estudiosos chegaram mostravam que a crise foi resultado de mau
gerenciamento da autoridade monetária dos Estados Unidos, contraindo o crédito
quando deveria expandir, o que fomentou uma crise bancária e inúmeras falências.
O outro mito, que Friedman ajudou a questionar com a obra A Monetary History
of the United States, 1867-1960, foi o de que a crise foi salva pelo programa de
gastos governamentais de Roosevelt. Para ele, esse tipo de política apenas
prolongou o problema, além de ter dificultado o comércio exterior ao impor
tarifas que acabaram restringindo compras internacionais norte-americanas.
A partir de 1966 ele inicia uma coluna na Newsweek e se torna, cada vez
mais, uma pessoa interessada em influir nos debates públicos. Atuou como
consultor de governos dos presidentes Richard Nixon e Ronald Reagan. Tomou
posições e foi criticado, muitas vezes injustamente. Uma das críticas mais
freqüentes é a sua suposta participação na política econômica do Chile, durante
a ditadura de Augusto Pinochet. Alunos seus, da Universidade de Chicago,
voltaram ao país então governado por Pinochet e implantaram uma política
econômica de liberalização. Entre 1957 e 1970, cerca de 100 estudantes chilenos
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cursaram economia em Chicago. Friedman visitou o Chile durante o período
militar, em 1975, mas recusou dois títulos honoríficos justamente para não dar
a entender que apoiava as ações do regime. Contudo, politicamente, a fama dos
“Chicago Boys” custou a Friedman críticas freqüentes, inclusive quando foi
anunciado o resultado do prêmio Nobel para o seu nome. O professor de Chicago
considerava tais críticas hipócritas e sem base, pois também visitou e conversou
com líderes de países como a China de Zhao Ziyang ou a Iugoslávia comunista
e, quanto a essas visitas e conversas, não houve protestos. Em sua vida, ele
também se notabilizou pela defesa dos vouchers escolares. Trata-se de uma forma
coletiva de financiamento da educação básica, mas dando aos pais o poder de
escolha sobre onde colocar os filhos.
Lanny Ebenstein, o autor do livro, é Ph.D. pela London School of
Economics and Political Science e também publicou outros livros sobre história
econômica, incluindo uma biografia de Friedrich Hayek. A obra aborda ainda
as diferenças entre Friedman e outros economistas, como Paul Samuelson, John
Kenneth Galbraith e, especialmente, John Maynard Keynes. O professor de
Chicago elogiava Keynes, mas dizia que sua hipótese para a depressão estava
errada. Para Friedman, os investimentos não apresentam efeito multiplicador
tão elevado e a política monetária desempenha um papel mais importante do
que a fiscal, ao contrário do que pensava Keynes. O que emerge desta biografia
é um Friedman honesto intelectualmente, que valoriza o mérito e que muitas
vezes esteve à frente do seu tempo, numa obra bem pesquisada e com um bom
número de referências.
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Sete lições sobre as
interpretações do Brasil
RICUPERO, Bernardo. Sete lições sobre as interpretações do
Brasil. São Paulo: Alameda, 2007, 220 páginas.
Luiz Alberto Machado*
“De forma sucinta, é possível considerar que
a preocupação predominante, nos anos que
se seguem à independência, não foi, nem
pode ter sido, em interpretar o Brasil, mas
sim de criar referências nacionais para o
país recém-independente. Como no resto da
América, tratava-se mesmo de fazer com que
a independência política fosse seguida pelo
que alguns chamam de emancipação mental.”
Bernardo Ricupero

Como professor de História Econômica ou de Formação Econômica do
Brasil, tive sempre a preocupação de chamar a atenção de meus alunos para a
existência de múltiplas interpretações da História, decorrente das diferentes lentes
que cada intérprete utiliza para analisar o processo histórico, quer do
desenvolvimento do capitalismo, quer da evolução histórica do Brasil. Para
reforçar a compreensão dos alunos e aumentar o grau de retenção da
aprendizagem, costumo apresentar, de forma sucinta, as características básicas
de algumas das mais importantes correntes de interpretação da História
Econômica, da Formação Econômica do Brasil e, às vezes, da própria Economia
Brasileira Contemporânea. Nesse esforço de ilustração, exponho os pilares
fundamentais das correntes Cronológica ou Factual, Cíclica, Marxista,
Estruturalista, Monetarista, Dependentista e Patrimonialista. Com isso, acredito
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estar oferecendo aos alunos uma visão geral das principais correntes de
interpretação do nosso país, a partir de uma ótica predominante, mas não
exclusivamente, econômica.
Neste artigo, meu objetivo é fazer um comentário sobre um livro recémpublicado pela Editora Alameda que é uma verdadeira antologia sobre o tema.
De autoria de Bernardo Ricupero, doutor em Ciência Política e professor da
Universidade de São Paulo, o livro Sete lições sobre as interpretações do Brasil não
pode estar ausente da biblioteca de nenhum professor que se dedique ao ensino
e à pesquisa da formação histórica do nosso país.
Como bem observou o professor de Comunicação Comparada da
Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP, Martin Cezar Feijó, numa
brilhante palestra para seus colegas professores, se o século XX, na educação, foi
marcado pelo caráter disciplinar, o século XXI é caracterizado pela
interdisciplinaridade, o que torna essencial a compreensão dos fenômenos – e
do próprio conhecimento – de forma integrada, e não seccionada. É exatamente
isso que o livro de Bernardo Ricupero nos proporciona.
Partindo de um capítulo inicial que tem por título a provocativa pergunta
Existe um pensamento político brasileiro?, o autor procura não apenas compartilhar
suas reflexões com o leitor, como também explorar um pouco duas questões
para ele intrigantes: por que as interpretações do Brasil não surgiram durante o
Império? E por que passaram a ser menos comuns depois da década de 30,
justamente quando a vida universitária e a reflexão acadêmica se tornaram mais
intensas e, pelo menos em tese, mais propícias a esse tipo de análise?
Na seqüência, Bernardo Ricupero faz uma incursão pelas contribuições de
seis dos mais respeitados intérpretes da nossa realidade: Oliveira Viana (18831951), Gilberto Freyre (1900-1987), Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982),
Caio Prado Jr. (1907-1990), Raymundo Faoro (1925-2003) e Florestan
Fernandes (1920-1995). No capítulo dedicado a cada um deles, em que se revela
claramente o espírito de autêntico scholar do autor, um mesmo roteiro: primeiro,
algumas pinceladas sobre a biografia, o que permite que o leitor possa
contextualizar a vida desses grandes estudiosos do nosso país, situando-os no
tempo e no espaço; a seguir, um breve resumo da obra mais importante de cada
autor, realçando as influências intelectuais mais relevantes que eles sofreram, as
linhas filosóficas e as correntes metodológicas pelas quais enveredaram e os
principais pontos que fizeram questão de realçar; segue-se uma interessante
análise intitulada Interpretações, em que o autor estabelece conexões entre as
contribuições dos seis ilustres pensadores por ele selecionados, apontando pontos
de coincidência, divergência ou complementaridade nas diversas abordagens;
por fim, Indicações de leitura, com sugestões de publicações de terceiros sobre a
vida e a obra dos seis grandes intérpretes.
As obras destacadas por Bernardo Ricupero de cada um dos seis intérpretes
são Populações meridionais do Brasil, de Oliveira Vianna; Casa-Grande e Senzala,
de Gilberto Freyre; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda (que gostava,
apesar de todas as suas realizações, de se referir a si mesmo simplesmente como
“o pai do Chico”); Formação do Brasil contemporâneo: colônia, de Caio Prado
Sete lições sobre as interpretações do Brasil, RICUPERO, Bernardo. Sete lições sobre..., p. 194-196
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Jr.; Os donos do poder, de Raymundo Faoro; e A revolução burguesa no Brasil, de
Florestan Fernandes. Um parêntese para um registro feito por Bernardo Ricupero
na Introdução. Ele optou por não incluir em sua antologia dois outros grandes
intérpretes do Brasil, Celso Furtado e Antonio Candido, pelo fato de terem
preferido concentrar esforços em campos muito específicos, a economia e a
crítica literária, respectivamente.
Não se trata de um livro que agrade a qualquer um. Por se referir ao
pensamento e às obras de seis dos mais consagrados intérpretes da realidade
brasileira, supõe que aquele que se interessar por sua leitura tenha um
conhecimento prévio das contribuições desses notáveis pensadores que, de certa
forma, nos permitem entender melhor por que o Brasil é o que é hoje. Com isso
não quero de maneira alguma desencorajar aqueles que não tiveram ainda a
oportunidade de ler as obras dos seis personagens focalizados no livro de se
aventurarem à sua leitura. Pode ser até uma idéia interessante, tomar o livro de
Bernardo Ricupero como um roteiro para uma posterior leitura das contribuições
de todos ou de alguns desses seis pensadores, dependendo do interesse de cada
um.
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Einstein – Sua vida,
seu universo
ISAACSON, Walter. Einstein – Sua vida, seu universo. São
Paulo: Companhia das Letras, 2007, 656 p.
José Maria Rodriguez Ramos*
Há biografias que, uma vez iniciada a leitura, nos impelem a ir adiante. O
interesse por uma biografia não existe só em função do biografado, mas,
principalmente, do biógrafo. Quando a excelência literária e de pesquisa é a
marca do biógrafo e a grandeza está presente na vida do biografado, torna-se
difícil abandonar a leitura. O passar das páginas mistura encantamento e receio
de que o texto, como a vida do biografado, chegue ao fim. À biografia Einstein
– Sua vida, seu universo, escrita por Walter Isaacson, se aplicam essas
considerações.
Na obra de Isaacson podem ser sublinhados muitos aspectos. Deter-se em
todos eles foge à pretensão de uma resenha e, por essa razão, pretendo centrar o
foco na questão do método científico presente na contribuição de Einstein,
sempre com base na documentação minuciosa e rigorosamente levantada pelo
biógrafo. Nesse contexto surgem diversas questões: como Einstein formulou as
teorias físicas que revolucionaram a ciência no século passado? Qual o papel da
realidade na sua fundamentação das teorias físicas? Quem é o autor da natureza
física sobre a qual ele se debruçou durante toda a sua vida?
À luz das constantes referências textuais de Einstein presentes na bem
documentada biografia de Isaacson, é possível discorrer sobre o método científico
utilizado pelo pai da Teoria da Relatividade. Mesmo sem Einstein ter sido um
estudioso da filosofia da ciência, sua obra teórica manifesta uma metodologia
importante para a ciência física, e para as ciências experimentais de modo geral.
É importante esclarecer que as considerações metodológicas deste artigo
se aplicam especificamente às ciências experimentais, entre elas a Física. As
ciências humanas ou sociais têm um método próprio, que deriva da concepção
de pessoa humana, ou seja, de uma antropologia filosófica. O ser humano
diferencia-se essencialmente do mundo físico e do universo e, por essa razão,
cada ciência humana tem um método próprio, diferente do método daquele
utilizado pela ciência experimental.
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Para ser fiel ao pensamento original de qualquer autor é preciso deixar que
o biografado fale por si. É, de fato, o que faz o biógrafo. Também por esse
motivo citarei muitos textos originais de Einstein. As fontes das citações constam
rigorosamente das notas elaboradas pelo biógrafo, capítulo por capítulo, no fim
da sua obra.
Pessoalmente interessei-me de modo especial pelo prisma metodológico.
Por várias razões: a primeira é porque leciono Metodologia Científica há mais
de 15 anos; a segunda, por ter sido este campo do saber um dos meus principais
focos de pesquisa já há mais de duas décadas, particularmente em relação à
filosofia da ciência e, de modo particular, à Ciência Econômica.
Além de clássicos de cultura geral, como Antígona, de Sófocles, e Dom
Quixote, de Cervantes, Einstein se interessava por obras filosóficas e de
metodologia da ciência. Leu Kant, Hume, Spinoza, Mach, Poincaré... essas
leituras, particularmente o Tratado da Natureza Humana, de Hume,
contribuíram para o desenvolvimento de suas próprias idéias sobre filosofia da
ciência. Antes de examinar algumas dessas idéias, entretanto, é importante indagar
a respeito do que contribui de maneira mais significativa para a Metodologia
Científica: as teorias desenvolvidas pelos cientistas ou o próprio pensamento
desses mesmos cientistas sobre a metodologia?
Um exemplo da ciência econômica, que neste caso concreto é valido para
as ciências em geral, pode ajudar a esclarecer essa questão: na família Keynes,
pai e filho, John Neville e John Maynard, respectivamente, contribuíram de
modo significativo para a metodologia da ciência econômica. O pai, com a
publicação, em 1890, de The Scope and Method of Political Economy, obra que
sintetiza o debate da literatura econômica em torno à metodologia que deve ser
utilizada na construção das teorias econômicas. O filho, John Maynard, de modo
particular pela célebre Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, de 1936.
Embora seja John Neville quem tratou especificamente da metodologia da
ciência econômica, foi John Maynard quem, de fato, a revolucionou com a
formulação de uma teoria que desafiou o paradigma dos estudos econômicos,
obrigando os economistas a repensar a metodologia da própria ciência.
Em face do dilema metodologia de uma ciência versus teoria científica,
Einstein recomenda olhar mais para a contribuição acadêmica do cientista do
que para o que ele afirma sobre o método científico. Na conferência Herbert
Spencer (em Oxford), em 10 de junho de 1933, Einstein desenvolveu o tema
“On the method of theoretical physics”. Na exposição recomendava, referindose à compreensão da filosofia da ciência por parte dos físicos: “não ouça o que
eles dizem, preste atenção aos seus atos”. Essa consideração se aplica, portanto,
ao próprio Einstein.
“Prestar atenção aos atos” de Einstein conduz-nos à conclusão de que a
observação da realidade é o ponto de partida e de chegada dele próprio. Este
aspecto é amplamente enfatizado pelo biógrafo em relação ao biografado.
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Entretanto, para não misturar as idéias de Isaacson com o meu próprio
pensamento, sempre que me referir ao biógrafo, citarei especialmente suas idéias.
As reflexões não atribuídas a ele são da minha inteira e exclusiva responsabilidade.
Resumo o pensamento de Isaacson, em primeiro lugar, para acrescentar, a
seguir, minhas próprias considerações. O biógrafo, ao entrar nas sutilezas da
discussão filosófica sobre a indução e dedução como métodos científicos, sublinha
que Einstein “em vários dos seus trabalhos famosos, fazia questão de insistir que
não se baseara muito em nenhum dado experimental (...) para chegar a suas
novas teorias (p.362). Entretanto, “fica claro que ele acreditava (como qualquer
cientista acreditaria) que o produto final de qualquer teoria tem de ser conclusões
que possam ser confirmadas pela experiência e por testes empíricos”. E ainda:
“Ele [Einstein] costumava partir de postulados que abstraíra de sua compreensão
do mundo físico”. (...) “O ponto forte de Einstein como teórico era o fato de
ele ter uma capacidade mais aguçada que outros cientistas de criar o que chamava
de ‘postulados e princípios gerais que funcionam como ponto de partida’”
(p.362). E, nas próprias palavras de Einstein, citadas por Isaacson: “o cientista
tem de ir tirando esses princípios gerais da natureza ao discernir, quando observa
complexos de fatos empíricos, determinadas características gerais” (apud
ISAACSON, p.362).
Traduzindo com palavras minhas as idéias expostas, em termos
metodológicos Einstein formulou suas teorias físicas a partir do raciocínio
dedutivo, com base em premissas, princípios, postulados ou hipóteses – termo
clássico da metodologia – baseados na observação da realidade ou, como ele
diz, por se tratar do mundo físico, da natureza. Ou seja, as hipóteses para deduzir
o comportamento do mundo físico eram obtidas por indução da realidade exterior
ao cientista. Resumindo, dedução e indução dos fenômenos naturais formam a
base desse processo de procura de explicação do mundo físico exterior ao cientista.
A partir de uma atitude humilde e respeitosa da realidade, Einstein buscava
compreender as leis na natureza. Ele não era o protagonista das leis da natureza,
mas um simples espectador, deslumbrado pelo espetáculo do universo. Não
pretendia criar uma ordem ou construir um novo sistema com a sua poderosa
inteligência, mas apenas perscrutar o mundo exterior, por meio da observação,
para tentar desvendar os seus segredos. Essa atitude pressupõe a existência de
uma realidade exterior que independe de cada um de nós e do nosso pensamento.
Como afirmava o próprio Einstein, “não podemos deixar de ficar deslumbrados
ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, a maravilhosa estrutura da
realidade” (apud ISAACSON, p.558).
A admiração pela realidade, que de acordo com Platão no diálogo Teeteto
está na origem do filosofar, constituía a mola propulsora da busca e da pesquisa
científica de Einstein. A simplicidade da natureza e a beleza do universo sempre
fascinaram Einstein, e foram a sua principal fonte de motivação ao longo de
toda a sua vida. Como manifestou Nathan Rose, seu assistente nos anos 30, “Ao
construir uma teoria, sua abordagem tinha algo em comum com a de um artista.
Ele visava a simplicidade e a beleza” (apud ISAACSON, p. 559).
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No parecer de Einstein, “todo o conhecimento da realidade parte da
experiência e termina nela” (p.363). Esta simples assertiva afasta a metodologia
de Einstein tanto do empirismo de Hume quanto do apriorismo de Kant,
tornando-o próximo da metafísica de Aristóteles, um dos pais do realismo
filosófico. Aristóteles fez da causalidade o eixo da sua compreensão da realidade
e da ciência. Hume, ao deixar de lado o princípio de causalidade, elimina pela
raiz a possibilidade de que a ciência formule leis necessárias e universais. O
ceticismo é a conclusão lógica das premissas do filósofo escocês: “Estou – declara
no fim da primeira parte do Tratado sobre a Natureza Humana – aflito e confuso
pela desamparada solidão em que me deixa a minha filosofia”. Não admitir a
possibilidade de juízos universais é negar, em última instância, a metafísica.
Einstein, embora afirme ter estudado “com avidez e admiração o Tratado da
Natureza Humana, pouco antes de descobrir a teoria da relatividade”, na prática
está muito longe da filosofia empirista de Hume. Kant, influenciado pela leitura
de Hume, também afirma que a experiência sensível não possui um valor absoluto
e universal. Supera, entretanto, o ceticismo de Hume, afirmando que a
causalidade não deriva da experiência sensível. O único fundamento possível
para a causalidade encontra-se na estrutura formal da mente, como uma categoria
a priori. Kant “liberta-se” da experiência para tornar-se, como tem sido objetado
pela filosofia realista, “escravo do seu próprio pensamento”.
Einstein, como sublinha Isaacson, “de início achou maravilhoso que certas
verdades pudessem ser descobertas apenas pelo raciocínio. Mas logo passou a
questionar a rígida distinção de Kant entre verdades analíticas e verdades sintéticas
(...) Mais tarde ele rejeitaria cabalmente a distinção kantiana” (p.101). A
libertação da experiência e da obser vação tem-se revelado uma carga
insustentável para a ciência. Einstein jamais renunciou ao valor da experiência e
defendeu o primado da realidade até o fim dos seus dias, como manifestam,
principalmente, seus freqüentes desencontros com os defensores da mecânica
quântica, principalmente com um dos seus mais importantes representantes,
Niels Bohr. Entrar nos detalhes dessas discussões foge ao propósito deste artigo.
A biografia de Isaacson resenha amplamente o debate. Após a Conferência Solvay
de 1911, em que o foco era “o problema do quantum”, Isaacson comenta que
“a partir dali, durante mais de quatro décadas, nas quais [Einstein] mencionaria
seu desconforto com a teoria quântica, ele se parecia cada vez mais com um
realista científico, alguém que acreditava existir na natureza uma realidade
subjacente que era independente de nossa capacidade de observá-la ou medila” (p.185).
A metodologia científica subjacente nas teorias desenvolvidas por Einstein
está em sintonia com o princípio de causalidade desenvolvido por Aristóteles na
sua Metafísica. O ponto de vista de Einstein está em harmonia com a definição
de conhecimento científico de Aristóteles nos Analíticos Posteriores (Organon,
I), em que o filósofo grego afirma: “consideramos ter alcançado o conhecimento
científico de uma coisa (...) quando conhecemos a causa de que o fato depende”.
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Cabe então indagar se essa ênfase na realidade, como ponto de partida e de
chegada da ciência, não se revelaria uma certa “fé”, quase religiosa, de Einstein.
Vale a pena examinar essa questão. Einstein acreditava na existência de uma
realidade objetiva, independente da nossa observação. Quem seria então o autor
dessa natureza? Haveria um criador dessa natureza que Einstein observava e
procurava desvendar através da ciência? Como salienta Isaacson, “na maturidade
Einstein acreditou mais firmemente que existia uma ‘realidade’ objetiva,
pudéssemos ou não observá-la. A crença num mundo externo independentemente
de a pessoa observá-lo, dizia ele muitas vezes, era a base de toda a ciência”
(p.345). Nesse sentido Issacson também enfatiza que Einstein se afastou da
mecânica quântica porque esta abandonava a causalidade estrita.
A razão para aferrar-se à causalidade e à realidade objetiva, na opinião de
Isaacson, era que, tal como Spinoza, acreditava “que havia um projeto divino
representado nas elegantes leis que governam o modo como funcionava o
universo” (p.346). Mesmo que a mecânica quântica – que questionava a
causalidade – estivesse ganhando terreno, para Einstein “uma vozinha interior
me diz que ela ainda não é verdadeira. A teoria diz muito, mas ela não nos deixa
mais perto dos segredos do Velho Deus. Eu, de todo modo, estou convencido de
que Ele não joga dados” (apud ISAACSON, p. 346). Se Einstein estivesse
convencido de que probabilidades e incertezas governam a natureza no universo,
“nesse caso, eu preferiria ser sapateiro, ou mesmo empregado de um cassino, a
ser físico” (apud ISAACSON, p. 335).
Einstein acreditava em Deus, uma inteligência suprema que ordenou o
mundo físico, o admirável artista da natureza. Einstein não parecia estar
preocupado com a prova da existência de Deus. Através do princípio de
causalidade a filosofia realista estuda a existência de Deus como causa incausada,
ou seja, causa primeira e princípio de toda a causalidade. Einstein, porém, não
era filósofo, mas cientista. Do ponto de vista da filosofia realista, afirmar a
existência de Deus não requer fé. É uma conclusão filosófica a partir de um
princípio filosófico. Ou seja, não é necessária uma fé religiosa para afirmar a
existência de Deus.
Qual foi o papel da religião na vida de Einstein? Embora, tal como narra o
seu biógrafo, ele tenha estudado em uma escola católica aos 6 anos, onde
aprendeu os fundamentos da religião católica e, mais adiante, ao completar 9
anos tenha participado de um colégio perto de Munique em que aprendeu a
religião judaica, ao completar 12 anos se afastou da religião e nunca mais teve
práticas religiosas. Em entrevista concedida a George Viereck, pouco depois de
completar os 50 anos, foi-lhe perguntado: “Até que ponto o senhor é influenciado
pelo cristianismo? ‘Quando criança recebi instrução tanto sobre a Bíblia como
sobre o Talmude. Sou judeu, mas sou fascinado pela luminosa figura do
Nazareno’. O senhor aceita a existência histórica de Jesus? ‘Sem dúvida! Quem
pode ler os Evangelhos sem sentir a presença real de Jesus? Sua personalidade
pulsa em cada palavra’” (apud ISAACSON, p.396).
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Na mesma entrevista foi indagado de modo direto por Viereck: O senhor
acredita em Deus? Vale a pena transcrever a resposta, mesmo que longa, pois
explicita bem o pensamento de Einstein: “Não sou ateu. O problema aí envolvido
é demasiado vasto para nossas mentes limitadas. Estamos na mesma situação de
uma criancinha que entra em uma biblioteca repleta de livros em muitas línguas.
A criança sabe que alguém deve ter escrito esses livros. Ela não sabe de que
maneira, nem compreende os idiomas em que foram escritos. A criança tem
uma forte suspeita de que há uma ordem misteriosa na organização dos livros,
mas não sabe qual é essa ordem. É essa, parece-me, a atitude do ser humano,
mesmo do mais inteligente, em relação a Deus. Vemos um universo
maravilhosamente organizado e que obedece a certas leis; mas compreendemos
essas leis apenas muito vagamente” (apud ISAACSON, p.396).
Einstein não somente acreditava profundamente em Deus, mas criticava
os ateus fundamentalistas. Em carta de 7 de agosto de 1941 escrevia: “Os ateus
fanáticos são como escravos que continuam sentindo o peso das correntes que
jogaram fora depois de muita luta. São criaturas que, em seu rancor contra a
religião tradicional como sendo o ‘ópio das massas’ – não conseguem ouvir a
música das esferas” (apud ISAACSON, p.400). Como a crença em Deus afetou
Einstein? De duas maneiras, uma no âmbito da ciência e outra no campo pessoal.
No terreno científico o preservou do relativismo, embora algumas pessoas, para
desgosto e desespero de Einstein, tenham confundido relatividade com
relativismo. Como argumenta Isaacson: “Einstein não era um relativista de
verdade (...) Por trás de todas as teorias, inclusive a da relatividade, jazia uma
busca por invariáveis, certezas absolutas. Havia uma realidade harmoniosa por
trás das leis universais, Einstein acreditava, e a meta da ciência era revelá-la”
(p.23). No plano pessoal, o reflexo da convicção da existência de Deus na sua
personalidade foi sintetizado de modo extremamente feliz pelo seu biógrafo:
“produzia nele uma mistura de confiança e humildade, com um toque de doce
complexidade. Dada sua predisposição para ser autocentrado, essas eram graças
positivas. Juntamente com seu senso de humor e sua autoconsciência que beirava
a timidez, essas qualidades o ajudaram a evitar a presunção e o pedantismo que
poderiam ter se apossado da mente mais famosa do mundo” (p. 395). Talvez
por isso os cientistas que não acreditam em Deus apresentem no seu caráter os
traços contrários a Einstein: desconfiança, orgulho, pedantismo e complexidade.
A questão da existência de Deus produziu muitos tipos de reações em
personagens do mundo acadêmico ao longo da história: entusiasmo, aversão,
indiferença e também loucura. Em Einstein foi fonte de serena confiança, assim
como de estímulo e motivação para seu trabalho científico. Como ele próprio
escreveu: “Um espírito manifesta-se nas leis do universo – um espírito vastamente
superior ao homem, e diante dele nós, com nossos modestos poderes, só podemos
nos sentir humildes” (apud ISAACSON, p.560). Se, pelo contrário, a realidade
e o universo são uma construção da mente, torna-se simples decretar a morte de
Deus. O próximo passo é que o filósofo ou cientista usurpe o lugar de Deus.
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Um resumo do segredo de Einstein encontra-se na última citação literal
transcrita pelo biógrafo, no penúltimo parágrafo do livro: “Quando estou
analisando uma teoria, pergunto a mim mesmo se, se eu fosse Deus, teria
organizado o mundo dessa maneira?” (apud ISAACSON, p. 561). A essa atitude
é possível atribuir, sem sombra de dúvida, uma boa parcela da responsabilidade
pelas descobertas científicas que revolucionaram a Física e, de modo geral, a
ciência experimental no século XX.
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STERN, Nicholas. The Economics of Climate Change. The
Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press,
2007, 692 p.
Gunther Rudzit*
Referendado por uma lista composta por renomados economistas, tais como
James Mirrlees, Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Robert Solow e Jeffrey Sachs,
entre outros, já é possível importar o livro The Economics of Climate Change, de
Nicholas Stern, da editora da Universidade de Cambridge. Sir Nicholas Stern
foi o responsável pela elaboração de um relatório para o governo britânico sobre
os impactos econômicos do aquecimento global. O livro é a publicação do
trabalho completo, que já havia sido apresentado de maneira resumida, e por
isso é um trabalho robusto e completo sobre um tema que ganhou importância
fundamental nos últimos anos.
Sir Nicholas Hebert Stern é economista e acadêmico inglês, e foi
economista-chefe e vice-presidente sênior do Banco Mundial entre 2000 e 2003.
Tanto o livro quanto o relatório levam a autoria de Stern. Contudo, o relatório
foi um trabalho de uma grande equipe governamental no período em que ele
foi o chefe do Serviço Econômico do Governo do Reino Unido, entre 2005 e
2006.
O relatório foi publicado no fim de outubro de 2006 e teve como diferencial
o seu enfoque econômico. Esse trabalho teve como base uma série de artigos
apresentados anteriormente no World Economics Journal, e posteriormente foi
lançado o livro com todos os dados e avaliações.
O grupo de análise do governo britânico partiu da premissa básica de que
as alterações climáticas globais são uma realidade, e devem ser consideradas
como uma grande ameaça a todos, exigindo uma resposta também global. Os
maiores impactos serão em aspectos do cotidiano de todos, como o acesso à
água, a produção de alimentos, a saúde e o ambiente, resultando em grande
impacto econômico. Assim, o estudo afirma que os resultados econômicos
negativos podem variar de 5% a 20% do PIB global, mas, se houver os
investimentos necessários nos próximos dez a vinte anos, os custos devem ser de
1% do PIB global, basicamente na redução no lançamento dos gases de efeito
estufa.
*

Gunther Rudzit é Doutor em Ciência Política pela USP e Mestre em National Security pela Georgetown
University. É coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais da
FAAP. E-mail: <grudzit@yahoo.com>.
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Após apresentar o problema e suas bases conceituais e empíricas, o livro foi
dividido em outras cinco partes, nas quais são discutidos fatores fundamentais
para evitar o aquecimento global e seus custos.
O primeiro ponto abordado é o impacto da mudança climática no
crescimento e desenvolvimento. Segundo o estudo, se nenhuma medida for
tomada, o acúmulo de gases de efeito estufa fará com que a temperatura média
suba entre 2 e 5 graus Celsius, mudança que seria equivalente ao que ocorreu
desde o fim da última Era Glacial até os dias de hoje, e que afetaria
profundamente o modo de vida de todos. Apesar desse efeito coletivo, na realidade
os países mais pobres é que deverão sofrer os maiores problemas, já que suas
populações estariam mais vulneráveis frente aos desastres naturais que deverão
ocorrer com mais freqüência. Mesmo sendo os que menos contribuíram para as
mudanças climáticas, os países menos desenvolvidos serão os primeiros e os mais
afetados pelas alterações climáticas. Os desenvolvidos também serão afetados
no seu crescimento econômico, mas os países localizados em latitudes mais
extremas ao norte deverão até se beneficiar, já que suas temperaturas médias
serão mais amenas. Mas todos serão afetados negativamente, direta ou
indiretamente, resultando em grandes perdas econômicas.
Por isso é que em outra parte do livro são discutidos os custos econômicos
da estabilização do processo de emissão dos gases de efeito estufa. Segundo a
equipe de Nicholas Stern, os níveis desses gases teriam de ser estabilizados entre
450 e 550 ppm (partes por milhão), levando em consideração que o nível atual
é de 430 ppm, com crescimento de 2 ppm ao ano. Para alcançar essa meta, as
emissões teriam que ser de 25% até 80% menores do que hoje até o ano de 2050,
sendo que o mais impressionante é que o custo, que em primeira análise pareceria
ser astronômico, é apontado como próximo de 1% do PIB mundial. Por isso, é
ressaltado ser fundamental que os políticos tomem as medidas necessárias o
mais rápido possível, já que, se não o fizerem, chegar às concentrações desejadas
de CO2 (dióxido de carbono) será cada vez mais difícil.
Outro aspecto importante apresentado no livro são as políticas de mitigação
que devem ser adotadas. Um aspecto está na repartição dos custos para a redução
das emissões, sendo que a parte maior cabe aos países ricos, mas as nações em
desenvolvimento também terão de contribuir. Hoje já existem os mecanismos
do mercado de carbono, que auxiliam financeiramente os países mais pobres,
mas que são insuficientes, sendo necessária a adoção do conceito de
desenvolvimento de baixo carbono, por meio dos Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo (MDL). Contudo, será necessário que esta mudança
ocorra em escala global.
É ressaltado que isso não implica em menor crescimento, muito pelo
contrário. Tais mudanças levarão ao surgimento de novos mercados e negócios,
que poderão crescer e gerar produção e postos de trabalho. Por isso, ressalta-se
que não há uma dicotomia entre crescimento e mudanças climáticas – visão
muito difundida –, e sim uma grande oportunidade de crescer com mudanças
na tecnologia de energia.
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A penúltima seção do livro é dedicada à análise das adaptações necessárias
como respostas às mudanças climáticas. A adaptação das economias será crucial
para reduzir a vulnerabilidade dos países, tanto nas poucas regiões que serão
beneficiadas com o aumento da temperatura, quanto no ajuste das atividades
econômicas que deverão ser mais afetadas negativamente, principalmente a
agricultura, especialmente nos países em desenvolvimento. Tais ações são
reconhecidas como politicamente difíceis de serem implementadas e que podem
somente reduzir, mas não remover, os impactos que acontecerão de qualquer
forma como resultado do aquecimento que já estamos vivendo. Contudo, e é
bom que se ressalve, os pesquisadores britânicos têm toda razão ao afirmarem
que, sem a adoção de medidas mitigadoras, o quanto antes e duras, maior será o
custo da adaptação. Que isto sirva de alerta a todas as sociedades.
Por fim, e não menos importante, o livro apresenta uma série de medidas
coletivas indispensáveis para o enfrentamento do aquecimento global. Apesar
de várias medidas para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa já
terem sido adotadas por unidades sub-nacionais, países ou blocos regionais, há a
necessidade de expansão e aprofundamento das medidas antigas e a adoção de
novas. A fim de poder fazer uma análise prospectiva das futuras ações, é explicado
como a Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas
e o Tratado de Kyoto proporcionaram uma base conceitual e prática para a
cooperação internacional nessa área, mas que não são mais suficientes para a
nova realidade.
Um fato importante que demonstra uma forma nova de análise do
problema é a observação de que para cada país existe uma realidade, e por isso,
é necessária uma abordagem diferente. Esta é uma postura diferente da
tradicional, de buscar uma salvação única para a Terra, principalmente porque
explora as possibilidades de cooperação no desenvolvimento de novas tecnologias,
no aumento do comércio de mecanismos de crédito de carbono, nos
investimentos diretos por parte dos países desenvolvidos nos países mais pobres
para o desenvolvimento de baixa emissão de carbono, nos incentivos econômicos
para a redução do desflorestamento e na busca de novas variedades agrícolas
resistentes às mudanças climáticas que virão.
Em resumo, o livro é inovador, denso e minucioso, e é uma referência
indispensável para todos que procuram aprofundar o conhecimento e alternativas
concretas para o tema que hoje mais desafia a humanidade.
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