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La diplomacia: de la Edad 
Moderna a nuestros días

João Francisco Cortes Bustamante*

Resumen: El artículo analiza el origen de la diplomacia y su vínculo 
con la formación de los Estados. Examinar los aspectos internos de la 
diplomacia es un camino útil y necesario para saber en qué consiste 
la figura del diplomático, bien como saber cuál era el origen de la 
mayoría de los diplomáticos en los tiempos de la Edad Moderna. 
Intentar hacer una comparación entre los tiempos de su origen hasta 
los días de hoy es un desafío para poder visualizar si la diplomacia 
adquirió un rumbo propio o quedó todavía dependiente del Estado. 
Para finalizar, se buscará identificar cuál es el camino que la diplomacia 
está persiguiendo en el siglo XXI y cuáles serán sus posibles desafíos y 
dificultades frente al cambio constante por el cual pasa el mundo.

Palabras-clave: diplomacia, Estado, guerra, equilibrio de poder, 
soberano.

1. Introducción

La diplomacia es una de las artes más antiguas que existen y tiene influencia 
en nuestras vidas no solamente en términos históricos, pero también porque se 
hace presente en la política de un país. La diplomacia es consecuencia de una 
tradición histórica que tiene sus orígenes juntamente con la formación de los 
Estados. De modo simbólico, la idea de tener la existencia de personas para hacer 
la comunicación entre dos pueblos o comunidades ya puede ser considerada como 
diplomacia. En un punto de vista más religioso, por ejemplo, los ángeles, como 
mensajeros, pueden ser considerados como diplomáticos1.

La formación de los Estados vino para generar una diplomacia más 
profesionalizada y estrechamente relacionada con las intenciones políticas de los 
dirigentes de esos Estados. Su lugar de nacimiento formal es en Europa y analizar 
ese aspecto europeo es un punto clave para comprender la diplomacia.

Examinar los aspectos internos de la diplomacia es un camino útil y necesario 
para saber en qué consiste la figura del diplomático, bien como saber cuál era el 
origen de la mayoría de los diplomáticos en los tiempos de la Edad Moderna. 
Intentar hacer una comparación entre los tiempos de su origen hasta los días de 
hoy es un desafío para poder visualizar si la diplomacia adquirió un rumbo propio 
o quedó todavía dependiente del Estado. Para finalizar, se buscará identificar 

* João Francisco Cortes Bustamante es economista licenciado por la Universidad Federal del Rio Grande 
del Sur y Mestre en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra-Pamplona 
(España). Actualmente hace el Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática-
Madrid (España). Es consultor económico. E-mail: <psicotur@terra.com.br>.
 1Tasso (2007), p. 86.
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cuál es el camino que la diplomacia está persiguiendo en el siglo XXI y cuáles 
serán sus posibles desafíos y dificultades frente al cambio constante por el cual 
pasa el mundo.

2. El origen de la diplomacia moderna

Si consideramos el Renacimiento como el momento en que los Estados 
adquieren una mayor formación como organizaciones de poder, esa es la base 
para el desarrollo de la diplomacia. En medio de un sistema de pluralidad estatal, 
la diplomacia va ganando espacio dentro de los Estados2.

La diplomacia y el soberano tenían una relación prácticamente personal en 
términos de identidad. Si consideramos como de suma importancia las figuras 
personalistas de los soberanos, la diplomacia era el medio de la representación 
del soberano delante de otros soberanos. El prestigio y el honor hacían parte 
de la calidad de un soberano y la diplomacia era el arte donde se reflejaba la 
consideración para con él3.

En una expresión moderna, el estatus de un soberano y el mapa del poder 
europeo podría ser visualizado por el modo como un diplomático del tiempo 
renacentista era recibido por otros soberanos. Por eso, la forma externa de 
relación entre soberanos pasa a tener sus propios códigos y reglamentos, siendo el 
ceremonial en la corte el ejemplo de la formalidad del tratamiento personal bajo 
la importancia que tiene un soberano y su respectivo espacio de poder. Como 
destaca Guenée (1973, p. 153), “Así pues, la diplomacia era un arma costosa que, 
por la fuerza de las cosas, acabó por estar reservada, no a los Estados soberanos, 
sino a los poderes ricos.”

Ganar relevancia delante de un soberano era el objetivo principal. Para 
eso, era necesario poseer sabiduría, en términos de ocultar la intención y lograr 
informaciones. Curiosamente, el paradigma era el propio soberano, el cual 
significaba la expresión máxima de control en la sociedad y, por supuesto, dentro 
de la corte. Así, el diplomático era la representación del comportamiento del 
soberano en su forma de arte. Como afirma Rodríguez (2000, p. 28), “De este 
ambiente consustancial a la cultura cortesana deriva la concepción de la diplomacia 
como habilidad, sagacidad y disimulo, capacidad por ocultar los intereses propios 
y conocer los ajenos.”

De ese modo, el diplomático pasa a ser desplazado para otras cortes y tiene 
como función el mantenerse cerca del poder para pasar todas las informaciones a 
su soberano. A pesar de las distintas denominaciones para el periodo renacentista, 
este es el momento en que aparece y se destaca la figura del embajador residente. 
Como figura formal y acreditada por el soberano, el embajador gana puestos fijos 
en otras cortes y tiene como función principal – lo que basa toda la diplomacia 
renacentista – la observación e información de la corte donde está para luego 
ser comunicada a su soberano. El periodo renacentista empieza a desarrollar una 
forma propia de relación política, la cual era basada en el prestigio, disputa de 

 2Floristán (2002), p. 120.

 3Rodríguez (2000), p. 13.
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poder y anticipación de movimientos por medio de los embajadores residentes. 
Además, eso no era impedimento para la existencia de otros informantes que 
estaban a servicio del soberano.

La dimensión principal para el soberano era mantener su poder y, si tuviera 
la oportunidad, aumentar la misma. Aunque tuviera mucha influencia de personas 
acreditadas por la importancia en la corte, el soberano no dejaba de tener a su 
alrededor diplomáticos con función clara de buscar información, hacer negocios 
y otros tipos de tareas. La fragmentación del territorio era propicia para el 
surgimiento de ese tipo de política o de diplomacia, pues la inestabilidad era lo 
que movía las actitudes entre las cortes. Como aspecto interesante, la diplomacia 
mostraba su fuerza política y de arte en medio de la inestabilidad, pues era el 
rescate de parte de sus raíces originales ya que es en la pluralidad del poder que 
ella se hacía presente.

Por consiguiente, la diplomacia ganaba una fuerza de ser el medio para la 
garantía de la paz o, al menos, de una estabilidad compartida de poder. Como 
resultado, la diplomacia queda impregnada de una relación simbiótica con la 
política y empezaba a adquirir un estatus propio y especial dentro de la corte y 
dentro de la propia sociedad.

2.1. La diplomacia moderna y las guerras

El mundo europeo del Renacimiento es un mundo plural y fragmentado. 
Extremadamente dividido y con la diferencia de la presencia de la sed de la Iglesia, 
Italia fue un punto vulnerable en el sentido de cambios de dominación y poder. 
Como consecuencia, la diplomacia moderna asocia su origen con el desarrollo 
del proceso político italiano.

Como el periodo del Renacimiento estaba constituido por una disputa de 
poder clásica, o sea, dominio de un territorio y de un pueblo, el diplomático 
adquiere múltiples funciones. Él puede ser desde un mero burócrata en el sentido 
de tener solamente funciones en la corte hasta ser el mejor informante sobre la 
situación de otro reino en términos político y militares.

Para el periodo renacentista, la diplomacia asume un estatus muy importante 
en cuanto a la guerra. Como afirma Hamilton y Langhorne (1995, p. 35), “En 
ese tiempo la diplomacia sucedió la guerra como principal apoyo de seguridad 
después de 1454, la diplomacia quedó firmemente en su lugar”4. De hecho, es 
justamente durante la disputa de poder y espacio en Europa que la diplomacia 
actúa en paralelo con la guerra. Al considerar que desde el siglo XV hasta el siglo 
XVIII las guerras eran una constante, la diplomacia encuentra su pleno desarrollo 
en ese marco histórico. Por eso, no es casual la comparación entre el ejército y 
la diplomacia.

El uso de la religión para los intereses de las dinastías hizo que un elemento 
de carácter interno de la política pasara a ser utilizada como política externa. De la 
misma manera que las dinastías, el Papado poseía una estructura de diplomáticos 
que servían a los intereses de la religión. El contacto con las dinastías y los juegos 

 4Traducción del autor. El original es: “By the time diplomacy succeeded war as the principal buttress of 
security after 1454, it was firmly in place”. Hamilton & Langhorne (1995), p. 35.
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de alianza de poder hacían parte de la práctica diplomática del Papado. Como 
consecuencia, cuando surge la presencia del protestantismo en la vida religiosa, 
así como las diversas batallas con los árabes, estos eventos llevan la diplomacia 
a trabajar con elementos de carácter religioso en su acción externa como forma 
de administrar el juego de poder.

Como efecto, la diplomacia cambia el espacio de actuación. Según Lapeyre 
(1969, p. 260), “Su red se redujo a los aliados o a las naciones que defendían 
idéntica ideología”. Aunque la diplomacia empieza a ganar nuevos elementos, ella 
no dejaba de hacer sus funciones principales como informar, persuadir y negociar, 
sin olvidar los elementos de carácter más secreto como tramas y espionaje.

En un momento de guerras religiosas era fundamental utilizar cualquier 
tipo de técnica para lograr la victoria en la batalla. Sin embargo, en periodos 
de relaciones inestables ocasionadas por las guerras, la confianza quedaba en su 
nivel más bajo. Cualquier movimiento era visto como amenaza y, en paralelo, 
las relaciones entre los poderes dinásticos era un hecho ambiguo. Los constantes 
cambios de posiciones a favor o en contra de determinado poder, los diversos 
acuerdos firmados o rotos eran ejemplos de los actos contradictorios de las 
dinastías.

Solamente la diplomacia con su técnica y arte podía lograr firmar pactos 
y cambiar posiciones de acuerdo con las conveniencias del poder dinástico 
en cuestión. La desconfianza era generalizada y el periodo del siglo XVI, 
principalmente, fue caracterizado por diversos cambios de alianza y coaliciones. Al 
añadir el componente religioso, esa política quedaba extremamente caracterizada 
por intereses que extendían el límite del propio juego de poder o espacio 
geográfico.

Esa línea política que marcó Europa entre el siglo XVI y el siglo XVII hace 
que los diplomáticos dejasen de ser solamente un contacto del soberano para 
ser un manipulador de los intereses del reino. El juego de la “disimulación”, 
“tramas” y “ambigüedad” caracterizan el periodo. El desafío era mayor cuando 
no coincidía el interés dinástico con la religión, o sea, la coherencia no era la 
mejor guía. El eje de la política era la disputa de poder y, por eso, muchas veces 
había alianzas con mismos intereses, pero distintas líneas religiosas. Sin embargo, 
la dinámica europea trajo cambios en el paradigma de la dinastía y el religioso y, 
nuevamente, Europa siguió un nuevo rumbo en su política.

2.2. La diplomacia moderna y la Razón de Estado

El desarrollo al final de la década de 1590 de la idea de la Razón de Estado 
hace que cambie la manera de actuar en la política exterior. La Razón de Estado 
es comprendida como el interés del soberano, su patrimonio, añadido por la 
reputación de él delante de su pueblo y otros Estados5.

Esa nueva perspectiva hace que tenga una ruptura comparada con el patrón 
renacentista. Ahora, la Razón de Estado introduce una cuestión moral. El 
soberano debe mantener su reputación, caracterizada por la fuerza moral y la 

5Rodríguez (2000), p. 101.
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previsibilidad de sus actos, y, para eso, la coherencia es fundamental. La imagen 
del soberano era puesta en evidencia y una quiebra de cualquiera de uno de esos 
elementos iba a provocar una ruptura de la Razón de Estado.

La diplomacia era fundamental porque sería por medio de ella que el 
soberano podría descubrir la forma de mejorar su moral y mantener una coherencia 
en sus actitudes. La diplomacia también profundizaba su actuación y estrechaba 
su relación con la política. Ella ganaba más importancia justamente porque era 
el medio de conseguir información para el soberano. Cuanto más conocimiento 
sobre el pueblo y los otros estados, mejor para el soberano.

Igualmente, a principios del siglo XVII ocurrió una enorme búsqueda por 
reglamentos. Como efecto de las guerras religiosas y de la concepción de la Razón 
de Estado, los distintos poderes dinásticos europeos tratan de poner reglas para 
una mejor convivencia entre ellos. En verdad, era efecto de las guerras anteriores 
y, principalmente, por el elemento religioso que había alterado la percepción sobre 
el Estado. Como consecuencia, la Razón de Estado y la diplomacia trataban de 
poner un orden en el espacio europeo. Para eso, los tratados y los contratos eran 
los medios para lograr una armonía entre los distintos poderes dinásticos.

En ese momento se desarrolló el derecho en su perspectiva internacional. 
Caracterizada por líneas universales y con el intento de la paz, el derecho del 
principio del siglo XVII posee líneas comunitarias y de convivencia pacífica. Así, 
los tratados y los contratos eran el medio, y la diplomacia asumía el estatus de 
vector para el logro de los objetivos pacíficos y de preservación de la Razón de 
Estado.

Como resultado, es el periodo del embajador y del desarrollo de las 
inmunidades. Así, la diplomacia sale de su ambiente de corte, de ceremonial 
y de protocolo para asumir el carácter exterior propiamente dicho. Su función 
hacia otro poder dinástico gana respetabilidad, y la inmunidad es el ejemplo de 
la mutua confianza entre soberano y diplomático. Así, la diplomacia aparece 
como el medio que proporciona ese camino para la paz, pero necesitaba ganar 
una calidad de mayor formalismo.

El respecto y la confianza quedaban traducidos por los tratados y la 
diplomacia asumía un estatus particular con la inmunidad. Por supuesto, eso no 
significaba que la diplomacia había dejado sus funciones primordiales como de 
proveer información, negociación y persuasión, así como el carácter de “espías” 
y “tramas”. Al contrario, empezaba a tener una profundización del servicio y 
una mayor relación con la política.

Es significativo que el periodo del inicio del siglo XVII haya sido uno de los 
periodos de mayor desarrollo de la diplomacia y sus efectos tuvieron consecuencias 
importantes para el propio avance de la diplomacia. La Razón de Estado se 
consolidaba como línea política de los poderes dinásticos y, como consecuencia, 
iba a influenciar para que las guerras volviesen a ocurrir en poco tiempo como, 
por ejemplo, la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).

La figura de Richelieu se destaca en ese momento porque él comprendió 
que la diplomacia podría ser utilizada a favor de la guerra, así como era el interés 
político que debía predominar. Alrededor de una inestabilidad ocasionada por 

La diplomacia: de la Edad Moderna a nuestros días, João Francisco Cortes Bustamante, p. 5-18
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disputas religiosas y por espacio de poder, Richelieu visualizó que los poderes 
dinásticos buscaban una forma de dominio imperialista.

Además, la división existente entre política interna y política externa no 
podría ser más mantenida. Al contrario, la perpetuidad de una fuerza interna 
debería estar cada vez más vinculada a éxitos externos. Como consecuencia, la 
diplomacia sería una especie de instrumento para practicar la guerra. Sin embargo, 
la misma diplomacia era utilizada para lograr la paz, la cual siempre estaba presente 
como ideal en momentos de guerra.

3. El paradigma del equilibrio

Si después del periodo de Richelieu la Razón de Estado es un elemento clave 
para la comprensión de los movimientos dinásticos, igualmente es importante 
la búsqueda por el equilibrio de poder. El establecimiento de la llamada “Paz 
de Westfalia” de 1648 fue el intento de lograr la paz en un continente que vivía 
con guerras frecuentes. A pesar de algún éxito inicial, las guerras continuaron 
en Europa, no de una forma continental, pero siempre con pugnas entre estados 
como, por ejemplo, Inglaterra y los Países Bajos. Sin embargo, la “Paz de 
Westfalia” de 1648 tiene importancia fundamental en el campo de las relaciones 
internacionales y de la política exterior porque fue el establecimiento de la 
comprensión del principio de Estado soberano6.

Resultado del interés de Estado que ahora regía los poderes dinásticos, el 
equilibrio viene como la forma para obtener la seguridad. La paz deseada se 
inscribía por medio del consenso y por el derecho traducido en los tratados. 
No bastaba la religión o la defensa del patrimonio del soberano, era preciso un 
reglamento común a todos. La diplomacia ampliaba su función y asumía en su 
perspectiva política la noción de “sistema”. Sin embargo, los propios poderes 
que hacían los tratados y buscaban el equilibrio eran los primeros en no respectar 
el pacto. Además, el derecho pasaba a ser utilizado como base para reclamación 
de espacio geográfico y de derechos dinásticos creando, por consiguiente, una 
jurisprudencia. En verdad, los elementos de la paz estaban siendo utilizados para 
obtener más poder.

La idea de sistema y de equilibrio sirvió para que cada poder pudiese observar 
los otros Estados en sus acciones. Por consiguiente, el movimiento diplomático 
sufrió una expansión, pues fue el medio para obtener la ventaja en la disputa 
por dominio en el continente. Igualmente, el derecho sirvió para establecer 
una enormidad de tratados, los cuales no eran cumplidos cuando las posiciones 
estratégicas de los poderes cambiaban. Como consecuencia, no era solamente 
religión y dinastía, ahora era también el interés y el derecho que hacían parte del 
juego por el dominio del continente europeo.

Al mismo tiempo, surgía más un elemento que iba a cambiar también los 
rumbos de Europa: la economía. El control de las fronteras era esencial para el 
continuo avance del comercio y la seguridad de la frontera era esencial como 
protección y como beneficio económico. El Estado era el actor económico más 

 6Kissinger (2001), p. 21.
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importante y era el que llevaba a cabo toda la operación exterior comercial. La 
consolidación de los Estados era fundamental para que el poder exterior pudiera 
actuar en consonancia con el interés del soberano. Además, la idea de poder pasó 
a estar vinculada con la economía como el caso de Inglaterra.

En ese cuadro de disputas económicas y nuevos elementos en el juego del 
poder, el paradigma de equilibrio no fue abandonado. Al contrario, el paradigma 
de equilibrio pasó a servir como fuerza moral. La vigilancia de un Estado para 
con otro Estado intentaba mantener el balance de fuerzas y, al mismo tiempo, 
los Estados empezaron a poner en práctica la idea del sistema europeo. Sin 
embargo, la línea tradicional de política era mantenida y, en un movimiento 
paradójico, los Estados utilizaban el paradigma de equilibrio de acuerdo con las 
conveniencias.

Como resultado, los Estados mantenían su tradición de actuación, o sea, 
dinastía, patrimonio, prestigio y riqueza, pero utilizaban también nuevos elementos 
como el derecho y la economía para mantener su poder o hasta ampliarlo. La idea 
de equilibrio fue extremamente conveniente para todos los Estados, pues trajo 
la capacidad de comprometer a todos con los movimientos de todos. Ningún 
Estado podía quedar aislado y tampoco ningún Estado tendría el poder imperial 
universal. Por consiguiente, era natural y ambiguo que el equilibrio fuera hecho 
en medio del desequilibrio, y los cambios eran constantes o hasta más veloces y 
múltiples que antes. Así, según Rodríguez (2000, p. 161), “El siglo XVIII es el 
siglo de la diplomacia”. A partir de ese momento, la diplomacia pasa a tener reglas 
y normas que amplían la protección de su actividad, bien como facilita el contacto 
entre los Estados. Además, los Estados pasan a considerar la profesionalización 
de la diplomacia, siendo Francia el modelo de ese proceso.

Como característica interesante, la diplomacia mantiene sus líneas tradicionales 
como la información, la negociación y hasta el espionaje, pero asumía nuevas 
formas de función en áreas complejas como litigios, casos fronterizos, problemas 
comerciales o interpretaciones jurídicas. La unión de la profesionalización de la 
diplomacia con el equilibrio de poder daba a los Estados una profundización 
de sus relaciones exteriores. El siglo XVIII, caracterizado por el uso del espacio 
geográfico para fines de poder, fue marcado por cambios constantes de alianzas y 
posiciones estratégicas y la diplomacia sirvió para anticipar eventos y decisiones. 
Sin duda, el sistema europeo fue más marcado por el uso del derecho y de la 
búsqueda por la seguridad que el principio de dinastía.

El punto culminante del proceso fue la Revolución Francesa. Como 
los Estados usaban el equilibrio para obtener beneficios y evitar el dominio 
predominante de algún Estado en el momento que Francia quiebra el ideal de 
equilibrio intentando imponerse como fuerza hegemónica, los otros Estados se 
dan cuentan que sus propias políticas llevaron a esa actitud francesa.

4. Del Congreso de Viena al colapso

Como efecto, después de la Revolución Francesa, los poderes se aúnan y 
realizan el Congreso de Viena de 1815. Ellos rescatan y reafirman la necesidad del 
equilibrio de poder y enfatizan el carácter dinástico de los poderes como forma 
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de legitimidad. Además, institucionalizan un aparato de fuerza simbolizado por 
la Santa Alianza. La solución encontrada tuvo su éxito, pero la Europa del siglo 
XIX ya no era más la misma de antes, pues los efectos de la Revolución Francesa 
se extendieron para el mundo.

Igualmente, en un siglo caracterizado por la prosperidad económica y el 
gran hecho de la Revolución Industrial, el ideal de equilibrio fue buscado por las 
potencias. Inglaterra era el fiel de la balanza, pues con su poderío conquistado y 
con la fuerza económica que poseía ella podía mantener el control de una gran 
parte de los movimientos de los demás países. Sin duda, el siglo XIX fue de gran 
cambio para la comprensión de la política exterior. La hegemonía de un país hizo 
que los demás países se adaptasen a un cuadro de una potencia dominante. La 
diplomacia pasaba a ser direccionada para una buena relación con Inglaterra y 
todos los campos estaban condicionados a eso.

El problema que se planteaba era la complejidad adquirida por las relaciones 
entre los países. Muchos poderes europeos poseían colonias extraterritoriales y el 
control de las mismas era frágil. Además, la nueva estructura económica impuesta 
por la Revolución Industrial y por el dominio de Inglaterra trajo nuevos desafíos 
internos para los países.

Así, se puede interpretar el siglo XIX como un siglo contradictorio. Al mismo 
tiempo que fue el siglo de la Pax Britannica, fue el siglo de las independencias 
de las colonias en América. Igualmente, si el equilibrio predominaba, eso no 
impidió las revoluciones de 1848 o la Guerra de Crimea entre 1854-1856. Lo 
importante es comprender que dentro del equilibrio europeo las fuerzas no 
solamente no dejaron de actuar como también procedieron con mayor intensidad 
que antes. No es casual que hubo un desarrollo de nuevas ideologías, bien como 
un cuestionamiento en términos económicos. A pesar de la consolidación del 
capitalismo en su forma de Revolución Industrial, eso no impidió que otras 
alternativas fueran creadas empezando por el propio socialismo.

El siglo XIX fue también el momento de consolidación del territorio y de 
las directrices políticas y de pensamiento de los Estados Unidos. La relación con 
Europa y sus ideas de protección para con la América empezaran poco a poco a 
ser parte de una línea de acción que se consolidará en el siglo siguiente. En Asia, 
Rusia hacia cada vez más parte del mundo europeo, pues su acción perpetrada 
en la Guerra de Crimea era un ejemplo de que no se quería quedar fuera del 
juego del poder europeo. El caso de Japón también es ejemplar. Como efecto de 
la Restauración Meiji, Japón introdujo el modo de pensar occidental y su gran 
capacidad de asimilación del pensamiento y modelo político occidental trajo 
como resultado un país preparado para cualquier tipo de expansión necesaria 
hacia el exterior.

Las potencias llevaban la disputa continental para otros países y empezaba 
a ser preparado el escenario para algún enfrentamiento. Es importante también 
destacar que la opulencia ocasionada por el capitalismo produjo un estilo de 
vida más confortable y glamoroso para las clases que vivían ese momento único 
de la vida económica. Era el periodo del apogeo burgués7, pero también de un 

 7Hobsbawm (1998), p 239.
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momento de miserias sin comparación como el caso de Inglaterra en la Revolución 
Industrial.

En medio de ese cuadro complejo del siglo XIX, la diplomacia aumentó su 
fuerza política y su profesionalización. El efecto de la Revolución Francesa vino 
con la idea del mérito. Así, la diplomacia pasó a privilegiar procesos selectivos 
para entrar en la carrera, bien como aumentó el número de diplomáticos. La 
necesidad de estar presente en las distintas partes del globo como consecuencia de 
la ampliación del juego de poder hizo que la diplomacia tuviera una importancia 
fundamental. Además, dentro del sistema burocrático de los países fue ampliada 
la función de los Ministerios de Relaciones Exteriores, bien como fueron creados 
sectores específicos para tratar asuntos comerciales y políticos.

El paso del siglo XIX para el siglo XX mostraba que el equilibrio tendría 
que ser una lucha constante entre los poderes, y las acciones aisladas parecían 
que se conectaban hacia una ruptura final. Así, presenciamos la guerra entre 
Rusia y Japón en 1905 donde por primera vez un país asiático ganaba una lucha 
contra un país europeo. La propia Rusia empezaba a tener problemas internos y 
la región más vulnerable de Europa, los Balcanes, mostraba que los problemas 
nacionalistas y étnicos no estaban resueltos.

El poderío británico ya no conseguía más mantener el cuadro de equilibrio 
y su decadencia como potencia hegemónica se evidenciaba en cuestión de 
tiempo. En términos económicos crecía el capitalismo monopolista en forma de 
conglomerados y carteles. El sistema económico se cerraba y ampliaba su disputa 
por espacios. El juego ahora se daba entre Alemania y Estados Unidos, las dos 
grandes potencias que empezaban a disputar la hegemonía en el principio del 
siglo XX.

Sin embargo, el gran problema se encontraba dentro de Europa. El frágil 
equilibrio del siglo XIX impuso una presión en distintos pueblos que presenciaron 
de lejos los beneficios económicos y de muy cerca la manipulación política de sus 
soberanos. Nada más sintomático para hacer la ruptura que rescatar los valores, las 
tradiciones y el rasgo étnico. Como consecuencia, los Balcanes fueron el estopín 
para la gran ruptura del equilibrio. Los antiguos imperios entraron en colapso y 
las fuerzas fueron reorganizadas para hacer frente al desafío que los pueblos de 
cada país imponían a sus gobernantes.

5. El periodo sombrío y la nueva diplomacia

La ruptura ocasionada por los Balcanes resultó en la Primera Guerra Mundial. 
Los países europeos empezaron a hacer alianzas y todo el equilibrio que había 
hasta entonces se deshizo de una manera rápida. Las guerras y las reyertas 
irían a caracterizar todo el periodo del nuevo siglo. Como afirma Hobsbawm 
(2007, p. 1), “El siglo XX ha sido el más sangriento en la historia conocida de 
la humanidad”.

El papel central de los Estados Unidos en el proceso de término de la Primera 
Guerra Mundial marcó el cambio hegemónico que hasta entonces era ejercido por 
Gran Bretaña. Como efecto, el periodo entreguerras fue un intento de arreglar los 
problemas y las consecuencias de la guerra, pero las desconfianzas continuaban 
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y la falta de voluntad para llegar a un equilibrio conjunto, solamente añadía más 
inestabilidad. Al mismo tiempo, el socialismo practicado por la Unión Soviética 
imponía una competición en términos de sistema económico, amenazando al 
capitalismo. Además, el capitalismo fue puesto en duda con los efectos de la 
Primera Guerra Mundial y, principalmente, con la Crisis de 1929 en los Estados 
Unidos. Se delineaba una disputa entre sistemas económicos bajo la perspectiva 
de dominio hegemónico.

Sin embargo, el surgimiento y la fuerza del nazismo hizo que las dos fuerzas 
más algunos países aliados intentasen evitar la hegemonía alemana. Nuevamente 
el continente europeo era el escenario para el enfrentamiento por la hegemonía. 
La Segunda Guerra Mundial amplió la perspectiva geográfica internacional al 
luchar en otras frentes como Asia. El sistema internacional se consolidaba en su 
forma de disputa por espacios de poder mundial. Como consecuencia, un nuevo 
colonialismo iba a ocurrir, principalmente en Asia y África. El juego del poder 
estaba abierto para todos.

Todo ese periodo de las guerras y entreguerras fueron marcos para el 
cambio de actitudes de las potencias y de la diplomacia. Las nuevas tecnologías 
y el peso del elemento económico imponían nuevos desafíos para la diplomacia. 
Además, la diplomacia intentaba adecuar su política externa con la opinión 
pública que ganaba importancia. La propaganda y la comunicación se imponían 
como una nueva línea de actuación entre la política y la población. El comercio 
y las finanzas, que tuvieron un desarrollo significativo en ese periodo, imponían 
para los diplomáticos y el aparato estatal una nueva manera de actuar delante la 
política externa incluso también la política interna.

Ese periodo sombrío de las guerras fue después cambiado por un intento 
de organización mundial. No más condicionado a Europa, el equilibrio fue 
introducido por medio de organizaciones mundiales teniendo como ejemplos 
paradigmáticos la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Si el siglo XIX tuvo como ejemplo las conferencias, el siglo XX va a presenciar 
el desarrollo de las organizaciones mundiales. Ahora las organizaciones también 
serían el intento de equilibrio de poder, pero que en verdad solamente encubrían 
el juego de poder y la gran diferencia era que ahora tenía solamente dos grandes 
potencias vencedoras: Estados Unidos y la Unión Soviética.

6. La Guerra Fría

El proceso de disputa hegemónica entre dos poderes consolidó la llamada 
bipolaridad. Europa no dejó de ser el escenario para el enfrentamiento bipolar, 
pero otros continentes hicieron parte de una guerra que era fría, pero que tenía 
elementos de inestabilidad y de disputas. La diplomacia volvía a sus funciones 
tradicionales como el espionaje y las tramas. La manipulación de información pasó 
a ser parte del mundo diplomático en un rescate moderno de actos antiguos. Por 
consiguiente, la diplomacia asumía funciones de inteligencia y seguridad, bien 
como de especialización.
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Europa fue el primer lugar donde hubo el enfrentamiento de las dos 
potencias. Los Estados Unidos priorizó inversiones simbolizadas por el Plan 
Marshall, el cual sería la política para recuperar el espacio europeo bajo influencia 
norteamericana y, así, servir como fuerza para contener la Unión Soviética. Un 
proceso de integración fue empezado para solucionar el problema de la disputa 
entre Francia y Alemania que siempre caracterizó el continente europeo. La 
ascensión de Japón en la década de 1970 trajo nuevamente el mundo asiático 
para el juego del poder. Igualmente, el desarrollo en términos militares de India 
y China hizo que esos actores pasasen a ser parte de la disputa bipolar de la 
Guerra Fría. Además, el mundo africano y latinoamericano también hacía parte 
del juego de las dos potencias.

En paralelo, el sistema financiero se desarrolló de una manera que las potencias 
sufrían para controlar su aparato económico. El mundo capitalista dejó de ser 
solamente del comercio para añadir las finanzas. Así, el control de la economía 
pasó a ser inestable y el Estado pasó a sufrir la competencia de las empresas, 
principalmente de las empresas transnacionales. En el caso norteamericano hasta 
su hegemonía quedó amenazada8. El desafío impuesto al Estado era enorme y 
la capacidad para actuar en dos frentes, el militar y el económico, era cada vez 
más difícil.

El problema que se imponía era el coste de esa disputa y la fragmentación 
del mundo en diversos conflictos. Así, después de la descolonización, África tuvo 
guerras internas y América Latina pasó a sufrir golpes militares que cambiaron 
el rumbo de sus políticas. De esa manera, Asia quedó como el escenario de los 
mayores enfrentamientos entre las dos potencias, representado por la Guerra de 
Vietnam entre 1959-1975. Esa disputa bipolar abrió espacio para que los países 
del llamado Tercero Mundo intentasen seguir una línea más independiente 
y autónoma como la Conferencia de Bandung de 1955, el cual fue el marco 
representativo de los países que no se aliñaban con ninguna de las dos potencias. 
Igualmente, la Revolución Científico-Tecnológica de los años 1970, trajo 
un significativo cambio para la economía mundial con el desarrollo de micro 
tecnologías y con el avance biotecnológico.

La perspectiva de conquista espacial no era más un sueño. Como 
consecuencia, a partir del momento que la disputa fue ampliada para un avance 
tecnológico espacial, las dos potencias entraron en una arena donde solamente 
saldría vencedor aquel que tuviera una economía más sostenible. Sin duda, la 
fragilidad de la economía soviética era mayor que las dificultades del capitalismo 
norteamericano. Además, la presión política en la esfera soviética hizo que el 
control por parte de la Unión Soviética fuera puesto en duda.

El proceso de ruptura empezó con los problemas internos del campo 
socialista y pasó para todo su campo de influencia. El final de la década de 1980 
presenciaba el fin de una lucha entre dos poderes y abría una nueva perspectiva para 
el mundo. El equilibrio volvía en una nueva forma, ahora denominada multilateral. 
Sin embargo, el poder norteamericano se consolidaba como hegemónico y los 
desafíos se ampliaban.

 8Arrighi (1999), p 94.
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7. Una nueva era y múltiples desafíos

El fin del socialismo y la perspectiva de una paz universal regían el ánimo de 
la década de 1990. Elementos como democracia y derechos humanos pasaron 
a ser el gran eje de la política mundial. La ONU parecía que saldría del juego 
bipolar para actuar en su función principal que era el equilibrio del poder, la 
cooperación y el logro de la paz. El ánimo político era acompañado por un 
avance económico sin precedentes traducido por la denominación globalización. 
Europa consolidaba su integración con la Unión Europea en cuanto era formado 
el North American Free Trade Agreement (Nafta) en la América del Norte. El 
proceso de regionalismo y cooperación ganaba fuerza y, añadido por la economía, 
parecía que surgía una nueva era de prosperidad. Sin embargo, el proceso de 
globalización trajo también mayor inestabilidad. El flujo financiero creciente y 
la comunicación intensa impusieron desafíos que el Estado no podía acompañar 
en la misma velocidad.

La Guerra del Golfo en 1991, pero principalmente la Guerra de Bosnia 
entre 1992 y 1995 trajeron de vuelta el miedo de una Tercera Guerra Mundial. 
La sensación de paz duró poco tiempo, y el genocidio y el miedo por las armas 
químicas pasaron a ser presencia constante en las discusiones políticas. Nuevamente 
el mundo se daba cuenta que las eternas disputas no estaban superadas y el odio 
muchas veces volvía de manera más intensa que antiguamente. Como afirma 
Hobsbawm (2007, p. 2), “El mundo no conoce la paz desde 1914, ni siquiera 
ahora”.

Igualmente, el sistema internacional de organizaciones mostraba sus 
debilidades sin haber un poder reactivo adecuado. El derecho internacional era 
utilizado de acuerdo con las conveniencias políticas, siendo el argumento de los 
derechos humanos el más significativo. En cuanto a los derechos humanos en 
algunas situaciones eran la justificativa principal para intervenciones, como en 
el caso de los Balcanes, en otros, como muchos casos de disputas en África, ni 
siquiera eran considerados.

Además, los Estados internamente sufrían problemas políticos cuestionando 
la democracia como la mejor forma política y también no conseguían reaccionar 
con la misma velocidad a los cambios impuestos por la globalización. Las crisis 
internas tanto políticas cuanto económicas volvían de una manera común a todos 
los continentes incluso para países que hasta entonces estaban estabilizados. 
El mundo reafirmaba que estaba en un nuevo periodo y que el proceso de 
globalización no dejaba escapar a nadie ni a ningún país. La nueva era trajera 
también nuevos desafíos como el narcotráfico y el problema del medio ambiente, 
así como la energía.

La ascensión de China como fuerza económica mundial y de nuevos 
actores como India, África del Sur y Brasil impone desafíos para la hegemonía 
norteamericana. Además, viejos actores vuelven al escenario mundial como Japón 
y Rusia. Como consecuencia, la diplomacia de los países aumenta su actuación y 
sus funciones porque el cambio de alianzas pasa a ser constante. La fragmentación 
del poder hace que la diplomacia actúe pragmáticamente y un aliado en un campo 
puede ser la competencia en otro.
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El mundo vive en este siglo XXI una multipolaridad con una potencia 
hegemónica. Por un lado, múltiples polos de poder que poseen fuerza de 
influencia y de liderazgo en determinadas áreas. Por otro lado, una potencia 
hegemónica que posee fuerza militar, pero políticamente y económicamente está 
fragmentada abriendo espacio para contestaciones y pérdida de poder. El proceso 
de cambios de poder no es rápido dentro de la perspectiva histórica, quedando 
el juego más inestable y más desafiante para todos, pero principalmente para los 
Estados Unidos.

8. Conclusión

Resultado del periodo renacentista, la diplomacia surge como una forma 
de relación entre los poderes soberanos y pasa a tener un estatus de corte y 
aristocrático, haciendo que su función quede condicionada al poder del soberano. 
Es un momento de la diplomacia vista como información y espionaje, pero 
también la diplomacia del ceremonial y del protocolo. Con la Razón de Estado, 
la diplomacia cambia su actuación. Al mismo tiempo que mantiene las funciones 
tradicionales como negociar e informar, la diplomacia pasa a tener importancia 
fundamental para la política del soberano. Además, las relaciones entre los Estados 
asumían una importancia significativa y era hecha por una serie de reglamentos, 
cambiando el principio que hasta entonces predominaba.

A partir del paradigma de equilibrio, el intento de una estabilidad dentro 
del continente solamente camufla un juego de poder entre los Estados. El 
desarrollo del derecho internacional con sus normas y tratados, bien como la 
importancia asumida por el espacio geográfico trajo nuevos medios de actuación 
de los Estados. La Revolución Francesa trajo una ruptura del equilibrio de poder 
y también permitió una profesionalización de la diplomacia.

El siglo XX consolida la diplomacia como fuerza política y medio para 
la actuación del Estado. Además, la profesionalización es profundizada y el 
diplomático tiene ampliada sus exigencias, pues las guerras mundiales y el nuevo 
orden mundial traen nuevos elementos que son utilizados en las relaciones 
internacionales. Sin embargo, en momentos como la Guerra Fría, la diplomacia 
tuvo un rescate de su función de espionaje o de tramas.

Actualmente, el mundo quedó más fragmentado y la velocidad de los cambios 
pasó a ser más rápida que los movimientos políticos. Nuevos temas surgieron 
como los derechos humanos, el narcotráfico, el medio ambiente y el terrorismo. 
Además, el diplomático pasa a tener tanto una formación múltiple como también 
especializada y esa ambigüedad caracteriza la nueva era que se vive.

El desafío de un mundo globalizado donde los cambios financieros son 
veloces y las crisis pasan a ser una constante de la vida mundial hace que el Estado 
tenga que actuar más rápidamente. Por consiguiente, la diplomacia tiene que 
conciliar la tradición, que es su base, pero añadir nuevos elementos en su función 
para poder mantener el Estado presente en el mundo y, al mismo tiempo, no 
dejar que éste pierda su espacio de poder.
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Dos Jogos Pan-Americanos 
Rio 2007 à Olimpíada Rio 
2016: a construção de um 
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megaeventos esportivos no 
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Resumo: Este artigo faz um balanço do legado dos Jogos Pan-
Americanos Rio 2007, a partir dos resultados oficiais do evento, 
divulgados pelo Ministério do Esporte, e também por meio de 
análise de reportagens que apresentam o evento como atividade de 
impacto econômico. A intenção é contribuir para o entendimento 
dos impactos econômicos gerados pelos megaeventos esportivos no 
país, analisando o legado deixado por esses eventos nos locais onde 
se realizam. A partir desse material, vamos fazer algumas inferências 
sobre os resultados desse evento e as contribuições para a discussão 
de um possível legado olímpico para a cidade do Rio de Janeiro e para 
o país, com a realização das Olimpíadas de 2016, que pela primeira 
vez ocorrerão em uma cidade brasileira. 

Palavras-chave: Legado do esporte; Megaeventos esportivos; Rio 
2007; Rio 2016; Cobertura jornalística.

1. A década esportiva 

A revelação da cidade do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos 
de 2016, por parte do Comitê Olímpico Internacional (COI), em outubro de 
2009, foi um importante fato histórico, esportivo, econômico, comunicacional e 
social. Alinhado com o bom momento na economia e nas relações internacionais, 
itens importantes do período em questão, esse resultado revalidou a percepeção 
de que o Brasil teria uma grande oportunidade de viver uma “década de ouro”, 
no que se referia à economia do esporte e ao crescimento social por meio do 
esporte, especificamente. Além disso, a notícia, festejada por grande parcela 
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dos governantes e da população, também marcou uma chance para desenvolver 
políticas esportivas, públicas e privadas, como agentes atuantes na promoção 
do desenvolvimento nacional. É justamente nessa perspectiva que este artigo é 
apresentado. 

A intenção é entender os impactos econômicos gerados pelos megaeventos 
esportivos no país e, com isso, analisar o legado deixado por eventos nos locais onde 
se realizaram. Para isso, vamos fazer um balanço dos Jogos Pan-Americanos Rio 
2007, principalmente a partir da cobertura jornalística dos aspectos econômicos 
e dos resultados oficiais desse evento, notadamente a partir do relatório oficial 
Impacto Socioeconômico dos Jogos Pan-Americanos, produzido pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe, 2008)1 juntamente com a Fundação 
Instituto de Administração (FIA), ambas ligadas à Universidade de São Paulo. A 
partir desse material, vamos fazer algumas inferências sobre os resultados desse 
evento e as contribuições para a discussão de um possível legado olímpico para 
a cidade do Rio de Janeiro e para o país, com a realização dos Jogos Olímpicos 
de 2016. 

Para dar conta dessa ponte entre os dois eventos, além da análise de 
reportagens que fazem a aproximação dos dois eventos, distantes uma década no 
tempo, mas aproximados pela cobertura dos veículos de comunicação, contaremos 
com outro relatório. Trata-se de um documento produzido pela Fundação 
Instituto de Administração (FIA, 2009), Estudo dos Impactos Socioeconômicos 
Potenciais da Realização dos Jogos OIímpicos na Cidade do Rio de Janeiro em 2016, 
divulgado em 2009, pouco antes da definição da cidade-sede olímpica2. 

 A ideia de uma década excepcional, “de ouro”, vem da delimitação de 
tempo a partir do período iniciado em 2007, com a realização dos Jogos Pan-
Americanos do Rio de Janeiro e a confirmação do Brasil como sede da Copa do 
Mundo de 2014, e vai até o ano de 2016, quando a cidade carioca sediará uma 
edição dos Jogos Olímpicos. São dez anos e bilhões de reais em investimentos 
que precisam gerar empregos, oportunidades, inclusão social e promover a 
qualidade de vida para cariocas e brasileiros em geral. Como o Mundial de futebol 
segue uma dinâmica distinta dos eventos olímpicos, pois é um evento com várias 
sedes espalhadas pelo país, vamos excluí-lo desta análise, mantendo o foco nos 
eventos realizados na capital fluminense. Nesse contexto entendemos os Jogos 
Pan-Americanos como um tipo de “Olimpíada regional”, o que permite fazer a 
aproximação dos estudos, aqui proposta.

Quando se fala dos resultados que podem ser colhidos nessa década que vem 
sendo construída desde 2007, fala-se na prática do que se chama de legado dos 
megaeventos esportivos. Os Jogos Pan-Americanos Rio 2007 deixaram muito a 
desejar nos quesitos planejamento, gestão de recursos públicos, prazos e benefícios 
efetivos para a população local. Entretanto seria injusto não perceber que muitos 

1Este relatório foi produzido em 2008, mas sofreu atualização em meados de 2009, quando foi novamente 
divulgado na mídia pelo Ministério do Esporte. Veja: <http://services.maxpressnet.com.br/noticia-boxsa.
asp?TIPO=PA&SQINF=376724>. Acesso em: 14 nov 09.
2 Este relatório foi divulgado pela FIA em 25 de setembro de 2009. Veja: <http://g1.globo.com/Noticias/
rio/,,mul1319054-5606,00-estudo+mostra+impacto+das+olimpiadas+na+economia+brasileira.html>. 
Acesso em: 14 nov 09. 
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pontos positivos surgiram da realização da competição pan-americana, na versão 
carioca. A começar pelo fato de que o Rio de Janeiro só se tornou uma alternativa 
olímpica real após esse evento.

Segundo Bitencourt (apud DACOSTA et al., 2008: 235-6), em um artigo 
que analisa uma pesquisa com pesquisadores e estudantes, o legado do Pan Rio 
2007 tem aspectos positivos e negativos, a saber:

“Pontos positivos: 1. Infraestrutura adaptada para a realização simultânea 
do Parapan; 2. Cobertura da mídia; 3. Apoio da população; 4. Campanha da TV 
Globo direcionada ao estímulo do esporte com responsabilidade social utilizando 
atletas de ponta; 5. Envolvimento governamental em prol do evento. (Já sobre...) 
Pontos que mercem considerações para futuras realizações: 1. Obras planejadas 
e não cumpridas (...); 2. Alguns estádios vazios e não liberação de ingressos para 
a população; 3. Cerimônia de abertura – desrespeito ao Presidente da República 
(...); 4. Sistema de Doping – escândalo envolvendo a atleta Rebeca Gusmão (...); 
5. Subutilização da internet e dificuldade de comunicação com a organização do 
evento através do site oficial (...); 6. Alteração da programação das competições 
sem aviso prévio.”

 
Vamos agora tentar entender mais aprofundadamente como se deram essas 

dinâmicas econômicas e simbólicas.

2. Conceituações

Para dar conta da proposta deste artigo, precisamos fazer algumas 
conceituações. Inicialmente, é importante relembrar que a segunda metade do 
século XX marcou de maneira definitiva a diferença entre o conceito de jogo e de 
esporte, principalmente o das práticas esportivas de alto rendimento e vocacionadas 
ao espetáculo. Com o fortalecimento das mídias eletrônicas, a partir da expansão 
tecnológica, o desporto de competição alcançou novos patamares como cultura 
e como economia: ganhou importância a escalada dos negócios do esporte até o 
topo das atividades econômicas em evidência na sociedade globalizada, que tem 
entre suas características o fato de ser centrada no conhecimento, na inovação, 
no espetáculo e, não menos importante, no entretenimento e no prazer. 

Há muitos estudos que abordam o crescimento da economia do esporte 
no mundo e no Brasil. Em particular, o de GURGEL (2006), onde se mostra 
a expansão dos interesses econômicos no mundo esportivo, notadamente no 
futebol. Outros estudos que mostram a importância econômica do esporte são 
de Kasznar e Graça Filho (2002) e o de Bourg e Gouguet (2005). Cientes de que 
o esporte movimenta cifras bilionárias em todo o mundo e que o PIB do esporte 
no Brasil é de cerca de 2% do PIB nacional – e com tendência de crescimento –, 
vamos avançar na busca de alguns conceitos fundamentais para este trabalho.

De pronto já indicamos que é fundamental saber que existe – e cada vez 
mais se consolida – uma economia do esporte. Há alguns pesquisadores que se 
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dedicam a esse tema: um deles é o alemão Klaus Heinemann (2001)3, que fez um 
amplo estudo sobre o impacto econômico dos Jogos Olímpicos de Barcelona, 
realizados em 1992, como forma de levantar seu conceito. Pela aproximação 
olímpica que há com os objetos deste artigo, destacamos que, segundo ele, 

“Pode-se distinguir dois tipos de atividades esportivas relevantes 
economicamente (...). Uma delas é a prática esportiva da população com os seus 
interesses pelo assunto e os efeitos econômicos que derivam dessas atividades 
(...). Um segundo grupo de repercussões econômicas do esporte é o dos grandes 
eventos esportivos. (...) A diferença desse grupo com o primeiro é que nele estão 
as atividades limitadas no tempo e que têm resultados distintos a cada região 
geográfica, com ênfase maior ao impacto onde se dá o evento em questão.”

O pesquisador alemão pontua, ainda, que é possível distinguir dois tipos de 
atividades esportivas relevantes economicamente: a prática esportiva da população 
com os seus interesses e efeitos econômicos e, também, um segundo grupo, o 
dos grandes eventos esportivos. Nos dois casos, são analisados valor econômico 
de oferta e demanda, balança comercial do esporte; o mercado de trabalho 
relacionado e, por fim, os efeitos externos ou indiretos4. De maneira geral, cabe 
frisar que os estudos dos impactos econômicos do esporte são uma preocupação 
que cresce junto com a evolução dos esportes como espetáculo e negócio5. 

Outro ponto estratégico para este trabalho é uma reflexão sobre conceito 
de legado dos megaeventos esportivos. Esse conceito está diretamente associado 
à percepção midiática que se cria desses (tele)espetáculos esportivos e, por 
consequência, da percepção dos conceitos de impacto econômico do esporte. 
O legado do esporte relaciona-se com os impactos, materiais ou imateriais, 
gerados em diversas áreas da sociedade e do conhecimento pelos grandes eventos 
esportivos6.

O termo surge de uma generalização de um conceito anterior, o chamado 
“Legado Olímpico”, que se refere, segundo o Dicionário Enciclopédico Tubino do 
Esporte (2007: 658), ao conjunto de benefícios culturais, estruturais, educacionais, 
sociais e esportivos que ficam efetivados e ativados depois da celebração desses 
jogos, nas cidades e nos países onde se desenvolvem os Jogos Olímpicos. Com 
a crescente espetacularização dos grandes eventos esportivos na e pela mídia – 
notadamente Olimpíadas e Copas do Mundo –, ocorre uma popularização do 
termo “legado do esporte”. 

3 Veja: HEINEMANN, K. Revista Digital Fdeportes, ano 7, n.º 43, Buenos Aires, dez 2001. Disponível em: 
< http://www.efdeportes.com/efd43/econom.htm>. Acesso em: 10 nov 09.  
4 No artigo de Heinemann, já citado, ele aprofunda cada um dos conceitos econômicos apresentados 
aqui. 
5 Heinemann amplia essa discussão em uma obra intitulada Introducción a La Economía del Deporte 
(1998).
6 Uma obra de referência sobre esse assunto é Legado dos Megaeventos Esportivos (2008), produzida por 
um grupo de pesquisadores, com financiamento do Ministério do Esporte e da Confederação Nacional da 
Educação Física (Confef). A obra pode ser acessada e baixada para consulta no site: <www.confef.org.br>.
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De certa forma, o espetáculo da realização de grandes eventos esportivos já 
se inicia na disputa entre cidades e países pelo direito de ser a sede desses eventos, 
como pode ser percebido pela cobertura das campanhas à cidade-sede dos Jogos 
Olímpicos de 2012 e, em nível ainda mais dramático, no caso da disputa pelos 
Jogos de 2016. Há consenso entre pesquisadores que os megaeventos esportivos 
estão cada vez mais focados no legado não-esportivo como forma de avaliação 
das estratégias adotadas e dos resultados obtidos (POYNTER, apud DACOSTA 
et al., 2008, p. 129), como podemos verificar na Tabela 1.

Tabela 1 – A matriz do legado

CURTO PRAZO: VISÍVEL O EVENTO

Sucesso esportivo
Desenvolvimento comunitário
Emprego olímpico
Pré-eventos

Receitas do Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos (Cojo) / Direitos de mídia / Merchandising / 
Marketing / Patrocínios

Venda de ingressos / Loterias / Doações / 
Lucros em aplicações / Subsídios públicos e taxas 
/ Transportes e aluguéis e receitas / Uso da Vila 
Olímpica 

Despesas do cojo / Construções temporárias 
/ Novas construções e remoções / Eventos de 
cerimônias / Segurança / Seguros / Administração 
e relações públicas / Voluntariado / Saúde / Custos 
médicos / Eventos de teste / Acomodações / Mídia e 
tecnologia da informação 

LONGO PRAZO: VISÍVEL O LEGADO

Legado esportivo
Regeneração comunitária 
Emprego não-olímpico
Habilitações adicionais
Lazer e instalações esportivas
Espaços de convenções, exibições e escritórios
Infraestrutura de telecomunicações
Infraestrutura de transporte
Meio ambiente (parques, espaços, água, 
ar e ecologia)
Turismo
Serviços públicos, como educação e saúde
Mercado de trabalho, com especialização de    
conhecimentos
Organização de voluntários
Aumento do custo de vida (variação percentual 
do índice na cidade-sede em comparação com 
outras cidades)

INVISÍVEL NO CURTO PRAZO

Marca / Imagem-cidade / Região
Abordagem “poder fazer” e “não poder fazer” / 

Mensagem “política” / “Deslocamento dos recursos 
destinados a outros usos” / “Deslocamento de outros 
recursos em demanda – ‘troca de gastos’”

INVISÍVEL NO LONGO PRAZO

Desaparecimento de empregos relacionados 
aos Jogos / Conhecimento das habilidades retidas 
/ “Ethos (valores) de voluntários mantidos” / 
Orgulho nacional / Imagem / Marca / “Efeitos de 
deslocamento estruturais”

Fonte: Poynter (2008, apud DACOSTA et al., 2008, p. 141), com algumas modificações formais, sem 
alteração no sentido.
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Ainda sobre o assunto, revela Poynter, citando o pesquisador Preuss7, em um 
estudo do London East Research Institute8 de março de 2006 (p. 13-14), esse 

“conceito de ‘legado’ decorrente de importantes megaeventos esportivos 
está agora firmemente focado em resultados não esportivos como importante 
fonte de legitimidade para receber os Jogos (...) as cidades proponentes têm aliado 
suas propostas a estratégias de desenvolvimento econômico e regeneração que 
tendem a refletir a natureza relativamente dinâmica de suas economias regionais 
e nacionais (Seul, Pequim) ou a relativa falta de dinamismo de suas economias 
(Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas e Londres). Este último grupo composto 
na maioria por cidades ‘ocidentais’ que utilizaram a candidatura como uma 
tentativa de ‘catalisar’ a regeneração local através da expansão de serviços com 
base em indústrias voltadas ao consumo (...) desde os Jogos Olímpicos de 1992 
em Barcelona, cidades têm usado os Jogos como catalisadores de regeneração 
e confiado fortemente em diferentes formas de intervenções estatais para se 
promoverem como cidades globais (...)”.  

Os legados do esporte, a partir de estudos realizados pelo Grupo de Pesquisas 
e Estudos Olímpicos da Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro (DACOSTA 
et al., 2008, p. 48-50), podem ser entendidos a partir das seguintes categorias: 
1. Legado do evento em si, que envolve a construção de estádios, arenas e 
equipamentos esportivos, entre outros. 2. Legado da candidatura do evento, que 
se relaciona com o aprendizado do processo de candidatura, desenvolvimento 
de projeto, planejamento urbanístico da cidade-candidata e outras estratégias 
percebidas para a melhoria da cidade-candidata (mesmo que o evento não seja 
realizado naquele local). 3. Legado da imagem da cidade candidata e do país, 
que envolve a percepção mundial sobre o local de recepção dos jogos, além 
de desenvolvimento de políticas para a promoção do turismo e até mesmo 
de ações nacionalistas de governos. 4. Legado de governança, que envolve o 
planejamento de múltiplos setores da sociedade, parcerias público-privadas, entre 
outros. 5. Legado de conhecimento, que envolve a capacidade de expansão dos 
conhecimentos em treinamento, capacitação de pessoal, desenvolvimento de 
comportamento voluntário, transferência de conhecimentos de outros países, 
geração de estudos e pesquisas sobre o evento e de forma a fomentar o esporte, 
entre outros.

Para fins do que se busca alcançar neste artigo, pretendemos buscar um 
apoio ainda da cobertura midiática, mais notadamente do jornalismo, na 
construção de um sentido para o conceito de legado para os megaeventos 
esportivos, a partir da experiência nacional com a realização desse grande encontro 
desportivo continental. Cabe também informar que optamos também por um 

7 Holger Preuss, professor da Universidade de Mainz, Alemanha, é uma das maiores autoridades do mundo 
em estudos sobre megaeventos e legado esportivo.
8 O artigo foi traduzido no Brasil no contexto de preparação para o Seminário sobre Megaeventos e Legados, 
realizado no Rio de Janeiro, em maio de 2008. Texto integral consultado em 30/05/2008. Veja material 
em: <http://www.confef.org.br/arquivos/texto_introducao_seminario_megaeventos.pdf>.
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olhar qualitativo sobre a cobertura do Pan Rio 2007, destacando documentos 
jornalísticos fundamentais para resgatar o caminho feito pela mídia impressa, mas 
sem a preocupação de recortar formalmente um período ou mesmo um veículo 
de comunicação. Por isso podemos, ainda que brevemente, apontar que dar conta 
do que foi proposto aqui implica, inevitavelmente, em aprofundar os estudos 
sobre como a mídia de massa9 cobriu o evento e qual é o “esboço histórico” ou, 
melhor, a produção de sentido gerada sobre o Pan Rio 2007. 

Partimos aqui da teoria de que o trabalho desenvolvido pelo jornalismo é 
como um “esboço da história”, uma primeira versão dos fatos que, posteriormente, 
serão refletidos e re-significados pelos historiadores e especialistas de áreas afins 
ao tema. Além do papel na construção da história, esse relato midiático de um 
evento também é importante na produção da opinião pública sobre ele, ou 
melhor, na produção do sentido sobre o que foi o evento para o público geral. 
Para Landowski (1992: 10-11), diferentemente do que se estuda em escolas 
de jornalismo, os veículos de comunicação constroem a “realidade” a partir de 
interações com seus públicos no plano do discurso e é justamente daí que se dá 
o sentido das coisas do mundo, através da mídia. A importância disso, no caso 
deste artigo, está na constatação de que o que saiu no jornal ganhou ares de 
“verdade” sobre a realidade dos Jogos Pan-Americanos, ou seja, gerou a realidade 
construída na mídia, como já apontamos. 

3. Rio 2007: percurso midiático

Os Jogos Pan-Americanos Rio 2007 já fazem parte da história do esporte 
brasileiro. O percurso midiático dessa construção histórica é o que mais interessa 
aqui, pois esse evento impõe-se inegavelmente como a grade referência nacional 
em organização de megaeventos esportivos. É importante lembrar que, antes 
dessa competição, as últimas atividades desportivas de porte realizadas em solo 
nacional foram a Copa do Mundo de 1950 e o Pan-Americano de 1963, em 
São Paulo. 

Os XV Jogos Pan-Americanos, que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro 
em julho de 2007, foram definidos em 2002. Naquela ocasião estavam em disputa 
algumas candidatas, mas a cidade norte-americana de San Antonio, localizada no 
Texas, era tida como a favorita. No dia da definição da cidade-sede, 24 de agosto, 
O Globo questiona: “Vai dar zebra no Pan?”. Na reportagem, o jornal explica que, 
como a cidade de San Antonio era a favorita, a escolha do Rio de Janeiro seria 
“uma façanha, já que jamais uma cidade dos Estados Unidos perdeu tal disputa”. 
Pois foi o que aconteceu. No dia seguinte, a Folha de S.Paulo destaca na capa 
do caderno de esportes: “Pan-2007 será no Rio – Após 39 anos, país garante a 
organização de um evento esportivo de porte, primeiro passo para realizar seu 
projeto olímpico em 2012”10. O que é interessante, nesse momento, é que a 

9 “Mídia de massa” aqui entendida como o conjunto de veículos de comunicação de amplo alcance e que envolve 
os principais jornais, veículos de TV, rádio e internet. Contudo, ressaltamos que o objeto deste trabalho é o 
jornalismo impresso, notadamente jornais e revistas.
10 A cidade do Rio de Janeiro perdeu essa disputa ainda na primeira fase, sob a alegação de falta de condições 
infraestruturais. A ganhadora foi a cidade de Londres. Mas é interessante notar que fazer do Pan-Americano um 
trampolim para as Olimpíadas sempre foi um objeto central na estratégia dos organizadores do evento.
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realização do Pan já era vista como um trampolim para uma busca ainda maior, que 
é a de fazer da cidade (e do país, por consequência) uma sede olímpica. 

Nos primeiros anos após essa definição, as poucas reportagens que abordavam o 
assunto eram mais focadas no otimismo com a conquista do feito. Mas, com o passar 
do tempo, os veículos vão trazendo outras pautas para a cobertura da organização 
do Pan, a partir dos problemas no planejamento do evento. Em 16 de outubro de 
2004, a Folha sentencia: “Metrô não sairá do papel, e Rio-07 vai andar de ônibus”. 
Um aspecto relevante é que já no texto há uma remissão direta ao conceito que 
perseguimos neste artigo: “Um dos principais ‘legados’ do Pan-Americano de 2007 
para os cariocas não vai sair do papel”. Surgem pautas que defendem que o projeto 
proposto estava se distanciando da realidade da organização do Pan 2007. 

Com o passar dos meses, os custos do evento mais que quadruplicaram e 
as obras entraram em um ritmo frenético para ficar prontas antes do início da 
competição. Muito da cobertura midiática do Pan carioca passou a ser uma contagem 
regressiva para o começo dos jogos, na contraposição com o andamento das obras. 
Com isso, surgiram duas linhas de pauta, aqui esquematicamente reduzidas a “será 
que ficará pronto a tempo?” e “afinal qual será o legado deixado por tão grande 
investimento?”. Em outro artigo, voltado para a análise da cobertura do Rio 2007, 
publicado seis meses antes do início da competição, já constatamos que, na Folha de 
S.Paulo, ao longo de janeiro daquele ano, de um total de 16 reportagens publicadas, 
14 tiveram os aspectos de organização e negócios do evento como ponto central 
(GURGEL, 2007: 76-7). O leque de assuntos, que cobre o mês todo analisado, 
aborda temas variados como segurança pública, a discussão sobre legado e negócios 
da iniciativa privada no evento. 

Apesar das constantes críticas, com a aproximação do evento e a inauguração 
das arenas, começam a surgir pautas que diluem as críticas com alguns elogios às 
obras construídas. Em 24 de junho de 2007, o Estado abre uma página para mostrar 
os espaços construídos para o evento. O título “Joias do Pan (Belas e Caras)” dá 
o tom da reportagem e apresenta o Parque Aquático Maria Lenk, um local que 
custou R$ 74,8 milhões. Ainda destaca o Estádio João Havelange, o Engenhão, 
frisando os gastos de R$ 400 milhões, e o velódromo (mais R$ 12 milhões). O 
texto termina pontuando também a Arena Multiuso, “tesouro” que custou outros 
R$ 220 milhões.

Com o início do evento, o tom das reportagens é amenizado e o foco central 
vai para o espetáculo em vigência. No início dos Jogos, os jornais cariocas colocam 
“um tom acima” na euforia, quando comparados com os de São Paulo. Em 14 
de julho, O Globo traz na sua capa: “Emoção, carnaval e vaias na festa do Pan”. A 
chamada de capa destaca que Lula foi vaiado cinco vezes na cerimônia, mas aborda 
a grandiosidade da cerimônia de abertura. No dia seguinte, o mesmo jornal crava: 
“PIB do Pan chega a R$ 5,7 bilhões”. Na reportagem de destaque no caderno 
especial, o valor é considerado “impressionante” e é comparado com o PIB de duas 
cidades cariocas: São Gonçalo, que movimentou naquele período R$ 5,2 bilhões, 
e Niterói, R$ 5,8 bilhões11. 

11 Não é o objetivo deste artigo fazer uma análise detalhada do período de realização do evento. Mas, para 
quem tiver interesse em aprofundar nesse período, informamos que há vários artigos deste autor que podem 
ser resgatados no banco de papers da Intercom (<www.intercom.org.br>), abordando o assunto. 
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No fim do evento, praticamente todos os veículos de comunicação fizeram 
seus balanços, destacando os resultados esportivos, as medalhas conquistadas. 
Alguns deram ênfase, ainda, para a organização do evento e o legado para a cidade 
do Rio de Janeiro e para o esporte nacional. Em 29 de julho de 2007, o Jornal do 
Brasil questiona que os “Jogos chegam ao fim com muito a explicar”. Para esse 
jornal, parlamentares querem abrir CPI para investigar os gastos de R$ 3,7 bilhões. 
O jornal destaca em suas páginas que o “orçamento do Pan ficou quase 800% 
mais caro do que o previsto há cinco anos”. O Estado de 30 de julho de 2007, 
outro exemplo, comenta na reportagem “Olimpíada, sonho ainda distante” que 
“observadores aprovam a experiência do Rio na organização do Pan, mas admitem 
que há muito que fazer para a cidade vencer a corrida na disputa para os Jogos 
Olímpicos de 2016”. O texto fala dos problemas da organização, em alimentação 
e venda de ingressos, por exemplo. E, de maneira geral, diz que transporte e 
poluição são obstáculos para a cidade nas suas pretensões olímpicas. 

Nesse mesmo dia, contraditoriamente, o Jornal do Brasil ainda crava em 
manchete principal: “O Melhor Pan da história”. A argumentação da reportagem 
desse jornal é o resultado final dos atletas, que conquistaram 161 medalhas, sendo 
54 de ouro, o que deixou o país em terceiro lugar no ranking. Mas a própria 
diagramação da capa do jornal faz uma contraposição. A segunda chamada da 
capa é “Mas no dia seguinte...” E depois dela vem um conjunto de três pequenas 
notícias da área de cidades, abordando a redução do número de PMs na rua, 
após o fim do evento, a denúncia sobre a venda de fardas da Força Nacional de 
Segurança e também o fato de que a “Prefeitura busca competições” para que 
as arenas construídas para os Jogos não fiquem ociosas. O Globo, no mesmo dia 
ainda, destaca em manchete a seguinte frase: “Cumprimos nossos objetivos”, 
frase que foi proferida por Carlos Arthur Nuzman durante a cerimônia de 
encerramento do evento. 

4. Resultados oficiais

Além da cobertura midiática do evento, que gera um sentido de sucesso 
ou fracasso para a opinião pública, outro termômetro pode ser utilizado para 
entender o legado do Rio 2007: o relatório Impactos socioeconômicos dos Jogos 
Pan-Americanos Rio 2007, feito pela Fipe, a pedido do Ministério do Esporte. 
Apesar de não ser um documento independente, já que foi encomendado por 
um dos órgãos ligados à organização desse evento, o estudo ajuda a iluminar as 
discussões sobre os megaeventos. O documento diz que o Pan Rio 2007 trouxe 
vários benefícios para a economia do Brasil e, principalmente, para a do Rio de 
Janeiro. Dados gerais da pesquisa apontam que a movimentação econômica do 
evento esportivo superou R$ 10 bilhões, ante os quase R$ 4 bilhões gastos pelos 
órgãos públicos na sua preparação e realização. O relatório (2008: 5) explica 
que 

“Os impactos na economia podem ser, pois, classificados em: a) diretos: 
incluem aquelas categorias econômicas diretamente afetadas pelas atividades 
econômicas mobilizadas pelo aumento de gastos públicos e privados; b) indiretos: 
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impactos resultantes dos efeitos de encadeamento para frente e para trás das 
compras e vendas intersetoriais, necessárias para atender a demanda final dos gastos 
adicionais dos setores público e privado; c) induzidos: exprimem-se através das 
compras realizadas pelos consumidores, empregados diretamente e indiretamente 
através das atividades econômicas beneficiadas pela expansão dos gastos públicos 
e privados, decorrentes dos Jogos Pan-Americanos.”

Seguindo a tendência de analisar o impacto econômico dos megaeventos 
nas mais variadas áreas econômicas, o estudo observou a movimentação em 42 
setores da economia e, a partir disso, apontou os impactos socioeconômicos 
gerados pela operação do Pan em cada área, identificando oportunidades que não 
existiriam caso o Brasil não tivesse acolhido o evento. Alguns exemplos destacados 
pelo relatório são as áreas de construção de instalações esportivas, melhoria de 
infraestrutura urbana, aquisição de equipamentos de segurança e todos os serviços 
necessários aos Jogos e os outros serviços a eles agregados. 

Outro ponto importante do documento é o detalhamento do valor do 
impacto por setor da economia de acordo com a autoria dos investimentos, 
ou seja, quando o aporte foi feito pelo governo federal, governo estadual, 
prefeitura do município do Rio de Janeiro ou, ainda, pelo Comitê Organizador 
dos Jogos (CO-Rio). Um dado relevante, amplamente destacado pelo relatório, 
é a informação de que para cada R$ 1 milhão investido pela organização dos 
Jogos (União, estado, município e CO-Rio) a economia nacional movimentou 
R$ 1,879 milhão. Em outras palavras, os mais de R$ 3,5 bilhões de aporte dos 
organizadores induziram a iniciativa privada a injetar outros R$ 6,7 bilhões nas 
cadeias produtivas relacionadas aos Jogos e, com isso, provocou movimentação 
total de R$ 10,2 bilhões na economia brasileira, já citados. Os setores da economia 
observados na pesquisa que apontaram maior movimentação em virtude dos Jogos 
foram a construção civil (13,8%), administração pública (13,4%), comércio (6,6%), 
aluguel de imóveis (5,8%), agropecuária (5,5%) e refino de petróleo (5,1%). Para 
os cálculos, os pesquisadores da Fipe utilizaram como base os dados oficiais dos 
investimentos em infraestrutura e custeio dos Jogos entre 2001 e 2007 – os valores 
foram corrigidos em novembro de 2008, de acordo com o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE. 

Um dado também muito interessante e que dialoga diretamente com o 
conceito de legado é a questão do mapeamento dos impactos por áreas espaciais: 
o município do Rio de Janeiro, centro de realização do evento, sem dúvida, é 
o ponto central do processo. Mas há também benefícios para o estado do Rio 
de Janeiro, no geral, e também para o restante do Brasil. Segundo o relatório, 
os efeitos positivos do Pan não se limitaram ao estado do Rio de Janeiro, já que 
mais da metade da produção (55,9%) e dos empregos (60,38%) gerados pelo 
evento esportivo beneficiou pessoas que moram além das fronteiras do estado 
fluminense. A mesma percepção vale para o fato de que quase metade da massa 
salarial (49,3%) e dos impostos indiretos arrecadados (52,4%) também foi obtida 
fora do centro nevrálgico do evento. 

Não é difícil entender essa dinâmica dos impactos econômicos dos setores. 
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Em escala nacional, o destaque foi o setor agropecuário, com ganhos de R$ 244,4 
milhões; o setor e pelo menos outros dois a ele relacionados (beneficiamento de 
produtos de origem vegetal e abate de animais) atingiram percentuais de quase 
99% do impacto fora do Rio. No interior do estado fluminense foram concentrados 
praticamente 75% dos efeitos totais dos gastos no setor de petróleo e gás, com um 
lucro na ordem de R$ 49 milhões. Para a cidade do Rio de Janeiro e sua região 
metropolitana, os melhores desempenhos foram nas atividades econômicas que 
atuavam diretamente nos Jogos. Um caso emblemático é a área de construção 
civil e serviços, por causa da construção das arenas e da infraestrutura necessária 
para a realização do evento. Por causa disso, o estudo aponta que o município 
do Rio recebeu o impacto de R$ 1.138.398 na área de obras de construção civil, 
ou seja, cerca de 80% do total. 

Outro aspecto importante foi o da geração de empregos. A pesquisa fala 
em “vertiginoso crescimento do número de postos de trabalho no período”, 
com destaque para a área de construção civil. Para explicar isso, o relatório 
afirma que a medida econômica utilizada para aferir o impacto foi a Equivalência 
Homem por um Ano (EHA), já que se trata de empregos gerados por um 
projeto temporário e também por ser um evento com uma natureza distinta de 
outros setores econômicos. Sendo assim, a EHA representa a soma das horas e 
das remunerações de trabalho temporárias e definitivas criadas para organizar e 
executar o Pan e aponta que o Rio 2007 gerou uma força de trabalho equivalente 
a 178.955 pessoas trabalhando por um ano nas cadeias produtivas envolvidas em 
sua organização. Sendo que somente na cidade do Rio de Janeiro foram criadas 
55.139 vagas, além de 9.535 na região metropolitana e 6.213 no interior do 
estado do Rio. Segundo o estudo, foram criadas 108.068 vagas no restante do 
país para dar conta das atividades demandadas para a organização do evento.

Um ponto importante do documento também é o estudo sobre os impactos 
econômicos dos Jogos Pan-Americanos na cadeia de turismo (idem: 26):

“Os turistas de outros estados e estrangeiros têm um gasto total bem mais 
elevado que os turistas da região metropolitana e do resto do estado do Rio 
de Janeiro, não apenas por participarem em maior número, mas também por 
apresentarem gastos médios mais elevados; os turistas de outros estados brasileiros 
gastaram 78% do total geral, enquanto os turistas estrangeiros foram responsáveis 
por 17% do total.”

A Tabela 2 apresenta um resumo dos impactos dos gastos de turistas durante 
a realização dos mesmos jogos12:

12Segundo o estudo aqui em análise, os dados indicados na tabela 2 são consistentes com informações do 
relatório Estudo sobre movimentação econômica dos visitantes nos XV Jogos Pan-Americanos, também feito 
pela Fipe, em 2008.
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Tabela 2 – Resumo dos impactos dos Jogos Pan-Americanos – efeitos 
totais de gastos dos turistas durante a realização dos eventos, por origem

Origem
Estado do Rio de Janeiro Outros estados
Região 
metropolitana

Resto do estado

Gastos totais 
(R$)*

4.335.256 3.011.390 110.089.199 23.917.583

Produção (R$) 11.946.827 8.312.589 301.348.373 65.416.340

Valor 
adicionado 
(R$)

5.702.979 4.132.889 145.017.314 31.919.013

Massa salarial 
(R$)

1.679.910 1.319.123 41.743.867 9.386.108

Emprego 
(equivalente-
homem-ano)

346 289 8.688 1.993

Arrecadação 
de impostos 
diretos (R$)

384.633 249.985 9.311.178 1.985.918

Fonte: FIPE (2008).

Por fim, o relatório da Fipe aponta alguns itens, aqui sintetizados (idem: 
29-31):

1. “(...) expansão da produção, da renda, do mercado de trabalho e da 
arrecadação fiscal, provocada pelos gastos públicos e privados adicionais resultantes 
dos Jogos Pan-Americanos, dependeu das estruturas de demanda final e da 
produção das economias nacional, regional e local, assim como da legislação 
tributária em vigor no país”; 

2. “Quanto maior o grau de interdependência produtiva e quanto menor o 
grau de vazamentos nos fluxos de produção e de renda de um nível espacial para 
outras regiões, maiores serão os valores dos efeitos multiplicadores”; 

3. “Os impactos dos gastos espraiaram benefícios de emprego, renda e 
tributos para todas as quatro categorias espaciais dimensionadas; em todas as 
situações, contudo, os maiores impactos ocorreram para o ‘resto do país’”;

4. “Os novos investimentos de infraestrutura econômica e social decorrentes 
dos Jogos Pan-Americanos irão, certamente, ampliar a competitividade sistêmica 
das atividades produtivas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por meio 
da redução dos custos gerais de urbanização e pela ampliação das economias de 
aglomeração; como consequência, expande-se o produto potencial da região”;

5. “Sem uma adequada articulação entre esses projetos de investimentos 
e as diferentes atividades produtivas locais, é grande a chance de que os seus 



31

benefícios fiquem encravados setorialmente; um fator determinante desse 
processo de articulação é o grau de empreendedorismo local para aproveitar 
as novas oportunidades de negócios que emergem com a implantação dos 
investimentos”.

5. Rio 2007-2016: Aproximações

O evento Rio 2007, que já nasceu para ser, após a sua realização, a ponte para 
a “Olimpíada brasileira”, tende a seguir essa trilha, passando a ser referência para 
novos megaeventos em pauta. Vejamos alguns exemplos dessa tendência: a revista 
Época de 30 de julho de 2007 trouxe em destaque a reportagem: “Por que o Pan 
deu certo”. No texto, reforçava: “Com belos estádios, disputas emocionantes e 
público vibrante, os Jogos empolgaram o país. O sucesso aumenta a chance de 
o Brasil sediar as Olimpíadas em 2016”. Os problemas de organização, nessa 
reportagem, são minimizados; com textos como esse, o Pan 2007 passa a ser o 
balizador do sonho de o Rio de Janeiro sediar os Jogos Olímpicos. O texto afirma 
que os fantasmas das obras atrasadas não afetaram o evento e que “pequenas 
falhas” – como os problemas na arena de beisebol – “não ofuscaram o brilho 
dos atletas, a emoção das competições e um clima de paz e confraternização que 
durou duas semanas”. 

Ainda em 19 de setembro de 2007 a Folha de S.Paulo destaca o relatório 
do COB apresentado ao COI para defender a candidatura do Rio à sede 
das Olimpíadas: “Rio-16 propõe assumir abismo social”. Segundo o jornal, 
“Prefeitura elabora relatório sugerindo candidatura para agradar aos votantes 
do COI e até admitir a miséria da cidade”. No texto, é enfatizado: “Aproveitar 
as belezas naturais, o sucesso do Pan e o povo acolhedor. Esses são três pontos 
sugeridos por um relatório (...) além das obviedades, o documento traz um 
aspecto que sempre foi posto à margem pelos organizadores das postulações. 
‘Assumir as desigualdades sociais (...) demonstrando as ações reais de mitigação 
dessa realidade’, diz um trecho”. 

Mesmo com o distanciamento temporal do assunto Rio 2007, os jornais 
ainda mantiveram eventual acompanhamento posteriormente, em momentos 
importantes. Dentro disso, dois momentos destacam-se: um deles é a confirmação 
do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014, o que ocorreu no dia 31 
de outubro de 2007. O resultado foi comemorado entusiasticamente pelos 
jornais, mas sempre com ressalvas13. No Estado, um caderno especial traz de 
maneira mais direta as perspectivas para o evento: “Estimativa de receita: US$ 
10 bi – Economistas internacionais dizem que mundial será benéfico ao país”. 
Na mesma página, um pequeno artigo do ministro do Esporte, Orlando Silva 
Jr, faz uma rápida relação da Copa com o Pan 2007: “A Copa no Brasil serve ao 

13 Em O Globo, por exemplo: “A Copa é nossa – Agora, só faltam os aeroportos, as rodovias, os trens, os 
metrôs, os estádios. E Pelé”. A referência ao maior jogador de futebol de todos os tempos deve-se à sua 
ausência na cerimônia de oficialização brasileira, por motivos políticos de divergência com a CBF. Em 
destaque, em um caderno especial, o jornal afirma que “Mundial vai custar, no mínimo, US$ 6 bilhões”. 
Na Folha, o destaque foi para o impacto político do evento: “Nacionalismo marca volta da Copa ao País 
após 57 anos”. A carência de infraestrutura volta à cena, mas sob aspectos nacionais, visto que o mundial 
de futebol afeta dezenas de cidades.
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esforço de incluir o país no circuito político internacional. O sucesso dos Jogos 
Pan-Americanos e Parapan-Americanos do Rio de Janeiro nos deu visibilidade 
e credibilidade”.  

Para entender a construção do legado a partir da cobertura do Rio 2007, 
quase um ano após a realização do evento, vejamos outro exemplo. Em 29 de 
maio de 2008, o Estado relembra o Pan para falar das expectativas brasileiras de 
o Rio ser uma das cidades classificadas para a fase final de escolha da sede para 
as Olimpíadas de 2016. A chamada “Governo e COB têm cifras diferentes – 
Candidatura custa R$ 100 mi, diz; entidade fala em R$ 70 mi” retoma as primeiras 
reportagens sobre o Pan, ilustrando que, ainda sobre o aspecto orçamentário, 
os grupos participantes do Comitê Organizador não se entendem. O texto 
cita: “Isso (a contradição orçamentária) num momento em que as contas dos 
Jogos Pan-Americanos, também realizados no Rio, em 2007, ainda nem foram 
aprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), mas relatórios apontam 
diversas irregularidades”14.

Em 4 de junho de 2008, a Folha lembra: “Rio aposta em Pan, PAC e pesquisa 
por Jogos-16”. O jornal ainda acrescenta que, “segundo o COB e governo, 
cidade mostrou que pode organizar grandes eventos”. A reportagem cita uma 
fala do ministro do Esporte, Orlando Silva Jr: “Com o Pan, isso (a dúvida sobre 
a capacidade) foi superado”, e mais: “Falar ‘posso organizar uma Olimpíada’ é 
uma coisa, mostrar com a organização do Pan que temos condições de fazê-lo 
é outra. Dizer que ‘podemos garantir a segurança’ é uma coisa, mostrar isso no 
Pan é outra”. No dia seguinte, a Folha traz na capa: “Rio é um dos finalistas na 
escolha da sede da Olimpíada de 2016”. 

Pouco mais de um ano depois, em setembro de 2009, com a aproximação da 
data de definição da cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o assunto volta 
a ganhar força na cobertura dos veículos de comunicação, novamente com um 
enfoque no legado, nas possibilidades que a Olimpíada geraria para a cidade do 
Rio de Janeiro, o que vamos discutir a seguir. Como já foi dito no início deste 
artigo, é sabido que a cidade do Rio de Janeiro conquistou o direito a ser sede 
dos Jogos Olímpicos de 2016 em uma disputa acirrada com Madri, Tóquio e 
Chicago, em evento realizado na Dinamarca, no dia 2 de outubro de 2009. 

O contexto e os argumentos que permitiram à candidatura brasileira chegar 
à vitória podem render muitos outros estudos. Para fins do que se busca aqui, 
neste estudo, vamos focar no relatório da FIA chamado Estudo de impactos 
socioeconômicos potenciais da realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de 
Janeiro (FIA, 2009), amplamente explorado pela cobertura midiática durante a 
disputa e depois da confirmação da conquista dos Jogos Olímpicos de 2016. O 
documento (idem: 2) aponta que

“conclusão geral do relatório é a de que os gastos públicos e privados 
adicionais, decorrentes da iniciativa dos Jogos Olímpicos a serem realizados 
eventualmente no Rio de Janeiro, em 2016, irão provocar efeitos multiplicadores 

14 No segundo semestre de 2009, notícias veiculadas na mídia dão conta que o TCU aceitou as argumentações 
do Ministério do Esporte e arquivou o processo sobre supostos desvios de recurso no Rio 2007.
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amplos e diversificados nos vários níveis espaciais de regionalização adotados. 
Estes impactos estão quantificados em termos de expansão da produção, do 
valor adicionado, da massa salarial, da arrecadação de impostos e de emprego. As 
estimativas do estudo sugerem que deve ser de interesse da sociedade brasileira dar 
apoio à concepção e à implementação de uma iniciativa desta envergadura.”

O horizonte apontado nesse relatório é 2027, sendo que o período de dez 
anos entre 2017 e 2027 é apontado como suficiente para a eliminação de efeitos 
sazonais, o que pode aferir a consolidação do cenário econômico-social após a 
passagem do megaevento esportivo, segundo o estudo da FIA. Em números 
gerais, o relatório trabalha, como base de cálculo, o valor de US$ 14,4 bilhões 
nominais (R$ 28,8 bilhões), valor estipulado no dossiê de candidatura do Rio. 
Esse total está assim distribuído no projeto olímpico: US$ 2,8 bilhões (ou R$ 
5,6 bilhões) para a estrutura do Comitê Organizador, e US$ 11,6 bilhões (R$ 
23,2 bilhões) em recursos públicos e privados para a infraestrutura necessária 
aos Jogos. Ainda:

“O estudo aponta que a injeção de US$ 14,4 bilhões nominais (ou US$ 
12 bilhões em valores de 2008) na realização dos Jogos Olímpicos vai gerar um 
multiplicador de produção de 4,26 que proporcionará uma movimentação na 
economia brasileira de US$ 51,1 bilhões (R$ 102,2 bilhões se considerada a 
paridade cambial prevista no dossiê) no período de 2009 a 2027. Isso significa 
que para cada dólar investido nos Jogos a iniciativa privada injetaria outros US$ 
3,26 nas cadeias produtivas associadas ao evento. No período de 2009 a 2016 o 
impacto na produção (Valor Bruto de Produção) do país será de US$ 24,6 bilhões 
(R$ 49,2 bilhões). Já no período de 2017 a 2027, será de US$ 26,5 bilhões (R$ 
53 bilhões), sempre levando em conta os investimentos previstos de US$ 14,4 
bilhões e a paridade de dois reais para um dólar.”15

Pela análise dos consultores da FIA, os resultados mostram que a 
produtividade dos investimentos com os Jogos Olímpicos é ampliada no longo 
prazo. À medida que o projeto amadurece, os ganhos de produtividade tornam-
se maiores porque, pela lógica das métricas adotadas, há complementaridade 
entre os investimentos nos Jogos e pode haver atração de investimentos privados 
para os negócios associados à cadeia produtiva. Um dado relevante é que foram 
identificados 55 setores da economia que mais poderão se beneficiar com a 
realização do megaevento. Entre eles, os setores com maior movimentação em 
virtude dos Jogos seriam: construção civil (10,5%), serviços imobiliários e aluguel 
(6,3%), serviços prestados a empresas (5,7%), petróleo e gás (5,1%), serviços de 
informação (5%) e transporte, armazenagem e correio (4,8%) – itens que dialogam 
com o estudo da Fipe para o legado do Rio 2007. Em síntese, ainda, “a estimativa 

15 O texto completo do release distribuído pela assessoria de imprensa do Ministério do Esporte, abordando 
o relatório, pode ser visto no site: <http://www.atletasdobrasil.com/novo/exibenoticia.php?noticia_
id=5539>. Uma versão condensada do texto de divulgação do relatório pode ser encontrada no site oficial 
do Rio 2016: <http://www.rio2016.org.br/pt/Noticias/Noticia.aspx?idConteudo=1033>.
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de impacto no PIB do Brasil é de US$ 11 bilhões (R$ 22 bilhões) no período 
de 2009 a 2016, enquanto que no período de 2017 a 2027 será de US$ 13,5 
bilhões (R$ 27 bilhões)”, como revelado à imprensa, via nota oficial.

Um ponto importante do estudo é a questão da geração de emprego e 
renda a partir do megaevento olímpico. Os resultados mostram crescimento do 
número de postos de trabalho no período, sobretudo na construção civil. Os 
aportes de US$ 14,4 bilhões resultariam em 120.833 pessoas contratadas direta 
e indiretamente ao ano, entre 2009 e 2016, e 130.970 pessoas, ao ano, entre 
2017 e 2027. As métricas são semelhantes às do relatório da Fipe, analisando 
a Equivalência Homem por um Ano (EHA), que representa a soma das horas 
(pagas) de trabalho (temporário e permanente) criadas para organizar e realizar 
os Jogos. O relatório menciona ainda a arrecadação de impostos, alegando que o 
conjunto de investimentos geraria até 2027 uma arrecadação tributária adicional 
para os governos municipal, estadual e federal equivalente a 97% dos investimentos 
previstos para os Jogos. A Tabela 3 apresenta um resumo da projeção da FIA 
quanto aos impactos dos Jogos Olímpicos de 2016.16

Tabela 3 - Resumo dos impactos do Rio 2016, em %, a partir 

de projeção da FIA

Fase Local PIB
VBP (Valor Bruto 
de Produção)

Salário Emprego

Período antes 
e durante os 
Jogos Rio 2016
2009-2016

Rio 53,6 46,0 52,0 53,3
Resto do país 46,4 54,0 48,0 46,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Pós-Jogos Rio 
2016 2017-2027

Rio 62,4 59,5 46,8 41,9
Resto do país 37,6 40,5 53,2 58,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Total
Rio 58,4 53,0 49,1 46,9
Resto do país 41,6 47,0 50,9 53,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Fonte: FIA (2009).

 
6. Considerações finais

Neste artigo, enfatizamos a discussão sobre o legado dos Jogos Pan-Americanos 
Rio 2007, tanto a partir do estudo do relatório final, produzido pela Fipe, quanto 
pela análise de reportagens que se propuseram a discutir os impactos que o evento 
deixou para a cidade-sede. Por acreditarmos que esse evento regional somente fez 
sentido dentro da sua estratégia maior – e que acabou se mostrando bem-sucedida, 
com a conquista do direito de ser sede de uma Olimpíada –, optamos por fazer um 
diálogo dele com o processo de construção da campanha do Rio 2016. 

16 Tabela síntese dos resultados do Relatório da FIA, divulgada no release do Ministério do Esporte, para 
uso na imprensa. 
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Em linhas gerais, o que pudemos verificar é que, com o Rio 2007, a pauta 
esportiva foi contaminada positivamente por conceitos como o de legado do 
esporte e o da preocupação com a cobertura dos aspectos políticos, econômicos 
e sociais dos megaeventos esportivos – aspectos que, na sociedade atual e dos 
megaeventos espetaculares de importância global, se tornaram tão relevantes 
quanto a preparação de atletas e os resultados obtidos pelas performances nas 
competições. Além disso, não podemos ignorar que esse aprendizado pode fazer a 
diferença na organização e no acompanhamento da preparação da Copa de 2014 
e da Olimpíada de 2016. Até mesmo a cobertura da campanha para definição 
da cidade-sede dos Jogos de 2016 já teve essa tônica: a da importância de se 
entender o legado que um evento de porte pode deixar para a cidade e para o país. 
O que se observa é que, após o Pan Rio 2007, cresceu a cobertura jornalística 
do universo sociopolítico e econômico do esporte, ou seja, da importância de se 
buscar entender esses megaeventos esportivos sob a perspectiva do legado que 
eles podem deixar para o país e a cidade-sede.

Por fim, acreditamos que – para além do papel da mídia na cobertura da 
organização e produção dos impactos dos megaeventos esportivos –, após o 
Pan Rio 2007 e com a confirmação da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016, 
as duas no Brasil, os gestores do esporte nacional, em nível público e privado, 
terão uma grande oportunidade para colocar em ação conceitos de governança, 
melhores práticas e responsabilidade social, para fazer desses eventos grandes 
oportunidades que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do 
país. A constatação de que há sentido em produzir relatórios de projeção para 
os impactos desses megaeventos na sociedade e, principalmente, de prestação 
de contas desses grandes eventos, ao lado de uma imprensa mais preparada para 
entender essa complexidade, gera uma grande oportunidade para contribuir para 
que esses megaeventos cumpram o seu destino e ajudem o Brasil a alcançar um 
novo patamar no ranking civilizatório.
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Reflexões sobre a atual 
política externa brasileira

Georges D. Landau*

 
Resumo: O artigo critica a ideologização da política exterior do 
Brasil sob o governo Lula, aponta as deficiências inerentes a uma 
política baseada no protagonismo pessoal do presidente, assinala 
várias ocasiões em que candidaturas brasileiras a cargos-chave em 
organismos internacionais foram rechaçadas, questiona a pretensa 
liderança regional do país (não reconhecida por seu entorno), 
censura a intensa diplomacia “Sul-Sul” do Brasil em demanda de um 
hipotético assento permanente no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (que depende de fatores aleatórios), em desmedro de melhores 
oportunidades noutros mercados de importância pelo menos igual 
para o Brasil. O artigo também coloca em questão a relutância do 
governo em filiar-se à OCDE. Ressalvando o profissionalismo do 
Itamaraty, o artigo sublinha a falta de coordenação entre as agências 
do governo brasileiro voltadas para as relações internacionais, e 
verbera a atuação passiva do país em foros multilaterais em que são 
sancionados os países egrégios violadores dos direitos humanos, 
com a abstenção do voto brasileiro. Finalmente, o artigo analisa a 
subserviência ideológica da atual política em relação à dos países 
“bolivarianos”, em detrimento do interesse nacional.

Palavras-chave: Ideologia, diplomacia presidencial, direitos 
humanos, liderança regional, prioridades equivocadas.

Introdução

A atuação internacional do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002) foi proativa e de grande estatura, fazendo amplo uso da diplomacia 
presidencial1. Entretanto, em nada se compara, em termos de proatividade, com 
a do seu sucessor. Efetivamente, se no campo da política econômica Lula se 
manteve fiel, pelo menos no primeiro mandato (2003-06), ao ideário pragmático 
da administração anterior, assegurando a estabilidade econômica do país e o 
combate à inflação – conseguindo com isso o respeito e a admiração dos principais 
líderes mundiais –, no campo da política exterior o presidente e seu Partido dos 
Trabalhadores (PT) puderam afirmar uma identidade própria, cujas prioridades 
destoam significativamente das da gestão Cardoso. Lula imprimiu à sua diplomacia 

* Georges D. Landau é Professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da FAAP.  
O autor agradece a todas as pessoas que opinaram sobre a primeira versão deste artigo. Quaisquer erros e 
opiniões são, entretanto, da exclusiva responsabilidade do autor. E-mail: <prismax@terra.com.br>.
1Cf. LANDAU, G.D. The decision-making process in Brazilian foreign policy – the case of Brazil. Policy 
Papers on the Americas, vol. XIV, study 4, mar 2003, CSIS, Washington, DC.
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o seu próprio carisma pessoal, assim como as suas afinidades ideológicas de ex-
líder sindical de esquerda moderada. Um dos problemas, porem, é que a sua 
visão do mundo é simplista, anacrônica e retrógrada, e portanto incompatível 
com a atuação internacional de um Brasil moderno2.

A proatividade da diplomacia presidencial elevou-se exponencialmente no 
segundo e atual mandato, iniciado em 2007. Até princípios de 2008, Lula já 
passara quatro meses e meio no exterior, um aumento de 68% em relação a igual 
período do primeiro mandato. O presidente já visitou, desde a sua chegada ao 
Palácio do Planalto, no alvorecer de 2003, pelo menos 60 países e territórios, 
alguns mais de uma vez. Em princípio, tal dinamismo na esfera internacional 
merece aplausos, na medida em que implica levar o nome, a bandeira e a imagem 
do Brasil aos confins do planeta. Cabe, entretanto, indagar o custo-benefício de 
toda essa intensa atividade, quando há tantos problemas domésticos que requerem 
– e aguardam – a atenção do Presidente da República. Há que perguntar também 
se essa azáfama do chefe de Estado resultou em benefícios concretos e tangíveis 
para o país, além da sua própria projeção internacional. As dúvidas a respeito são 
mais que procedentes. 

Embora pudesse justificar-se, em tese, a visita a numerosos países com vistas 
a obter o respectivo apoio para uma hipotética candidatura brasileira a um assento 
permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas – objetivo legítimo, 
mas que requereria preliminarmente uma (ainda improvável) reforma da Carta 
da Organização, além do apoio dos atuais cinco membros permanentes do 
Conselho (também problemático) –, o que se tem visto é a falta de apoio ao Brasil 
por parte de uma série de países que a diplomacia do governo Lula caracteriza 
como “parceiros estratégicos”: os outros BRICs (Rússia, Índia e China)3 e países 
“irmãos” na América Latina. Isto vem ocorrendo quanto a candidaturas brasileiras 
a postos-chave em organismos internacionais – considere-se as fracassadas 
tentativas quanto à direção da OMC, do BID, da OACI e da Ompi4 –, isto 
para não falar dos insucessos experimentados pela diplomacia brasileira no G-20 
comercial (uma oportuna iniciativa brasileira) no contexto da Rodada de Doha, 
quando supostos parceiros prioritários do Brasil – Índia, China e Argentina – 
assumiram posições antagônicas aos nossos interesses nacionais5. Outros exemplos 
são os das fracassadas candidaturas de brasileiros altamente qualificados para a 
direção-geral da Unesco e do Órgão de Apelação da OMC6.

Ainda outro exemplo é o da tentativa brasileira de promover a integração 
econômica regional sul-americana mediante a conformação da Comunidade Sul-

2 NAIM, M. El “Eje de Lula” y el “Eje de Hugo”. El País, 22 mar 09.
3 Cf. ALMEIDA, P.R. To Be or Not the Bric. Inteligência, Rio de Janeiro, ano XI, dez 2008, p.22-46. 
Disponível em: <http://www.insightnet.com.br/inteligencia/43/PDFs/01.pdf>. Ver também, do mesmo 
autor, O Brasil como ator emergente, texto processado, 21 jan 09.
4 Organização Mundial do Comércio (WTO), Banco Interamericano de Desenvolvimento, Organização 
da Aviação Civil Internacional e Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi).
5 FLORES JR, R.G.; PEÑA, F. (coords.). Brasil e Argentina no contexto sul-americano. Projeto Cebri-
Cari-KAS, relatório final, jan 2008, p. 12.
6 O ESTADO DE S. PAULO. Nova derrota diplomática, editorial, 27 mai 09. KRAMER, D. Uma política 
das Arábias. O Estado de S. Paulo, 29 mai 09.
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Americana de Nações (Casa), iniciada em 2004 e transformada em 2007, por 
influência do presidente Hugo Chávez, na União das Nações Sul-Americanas 
(Unasul), organismo no qual, na prática, a Venezuela e os países da Aliança 
Bolivariana (Alba) têm a liderança efetiva, e não o Brasil7. A influência que 
exerce sobre o presidente Lula (e portanto sobre a política externa brasileira) o 
carismático líder venezuelano – agora autorizado por um referendo constitucional 
a perpetuar-se no poder – não beneficia o Brasil, nem internamente nem aos 
olhos da comunidade internacional (excetuados, é claro, os países da Alba). A 
continuidade da participação do Brasil no grupo dos BRICs, que a Rússia deseja 
institucionalizar sob a sua própria liderança, é função de um complexo de fatores 
em que avulta o desempenho da economia brasileira, recentemente comprometido 
pelos efeitos da crise financeira global, ainda que menos que os demais BRICs. 

Esta questão da liderança regional pretendida pelo Brasil está no cerne 
da política externa de Lula. Longe de ser consenso na região – o que lhe 
daria legitimidade –, é objeto de fortes resistências por parte da Argentina, do 
México, da Venezuela, e, por obra desta, dos demais países da Alba. Enquanto 
o Brasil persegue o objetivo da integração regional, a política de Hugo Chávez 
é essencialmente desintegradora, e vem polarizando a América do Sul em dois 
campos: o dos países pragmáticos, entre eles o Brasil, e os ideológicos, unidos 
em torno da liderança populista, anticapitalista e antidemocrática de Chávez. O 
problema para Lula consiste em conciliar as suas simpatias ideológicas, nitidamente 
esquerdizantes, com a defesa da democracia e dos direitos humanos. 

O conteúdo da política externa

Já vimos que, sob a direção pessoal de Lula e seus assessores extraItamaraty8, 
a política externa do Brasil prioriza as relações Sul-Sul, privilegia o entorno sul-
americano e em particular o do Mercosul – apesar de todos os pesares –, favorece o 
multilateralismo e cultiva o relacionamento com certos países, como o Irã, a Coreia 
do Norte e a Venezuela, objeto do opróbrio internacional. Teve o presidente Lula 
no passado algumas iniciativas pessoais, essencialmente ingênuas, que caíram todas 
no vazio: a taxação de passagens aéreas, de armamentos e de fluxos de capital9. 
Tampouco teve êxito a sua ideia de propor à China que o comércio bilateral se 
fizesse nas respectivas moedas nacionais, como teoricamente se faz entre o Brasil 
e a Argentina (mas de fato só 2% do comércio assim se faz). Em compensação, 
o Brasil sofreu um revés significativo ao ter de reconhecer a impossibilidade de 
concluir com sucesso as negociações da Rodada Doha, nas quais se empenhou 
durante anos a fio o ministro Celso Amorim, conferindo-lhes alta prioridade10. 

7 Cf. FLORES, M.C. Pansul-americanismo. O Estado de S. Paulo, 7 jan 09, p. A-2.
8 Cuja pre-eminência no governo cresce à medida que se reduz a autonomia do Itamaraty. Cf. CAMPOS 
MELLO, P. Entrevista com Marco Aurélio Garcia. O Estado de S. Paulo, 16 mar 09.
9 PAIVA ABREU, M. Política externa “deste tamaninho”. O Estado de S. Paulo, 10 ago 09.
10 MING, C. Desistências. O Estado de S. Paulo, 2 ago 09.
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Não estão preparados para fixar tal acordo os Estados Unidos, a China, a União 
Europeia e a India. Doha serviu de pretexto para o boicote à Alca11 durante 
muitos anos, do acordo de cooperação econômica entre o Mercosul e a União 
Europeia – que agora, com a desistência de Doha, poderá ser retomado, embora 
certamente não o será se a Venezuela de Chávez ingressar no Mercosul12.

Se isto é realmente assim, o balanço diplomático do governo Lula é assaz 
lamentável. Nenhum acordo comercial significativo foi firmado. Quando se 
avistou pela primeira vez com o presidente Obama em Washington, em 14 
de março, o presidente brasileiro desperdiçou boa parte da oportunidade para 
pedir-lhe uma aproximação maior dos Estados Unidos com Cuba e Venezuela. 
Nenhum dos dois governos lhe agradeceu13. Figura sempre nas manifestações do 
presidente brasileiro uma boa dose de wishful thinking, fruto da sua estupenda 
autoconfiança. Lula priorizou uma relação especial com a Argentina (que nada fez 
em retribuição), com o grupo Ibas14, que resultou até agora em nada de concreto, 
e nos associou a uma Índia que sabotou as posições brasileiras em Doha, e a uma 
África do Sul que se encaminha para rumos suspeitos15.

Um caso particular de relacionamento bilateral que coloca o Brasil na 
berlinda global é o que Lula pretende ter, e teima em desenvolver, com o Irã de 
Ahmadinejad, país objeto de sanções econômicas das Nações Unidas. Se a ideia 
do governo Lula era demonstrar soberania e independência em relação às posições 
tanto dos Estados Unidos como da União Europeia, havia outras maneiras de 
fazê-lo que não o convite a Ahmadinejad para visitar o Brasil (tendo sido a visita 
cancelada no último momento por motivos insuficientemente esclarecidos pelo 
Irã, e remarcada para novembro de 2009). Consta que Lula retribuiria com 
uma visita a Teerã. A presença da Petrobras na área de exploração de petróleo 
no Irã teria sido suficiente para refletir essa posição política independente. A 
intensificação do comércio bilateral teria sido um objetivo louvável, mas o seu 
custo político é demasiado alto. Em suma, a diplomacia de Lula no episódio do 
Irã foi contraproducente16. E no plano multilateral, terá sido melhor? 

A par do protagonismo pessoal de Lula (a repetir sempre os mesmos refrões), 
o que se terá conseguido, de interesse objetivo para o Brasil, nos sucessivos 
foros dos G-7, 8, 14, 20 financeiro? Pouco17. Algo se obteve, mas pouco, nos 
conselhos deliberativos das instituições de Bretton Woods, mas o peso que nelas 
exerce o Brasil permanece reduzido. Na OMC, o Brasil tem atuado com realce e 

11 Área de Livre Comércio das Américas (em inglês, FTAA).
12 O ESTADO DE S. PAULO. Engolindo desaforos. Editorial, 9 abr 09. O ESTADO DE S. PAULO. O 
Brasil é o alvo da Alba. Editorial, 26 abr 09.
13 KUNTZ, R. Chávez no Mercosul – vale arriscar? O Estado de S. Paulo, 7 mai 09. O ESTADO DE S. 
PAULO. Mercosul Bolivariano. Editorial, 5 mai 09.
14 India-Brasil-África do Sul.
15 Cf. THE ECONOMIST. 18 abr 09, p. 88-9.
16 O ESTADO DE S. PAULO. A visita cancelada. Editorial, 6 mai 09. O ESTADO DE S. PAULO. Relação 
com Irã não foi abalada, diz Amorim. 6 mai 09. ABDENUR, R. O Irã não é Ahmadinejad. O Estado de 
S. Paulo, 5 mai 09. KARMON, E. Brazil weakens sanctions. Latin American Advisor, Inter-American 
Dialogue, 11 ago 09.
17 PAIVA ABREU, M. G de quantos? O Estado de S. Paulo, 27 jul 09.
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desassombro (mercê do alto profissionalismo do Itamaraty), mas continuamos a 
ter apenas cerca de 1% do comércio mundial, e divergimos profundamente com 
protecionismo industrial e liberalismo no setor agropecuário, ao qual entretanto 
se erguem barreiras crescentes, que a diplomacia brasileira não conseguiu superar. 
Portanto, resultado pífio.

Também o tem sido no âmbito sul-americano, graças aos sucessivos embates 
com o governo Chávez e os seus satélites “bolivarianos”. A expropriação de duas 
refinarias da Petrobras na Bolívia, o tratamento inamistoso dispensado a esta e a 
empresas do grupo Odebrecht no Equador, e outros incidentes de indisfarçada 
hostilidade em relação ao Brasil – que timbra em honrar os compromissos 
da “diplomacia da generosidade” do presidente Lula – tendem a relativizar a 
apregoada solidariedade hemisférica. Três episódios recentes o demonstram: as 
negociações com o Paraguai sobre Itaipu, a crise em Honduras e a utilização pelos 
Estados Unidos de bases militares colombianas. Em todos esses eventos, o papel 
da diplomacia brasileira foi ideologizado, não pragmático como sempre fora.  

No caso do Paraguai, apesar de sustentar uma posição firme de não 
renegociação do Tratado de Itaipu (1973), o Brasil, na prática, assim o fez, dando 
ao tratado uma interpretação espúria destinada a favorecer e consolidar no poder 
o presidente Fernando Lugo, claudicante mercê de frequentes escândalos. Quem 
pagará a conta é o consumidor brasileiro de eletricidade; enquanto isso, não foi 
suscitada por Lula a questão das garantias legais aos numerosos “brasiguaios” 
naquele país18, problema semelhante ao enfrentado na Bolívia. 

No episódio de Honduras, em que o presidente Manuel Zelaya foi despojado 
do poder por uma decisão do Congresso e da Suprema Corte de Justiça – quando 
estava a ponto de perpetrar uma manobra flagrantemente inconstitucional para 
perpetuar-se no poder à la Chávez –, o Brasil, defendendo embora a Carta 
Democrática da Organização dos Estados Americanos (OEA), tudo fez para que 
prevalecesse o lado chavista da questão. Para arbitrá-la, foi pedido o concurso 
do presidente da Costa Rica, Oscar Arias, não o do Brasil19. E o refúgio dado 
pelo Brasil a Zelaya (e mais de 60 de seus sequazes) na embaixada do Brasil em 
Tegucigalpa tampouco traz qualquer benefício diplomático ao país. 

Finalmente, no que se refere ao acordo entre a Colômbia e os Estados Unidos 
permitindo a estes utilizar certo número de bases militares na Colômbia (após 
terem de deixar a que mantinham há uma década em Mantra, no Equador), a 
posição brasileira foi, mais uma vez, mais que dúbia, alinhando-se com a de Hugo 
Chávez: leniência para com este, dureza para com Álvaro Uribe, presidente da 
Colômbia. O que Lula fez foi utilizar o episódio das bases – instalações modestas, 
voltadas ao monitoramento das Farc e do narcotráfico – para fortalecer a Unasul, 
e com ela o próprio Chávez. Onde está, nisto, o interesse nacional do Brasil, cada 
vez mais assolado pelo narcotráfico que nos chega dos vizinhos países andinos? 

18 Cf. MAGNOLI, D. O Paraguai e o interesse nacional. O Estado de S. Paulo, 6 ago 09.  O ESTADO DE 
S. PAULO. Pagando pelos pecados de Lugo. Editorial, 21 jul 09. O ESTADO DE S. PAULO. Em risco 
o Tratado de Itaipu. Editorial, 28 jul 09.
19 Cf. GIELOW, I. O problema  é Chávez. Folha de S.Paulo, 27 jul 09. O ESTADO DE S. PAULO. Mais 
um favor a Chávez. Editorial, 2 ago 09. O ESTADO DE S. PAULO. A teimosia de Lula. Editorial, 9 ago 
09. Tb. CHRISPIM MARIN, D. Brasil não aceita versão de EUA sobre bases. O Estado de S. Paulo, 5 ago 
09. O ESTADO DE S. PAULO. O assunto da visita de Uribe. Editorial, 5 ago 09.
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Pareceria, na realidade, que a defesa intransigente dos interesses nacionais 
brasileiros é a última das cogitações do governo, que tudo sacrifica à ideologia 
e a pacificar os seus vizinhos “bolivarianos”. Na própria Venezuela de Chávez, 
em que pesem os contratos multibilionários que lá têm empresas brasileiras ao 
amparo de financiamentos do BNDES, com crescente frequência elas deixam 
de ser remuneradas por seus produtos ou serviços, podendo então recorrer às 
garantias do Banco, o que significa que, em última análise, quem paga é o sofrido 
contribuinte brasileiro. O episódio da parceria entre a Petrobras e a empresa 
petroleira estatal venezuelana PDVSA para a construção da refinaria Abreu e 
Lima em Suape (PE) – que, além do seu discutível mérito, porquanto levará o 
Brasil a importar óleo cru pesado (que já exportamos), sofreu durante longo 
tempo da inadimplência venezuelana – é ilustrativo deste estado de coisas. O 
orçamento do projeto multiplicou-se por quatro, e a participação da PDVSA 
sequer foi formalizada.

Sob o título “Lula e os seus amigos, às turras entre si”, o Economist publicou 
um longo artigo20 em que analisa “uma audaciosa tentativa brasileira de integrar a 
América do Sul, [mas que] enfrentou dificuldades”. E o subtítulo prossegue: “Os 
críticos domésticos dizem que o Brasil deve colocar o interesse nacional acima 
da ideologia esquerdista”. É disso, precisamente, que se trata. O artigo esmiuça 
o acontecido na cimeira da Unasul em Quito, em 10 de agosto, salientando 
o papel de Lula ao tratar de apaziguar as diferenças entre os “bolivarianos” 
liderados por Chávez e os demais países, ao sugerir que a Unasul se reunisse 
com os presidentes Obama e Uribe para reconcilliar os seus pontos de vista sobre 
as bases na Colômbia. Ao que Chávez lançou uma diatribe tonitroante contra 
ambos, torpedeando a iniciativa brasileira, o que levou Lula a deixar a cimeira 
prematuramente. O incidente tipifica a conturbada relação de Lula com as nações 
do seu entorno. E, diz o Economist, fortaleceu os críticos, no Brasil, da sua política 
exterior, que fustigam a ideologização desta, o seu “antiamericanismo implícito”, 
e sobretudo a sua proclividade a Chávez – que Lula, insultando a inteligência da 
cidadania brasileira, chama de “um grande democrata”.

Se esta arguta análise por observadores estrangeiros vai ao âmago da atual 
problemática brasileira em matéria de política exterior – a única área de governo 
em que a ideologia original do PT prevaleceu em relação aos parâmetros de 
política econômica herdada da presidência de Fernando Henrique Cardoso –, o 
que não dizer do minucioso estudo a que procedeu o nosso embaixador Rubens 
Ricupero, na sua conferência, pronunciada em Lima em 2 de julho de 2009, 
sob o sugestivo título “La siempre anunciada pero cada vez más improbable 
integración latinoamericana”21. Ricupero inicia o seu estudo enfatizando que 
a integração deve partir de políticas convergentes, e que na América Latina de 
hoje são patentes as divergências entre os países, acentuadas a partir da ascensão 
ao poder de Hugo Chávez e sua radicalização. Após fazer uma brilhante análise 

20 The Economist, 15 ago 09, p. 31-32 (“Lula and his squabbling friends”).
21 Reproduzida no suplemento dominical de O Estado de S. Paulo em 2 ago 09. É de se ressaltar que a 
conferência em Torre Tagle resultou de um convite do Ministro do Exterior do Peru, e a plateia era formada 
pelos embaixadores peruanos no mundo – rara distinção conferida a um diplomata brasileiro.
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histórica das políticas comerciais latino-americanas e dos primórdios da integração 
regional, Ricupero assinala a divergência profunda, entre os países da região, 
na sua concepção da legitimidade do poder e da organização da vida nacional, 
onde, à exceção de Cuba (e, por breve período, da Nicarágua sandinista), todos 
os países se recuperaram dos respectivos regimes militares optando pela volta à 
democracia representativa. Excetuam-se os países “refundadores”, que são os 
“bolivarianos”, cujas características conhecemos sobejamente, incluindo a sua 
base social no proletariado marginal das grandes metrópoles latino-americanas. 

Ricupero nos acautela contra vermos nesse fenômeno um simples retorno 
ao caudilhismo tradicional, e vê nele tanto a solidariedade ideológica das massas 
proletárias como um saudosismo do império incaico (a causa comum dos povos 
“originários”, que transcende as fronteiras nacionais). Em qualquer caso, são 
movimentos profundamente desagregadores para as sociedades tradicionais da 
região. A conclusão a que chega o embaixador é que se deve pensar em um 
recuo estratégico no conceito da integração latino-americana, adaptando-a a uma 
nova conjuntura, mediante maior realismo, seletividade e flexibilidade. Ricupero 
comenta que essas novas atitudes apresentam um desafio ao Brasil, que pode e 
deve, entretanto, cultivar processos de integração física e energética com os seus 
vizinhos, sem desmedro da comercial, além de melhor aproveitar o Tratado de 
Cooperação Amazônica (1978), cujo secretariado tem sede em Brasília, mas jamais 
foi bem aproveitado pelo Brasil (que o propôs). Ora, a ampla visão panorâmica 
de Ricupero ilustra implicitamente que há um descompasso entre a concepção 
integracionista do governo Lula, eixo-mor da sua política latino-americana, e a 
nova realidade regional. 

Refletindo o crescente foco sobre o Brasil nas relações internacionais, o 
mesmo número citado do Economist traz mais dois artigos, um sob a epígrafe “É 
tempo para Lula de promover a democracia em lugar de abraçar autocratas”, e 
outro sobre a crescente presença da China e do Irã na América Latina, inclusive 
no Brasil22. No primeiro desses artigos, após enaltecer as realizações de Lula no 
plano doméstico, fazem-se algumas constatações que aqui já mencionamos:

1. o governo de Lula aspira à liderança regional e a alianças “Sul-Sul” que 
lhe conferem influência, mas até agora sem exercer responsabilidade;

2. o legado de Lula é ambivalente, e o Brasil precisa agora decidir de quem 
está a favor; até agora, alinhou-se com regimes repressivos, como Cuba, Venezuela 
e o Irã, e desenvolveu traços de antiamericanismo;

3. ninguém espera que o Brasil se converta no xerife americano para a região, 
mas, no próprio interesse do Brasil, e ao contrário do que Lula parece pensar, 
não se pode equivocar entre democratas e autocratas como Chávez.

No segundo artigo, examinam-se as políticas brasileiras para com a China – 
que vetou um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas – e (seguindo o exemplo de Chávez) o Irã, que tem a prática e o 
potencial da subversão na América Latina. E se censuram os gestos de amizade 
de Lula para com um tirano repressor, Ahmadinejad. Na realidade, a ostensiva 

22 Cf. The Economist, 15 ago 09, Whose side is Brazil on?, p. 10, e The dragon in the backyard, p. 19-21.

Reflexões sobre a atual política externa brasileira, Georges D. Landau, p. 37-52



44 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.8(16), 2010

simpatia do governo Lula para com regimes políticos que são violadores maciços 
dos direitos humanos, como Cuba, Venezuela, Rússia e Irã, está em contradição 
direta não apenas com a índole da nação brasileira, como também com o texto 
da Constituição Federal. 

A conduta da política externa

Estas observações não devem ser vistas como uma crítica à atuação diplomática 
do Brasil, que se mantém, como sempre foi, altamente profissional, e tem no 
Itamaraty um corpo de elite dentro da administração brasileira. O que se questiona 
são os objetivos mesmos da política externa do país sob a gestão do presidente 
Lula, e a sua ideologização. Que o presidente tenha querido atribuir prioridade 
estratégica a uma política Sul-Sul, e à integração sul-americana com foco no 
Mercosul, são metas válidas, e consentâneas com a orientação ideológica do seu 
partido, duas vezes democraticamente eleito e que mantém altíssimos índices de 
popularidade ao longo de quase sete anos de mandato. A Constituição Federal em 
vigor, que no seu art. 4.º estabelece parâmetros para a política exterior do país, 
confere ao Presidente da República amplíssimas atribuições nesse domínio, em 
matéria de política externa, e ele as vem exercendo ao seu talante. O problema, 
porém, é que “o governo brasileiro não é um governo de esquerda”23, embora 
venha comportando-se como tal, sobre bases de simpatia, e não do pragmatismo 
que sempre caracterizou a diplomacia brasileira. 

São também até certo ponto justificáveis as 35 embaixadas criadas por Lula 
desde a sua subida ao poder em 2003, de um total de 111, sendo localizadas as 
novas missões maiormente em países africanos, centro-asiáticos  e algumas mini-
ilhotas no Caribe. Se bem representem por ora um ônus para o Tesouro – mais 
que pontos de apoio para a promoção comercial ou sequer para um eventual 
suporte às pretensões brasileiras nas Nações Unidas – e estejam na maioria das 
vezes desequipadas para desempenhar uma atuação diplomática efetiva e eficaz, 
essas novas missões em pontos remotos do planeta poderão vir a ser no futuro 
instrumentos dessa atuação.

São difíceis de explicar episódios recentes como os votos pró-Cuba e pró-
Sudão no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o asilo concedido a 
Olivério Medina (representante das Farc no Brasil), o status de refugiado político 
atribuído a Cesare Battisti e a consequente denegação da sua extradição para a Itália 
(a questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que votou pela extradição), 
ou ainda a devolução a Cuba, à socapa, de dois atletas cubanos que pediram asilo 
após os Jogos Pan-Americanos de 2007. São episódios que desonram o Brasil (em 
vários desses casos o Itamaraty sequer foi auscultado), e que somente podem ser 
explicados – embora não justificados – com base nas afinidades ideológicas do atual 
governo. Como diz Sérgio Fausto, essa política externa, de repúdio aos direitos 
humanos e de endosso tácito aos preconceitos de toda natureza que ensangrentam 
o mundo, “nos enreda em situação constrangedora”24.

23 BARNA SOARES, J.C. O Brasil e a América do Sul: convergência ou caos? Cadernos Fecomércio, São 
Paulo, n.º 01, ago 2007, p. 20. 
24 FAUSTO, S. Menos arrojo. O Estado de S. Paulo, 2 mai 09.
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Cabe aqui uma referência particular ao papel do Congresso, que as mais 
das vezes tem se omitido na fiscalização da atuação do Executivo no campo 
das relações exteriores. Houve, sim, cobranças episódicas, ditadas por eventos 
extraordinários – como a invasão armada dos campos de gás da Petrobras pelo 
presidente da Bolívia, ou o quase-calote infligido ao BNDES pelo Equador, ou 
ainda a crise entre o Brasil e a Itália causada pela recusa de extradição do terrorista 
Battisti –, mas inexiste um esforço sistemático sequer de monitoramento da 
atuação diplomática do Brasil nas suas várias vertentes e dimensões. Ora, uma 
força-tarefa sobre o Brasil e a América do Sul, recentemente coordenada pelo 
Centro de Integração e Desenvolvimento (Cindes), concluiu, com muita razão, 
que “o sucesso de uma estratégia do Brasil para a América do Sul depende de 
liderança interna capaz de promover a coordenação interinstitucional. Essa 
coordenação envolve diferentes instâncias da burocracia do Executivo, mas 
também uma participação maior do Legislativo”25.

Efetivamente, tempo houve em que o Itamaraty detinha o monopólio das 
relações exteriores do Brasil, mas a complexidade do mundo moderno, e a célere 
inserção do Brasil em todas as frentes da convivência internacional, fez com que 
praticamente todas as agências do governo federal, e até as de alguns estados da 
Federação, tenham hoje as suas assessorias internacionais. Recente levantamento 
feito pela Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, identificou 
34 órgãos federais, além do Itamaraty, que têm atuação internacional; são 22 
ministérios e 12 secretarias da Presidência da República. Caberia acrescentar a esses 
órgãos agências reguladoras e empresas públicas, como o BNDES e a Petrobras. 
Num país com crescente e dinâmica interação com a economia internacional, 
isto é perfeitamente normal, desde que o ministério encarregado das relações 
exteriores tenha preeminência e controle sobre o que dizem e fazem essas agências, 
cujas atividades evidentemente repercutem sobre a imagem e os compromissos 
internacionais do Brasil. Não é, entretanto, o que ocorre no atual governo. 

Conquanto existam muitos mecanismos de coordenação interagências, como 
a Camex, a Cofiex, a Cofieg26 e numerosos Grupos de Trabalho subordinados 
à Casa Civil, não é excepcional que diferentes instituições do Poder Executivo 
pratiquem a sua própria diplomacia, sem subordinar-se aos lineamentos políticos 
do Itamaraty. Quando da elaboração da Estratégia de Defesa Nacional (aliás, 
contestada pelo Exército), o Ministério das Relações Exteriores foi voto vencido, 
quando é evidente que “o divórcio entre política externa e de proteção do país 
tem de ser superado”27. Na esfera do Banco Central, na de empresas públicas 
como a Petrobras e na de agências autônomas como a Apex28, é patente o grau 
de autonomia que na prática se verifica em relação ao Itamaraty. Tal falta de 
sinergia dentro do governo, e deste com o empresariado nacional, não augura 

25 CINDES. O Brasil na América do Sul, Relatório final. Breves Cindes 1, jun 2007, p. 2.
26 Camex: Câmara de Comércio Exterior; Cofiex: Comissão de Financiamentos Externos; Cofieg: Comitê 
de Financiamento e Garantia das Exportações.
27  Cf. BARBOSA, R. Estratégia de defesa nacional e Itamaraty. O Estado de S. Paulo, 13 jan 09, p. A-2. Cf. 
também PAIVA ABREU, M. Crise, a grande eleitora de 2010. O Estado de S. Paulo, 26 jan 09, p. B-2.
28 Agência Brasileira de Promoção de Investimentos e Exportação.
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positivamente para a “praxis” da política exterior do Brasil. No plano da segurança 
nacional, por exemplo, é notória a divergência entre o Itamaraty e o Ministério 
da Defesa29.

Lamentavelmente, o Congresso tem se omitido na sua tarefa de controlar e 
fiscalizar a gestão governamental, notadamente na esfera internacional. O nosso 
regime presidencialista confere ao titular do Executivo poderes quase imperiais, 
que o Legislativo dificilmente pode contestar; incumbe-lhe, porém, fiscalizar o 
seu exercício. A mídia o tem feito, mas com escassos resultados, em parte devido à 
aguda desinformação de que padece a esmagadora maioria do eleitorado brasileiro, 
como também o próprio Congresso. A famosa “diplomacia da generosidade” 
do nosso presidente, frequentemente aplicada a países do entorno geográfico 
brasileiro na América do Sul, e ocasionalmente ao perdão da dívida de países 
africanos inadimplentes, tem sido contraproducente, além de onerosa para o 
contribuinte, sem que tenha sofrido eficazes contestações internas. O voto 
brasileiro de consistente apoio a Cuba em vários foros internacionais ignora 
o fato de que o regime na ilha é violador contumaz de direitos humanos, cuja 
preservação, segundo reza a nossa Constituição, é um dos valores fundamentais 
da postura internacional do país. O mesmo ocorre com relação à Venezuela. 

Outros atores

Se no setor público brasileiro verifica-se uma certa carência de coordenação 
interinstitucional, o que dizer de sinergia com o setor privado, e outros atores, 
em demanda de objetivos de política externa? O contexto adquiriu maior 
complexidade e dinamismo com a crescente internacionalização das empresas 
brasileiras, hoje presentes, com grande êxito, em todos os mercados relevantes30. 
Há mais de uma década, o governo Cardoso instituiu, com o suporte técnico da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), um mecanismo de auscultação do 
pensamento empresarial no setor exportador, a Coalizão Empresarial Brasileira 
(CEB), que chegou a prestar relevantes serviços à formulação da política comercial 
brasileira. Com o correr do tempo, porém, esta coalizão foi se tornando menos 
um veículo de interlocução do governo com os exportadores e mais um fórum 
para que estes sejam simplesmente notificados das ações diplomáticas do governo 
que possam repercutir sobre o setor. 

Existem outros mecanismos híbridos para que o setor privado se faça ouvir 
pelo governo, mas, como no caso do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social (CDES), eles têm se transformado, de órgãos consultivos que eram, em 
meras câmaras de ressonância para o governo. Além dos setores público e privado, 
também o “Terceiro Setor”, das organizações não governamentais (ONGs) e 
dos chamados “movimentos sociais”, participam hoje na formulação e execução 
da política exterior, com frequência à revelia do governo, e não raro defendendo 
interesses antagônicos aos deste, ou da própria sociedade nacional. Quem poderia 

29 Cf. BARBOSA, R. Contradição interna. O Estado de S. Paulo, 18 jul 09.
30 Cf. GONÇALVES, J.B. Desafio da inserção internacional do Brasil – próximos passos. Cadernos Adenauer, 
ano III, n.º 3, 2006, p. 157-164.
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ignorar a influência do Movimento dos Sem-Terra sobre as relações do Brasil 
com o Paraguai?

Pode-se interpretar como inserido no contexto da “diplomacia da 
generosidade” o apego do governo Lula ao Mercosul, que, 18 anos após o seu 
lançamento, é hoje uma estrutura melancólica, que pesa como uma verdadeira 
hipoteca sobre a liberdade diplomática do Brasil de negociar acordos comerciais 
com países que realmente representem mercados atraentes e promissores para 
as exportações brasileiras. O Chile manifestou o seu desinteresse pelo bloco, e 
preferiu negociar acordos comerciais com países asiáticos. A União Europeia 
trata há sete anos, em vão, de negociar um acordo com o Mercosul, de sumo 
interesse para o Brasil, e não o consegue31, em parte devido ao protecionismo 
da UE e em parte ao do Mercosul32. O empresariado brasileiro tem manifestado 
ao presidente, sem êxito, o seu desencanto com o Mercosul. Entretanto, um 
personagem central no manejo da diplomacia do Brasil, o então Secretário-Geral 
de Política Exterior do Itamaraty, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, 
escreve, em recente ensaio, que “a América do Sul se encontra, necessária e 
inarredavelmente, no centro da política externa brasileira. Por sua vez, o núcleo 
da política brasileira na América do Sul está no Mercosul. E o cerne da política 
brasileira no Mercosul tem de ser, sem dúvida, a Argentina”33. Não se coloca 
em discussão o fato de que a Argentina é hoje um país virtualmente falido, cujo 
protecionismo comercial, além de pôr em xeque o Mercosul, discrimina contra 
as exportações brasileiras.

É pena também que a administração do presidente Lula, em nome de uma 
pretensa – e frequentemente não-correspondida – solidariedade com os países 
em desenvolvimento, não tenha até agora optado por aceitar o prestigioso 
convite para que o Brasil ingresse como membro de pleno direito na OCDE34, 
à qual pertencem outras economias emergentes (como México, Coreia do Sul 
e Turquia), e que congrega uma alta proporção do PIB mundial. Como muitos 
outros países desenvolvidos, inclusive na Europa, o Brasil se caracteriza por ter 
uma economia dual, que vai da sociedade pós-industrial de Sudeste à pobreza do 
Norte e Nordeste – e, nesse contexto, são dignos de louvor os esforços da gestão 
Lula para reduzir as iníquas desigualdades sociais do país –, mas nem por isso 
deveríamos buscar acolhida no chamado Terceiro Mundo, e sim naqueles países 
que oferecem verdadeiras oportunidades para a economia brasileira em termos 
de comércio, investimentos e transferência de tecnologia. Isto absolutamente não 
implica em descurar dos compromissos históricos do Brasil com o seu entorno 
latino-americano e os Palop35. O que aqui se advoga é que o relacionamento 

31 ALMEIDA, P.R. Mercosur-European Union cooperation. Trabalho não publicado, 16 fev 2009.
32 O ESTADO DE S. PAULO. A festiva crise do Mercosul. Editorial, 26 jul 09. Cf. NIEMEYER, J.L. 
Brasil, Mercosul e sistema internacional. Jornal do Brasil, 29 abr 09.
33 O mundo multipolar e a integração sul-americana. Trabalho não publicado, 19 jul 2007.
34 Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, com sede em Paris. O Brasil é observador 
ante vários comitês da Organização. Cf. GREGORY, D.; ALMEIDA, P.R. Brazil and the G-8 Heiligendamm 
Process. Paper prepared for Cigi, 22 mai 08. 
35 Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa: cinco países (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique 
e São Tomé e Príncipe), aos quais veio juntar-se o Timor Leste. Todos são membros, juntamente com Brasil 
e Portugal, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com sede em Lisboa.
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com os mesmos se faça sobre bases pragmáticas, e não apenas, ou sobretudo, 
com fundamentação ideológica.

A cooperação para o desenvolvimento

Cabe aqui uma referência ao Brasil como protagonista da cooperação 
internacional para o desenvolvimento (sustentável). O governo dispõe, desde a 
gestão do presidente Cardoso e de seu chanceler Luiz Felipe Lampreia, de uma 
instituição destinada a prestar cooperação técnica em âmbito bilateral, a Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC), que funciona no âmbito do Itamaraty e, com 
recursos escassos, aos quais soube acrescentar os de outras entidades estatais e 
privadas (como a Fiocruz, a Embrapa e o Senai), tem tido atuação meritória, 
principalmente na América do Sul e na África. Nesse contexto, o Brasil aparece 
como provedor de educação, treinamento profissional e tecnologia a países bem 
menos adiantados que o nosso, o que constitui também um componente positivo 
e coerente da política exterior brasileira36. Também o é a participação proativa do 
Brasil em missões de paz, como no Timor Leste e especialmente no Haiti, onde 
um contingente militar brasileiro integra a Missão da ONU (Minustah), que 
um general brasileiro comanda. São estas, noblesse oblige, contribuições do país 
decorrentes do seu status de liderança regional. A missão no Haiti destinou-se 
sobretudo a lastrear a aspiração brasileira de integrar o Conselho de Segurança 
da ONU. Assim também se explica a nova proliferação de embaixadas brasileiras 
em países marginais da África, cujos votos poderão influir na eventual reforma do 
Conselho de Segurança pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

É de se notar igualmente a participação brasileira nas instituições financeiras 
multilaterais, não apenas as de âmbito universal como as de Bretton Woods37, 
senão também as de escopo regional, como os Bancos Interamericano (BID) e 
Africano (BAD) de Desenvolvimento, e até sub-regional, como a Corporação 
Andina de Fomento (CAF) e o Fundo Financeiro para a Bacia do Prata (Fonplata), 
ou ainda o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem). Em todas 
essas instituições financeiras, o Brasil figura como provedor líquido de recursos 
a países de menor desenvolvimento relativo dentro da região. Na verdade, para 
efeitos de cooperação financeira, o Brasil conta com o seu próprio BNDES, cujos 
desembolsos anuais (R$ 91,5 bilhões em 2009) superam de muito os do Banco 
Mundial e BID somados – e que serve como instrumento de diplomacia financeira 
nos países vizinhos, assim como a Petrobras exerce uma diplomacia petroleira, em 
demanda dos seus próprios objetivos. Nestes, aliás, a Petrobras evidencia certa 
ambiguidade, pois ora atua como uma empresa integrada de energia, competitiva 
e respeitadíssima em âmbito internacional, ora funciona como agente do governo, 
subordinando os seus próprios interesses empresariais aos do Estado brasileiro. 
Como exemplo, basta citar a sua atuação recente na Bolívia38. 

36  Cf. LANDAU, G.D. O Brasil e a cooperação internacional para o desenvolvimento. Revista de Economia 
e Relações Internacionais, São Paulo, vol. 6, n.º 12, jan 2008. Ver tb. VAZ, A.C. A cooperação brasileira na 
América do Sul – evolução, características e condicionamentos. Breves Cindes 6, mai 2008.
37 Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird) – Banco Mundial e suas agências filiadas.
38 LANDAU, G.D. Brazil. In: WEINTRAUB, S. (ed.). Cooperação Energética no Hemisfério Ocidental – 
benefícios e impedimentos. Rio de Janeiro, Cebri-CSIS, 2008.
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Interessa ao Brasil manter-se como mutuário importante que é dos bancos 
multilaterais. Ora, além da provisão de crédito subsidiado que fazem esses bancos, 
suprindo as deficiências orçamentárias nacionais, parte do atrativo deles reside 
no financiamento de bens e serviços (procurement), cuja aquisição mediante 
processo licitatório, com valor anual de muitos bilhões de dólares, fica restrito 
aos países membros; não é por outra razão que países como a China e a Coreia 
do Sul ingressaram recentemente como membros plenos do BID. Ao Brasil 
deveria interessar, portanto, tornar-se membro de outros bancos regionais, como 
o Asiático (AsDB), com vista a participar nesse procurement. Em lugar disso, 
porém, tornamo-nos recentemente membros do Banco do Sul (BancoSur), 
que ainda não entrou em operação: uma confusa instituição imaginada pelo 
presidente Chávez, norteada basicamente por seu desejo de criar mecanismos 
latino-americanos que prescindam da participação dos Estados Unidos, muito 
presentes nos outros bancos, onde, como no BID, são majoritários. Esta é uma 
das muitas iniciativas do líder populista venezuelano, cuja obsessão antiamericana 
o fez criar políticas e mecanismos destinados a reduzir o peso dos Estados 
Unidos no contexto hemisférico – a Unasul foi criada em parte para rivalizar 
com a Organização dos Estados Americanos, que nos seus 61 anos de existência 
muito contribuiu para estabilizar as relações internacionais no continente. O 
Brasil não tem por que compactuar com esses objetivos ideológicos, tendentes 
a afastá-lo do país que é o seu principal parceiro comercial e financeiro, e sua 
principal fonte de investimentos e tecnologia. Soberania é uma coisa, alienação 
ideológica é outra. Cumpre, é claro, que o país preserve e afiance a sua absoluta 
independência e soberania, mas não é com tais gestos pueris que o fará. Artigo 
do The Economist de dezembro de 2008 sinalizava o descrédito que cerca tais 
manifestações retóricas, desprovidas de substância, como foram as quatro reuniões 
de cúpula realizadas (por iniciativa brasileira) na Bahia, cujo principal significado 
residiu na readmissão de Cuba à “família” latino-americana (em detrimento das 
chamadas cláusulas democráticas). 

O multilateralismo

Vista sob um prisma mais amplo, a política exterior brasileira está 
comprometida com o multilateralismo, originalmente sob uma ótica defensiva – 
para coibir o intervencionismo na região latino-americana das grandes potências 
ocidentais às vésperas do século XX – e hoje, crescentemente, de forma afirmativa, 
visando à governabilidade democrática das instituições internacionais39. A única 
exceção são as negociações comerciais multilaterais, onde o Brasil mantém 
ainda uma postura defensiva, de minimização de riscos mais que de busca de 
oportunidades40. Assim, o Brasil defende a reorganização dos mecanismos 
deliberativos das principais instâncias multilaterais, e o faz de forma pragmática, 
acorde tanto com as tradições do país como com as necessidades de um mundo 

39 Cf. BIATO, M.F. Aspectos para uma nova governança global. Nueva Sociedad, n.º 210, jul-ago 2007. Ver tb., do 
mesmo autor, Shaping Global governance: a Brazilian perspective. CEBRI Artigos, n.º I, ano III, jan-mar 2008.
40 Cf. WEINTRAUB, S. The mixed nature of Brazilian policies: excellent, dynamic and inexplicable. CSIS Issues in 
International Political Economy, n. 101, mai 2008.
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em dinâmica transformação, no qual já se revelaram inadequadas as estruturas 
constituídas seis décadas atrás, ao findar a Segunda Guerra Mundial. Um dos mais 
significativos expoentes da nova política exterior do Brasil na era Lula, o assessor 
presidencial para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, escreve que se 
for certa a tendência de construção de um mundo multipolar, que sucederá ao 
unilateralismo declinante de hoje, abrem-se grandes perspectivas para a América 
do Sul”41.

Não há dúvida de que o protagonismo diplomático – pessoal – do presidente 
Lula contribuiu para que o Brasil fosse ouvido com respeito nesses foros de 
modernização institucional, como o G-20 financeiro, reunido em Washington em 
15 de novembro de 2008 para reestruturar o sistema financeiro global; outra vez 
em Londres, em 2-3 de abril de 2009; e com uma terceira edição em Pittsburgh, 
em setembro de 2009. Entretanto, tal proatividade tem de se assentar num 
trabalho técnico da melhor qualidade, com credibilidade e consistência, e numa 
preparação diplomática igualmente cuidada, como sabem fazer, respectivamente, 
o Banco Central e o Itamaraty. Em importante artigo, Paulo Roberto de Almeida 
demonstrou as mudanças sensíveis verificadas na posição relativa do Brasil no 
âmbito regional e global42. Em particular, ressalta ele que o governo Lula se valeu 
de “todos os instrumentos e modalidades de política externa – multilateralismo, 
relações bilaterais e mecanismos informais de cooperação” para promover as novas 
prioridades diplomáticas do país sob sua gestão. E conclui que “a emergência do 
Brasil enquanto grande ator regional e global depende bem mais da continuidade 
de seu processo interno de reformas econômicas e políticas do que, na verdade, de 
sua capacidade de projeção externa, que parece garantida”. Se assim for, como tudo 
indica, o processo será demorado, posto que as reformas estruturais internas estão 
estancadas43. Falta fazer o dever de casa. Nas palavras do embaixador Botafogo, “O 
que quer que o Brasil faça na sua agenda interna irá, crescentemente, influenciar 
sua inserção internacional. Inversamente, o que vier a ocorrer no mundo externo 
terá crescente importância nas nossas relações internas, seja para o bem seja para 
o mal”44.

Há quem argua que o Brasil não merece figurar entre os BRIC45 porque o seu 
desempenho econômico não é sequer de longe comparável ao dos demais – embora 
a crise global tenda a pôr abaixo essas desigualdades. O nosso país tem, entretanto, 
em relação à Rússia e à China, a vantagem de contar com uma democracia estável 
(a da Índia, como demonstraram os tristes atentados de Mumbai, sofre com a 
tensão bilateral e com as ameaças terroristas vindas do Paquistão)46. 

41 América do Sul – do destino à construção. Teoria e Debate, Fundação Perseu Abramo, jan-mar 2008.
42 O Brasil como ator regional e global: estratégias de política externa na nova ordem internacional. Cena 
Internacional, Brasília, Instituto de Relações Internacionais da UnB (Irel), vol. 9, n.º 1, 2007, p. 7-36. Disponível 
em: <http://www.mundorama.info/Mundorama/Cena_Internacional_files/Cena_2007_1.pdf>; Acesso em 
mar 2009.
43 Cf. FRANCO, G.H.B. Inserção externa e desenvolvimento: o consenso envergonhado. Interesse Nacional, ano 
I, n.º 1., abr-jun 2008.
44 GONÇALVES, J.B. Desafios da política externa. CEBRI 10 anos, Dossiê ed. Especial, vol. I, ano 7, 2008, p. 48.
45 ALENCASTRO, L.F. To Bric or not to Bric. Indústria Brasileira, fev 2008, p. 50.
46 O Brasil procurou aproximar-se da Índia e da África do Sul mediante a criação de um foro consultivo 
regional, o Ibas, mas até agora, ao que conste, os seus resultados concretos são escassos. Por outro lado, 
há aspectos preocupantes no futuro político da África do Sul. 



51

À guisa de conclusão

É evidente que a problemática da condução da política exterior do Brasil 
neste alvorecer do século XXI é bem mais complexa do que estas reflexões gerais 
puderam assinalar. É óbvio também que comporta vários aspectos que sequer 
foram evocados, como o da necessidade de formação profissional especializada em 
setores técnicos de que ainda carece a diplomacia tradicional. Dada a crescente 
inserção do Brasil na economia internacional, ou se cria um Ministério do 
Comércio Exterior – a função é hoje secundária no MDIC – ou, no bojo do 
próprio Itamaraty, um corpo de especialistas altamente qualificados para assistir, 
na promoção comercial, as empresas brasileiras. Outra questão correlata é a dos 
adidos técnicos às missões diplomáticas do Brasil, dos quais temos hoje ampla 
rede, mas com qualificações frequentemente questionáveis47. 

Outro aspecto que está a merecer reparos refere-se à carência de proteção 
jurídica para a internacionalização das empresas brasileiras que investem na 
América do Sul, onde por vezes enfrentam graves riscos políticos. Resquício 
histórico da época em que o Brasil, então meramente receptor do investimento 
privado direto, relutava em submeter à arbitragem internacional as controvérsias 
em matéria de investimentos, que há muito já não ocorrem no Brasil, o governo 
reluta em firmar acordos de promoção e proteção de investimentos (APPIs), como 
tampouco acordos para evitar a bitributação, ambos pleiteados com empenho 
pelo empresariado nacional48.

Finalmente, há muitos aspectos operacionais, dentro do próprio Itamaraty, 
que estão a merecer reparos, dada a multiplicidade de instâncias com jurisdições 
superpostas. Se isto ocorre na própria Secretaria de Estado das Relações Exteriores 
– o nome guarda um charme désuet –, o que dizer da coordenação interagências, 
e ainda da interinstitucional, num país em que praticamente todas as instâncias 
do governo federal têm ânsia de projeção externa? Os desafios são muitos, e é 
altamente positivo que instituições como o Cebri se dediquem a deslindá-los, 
objetivamente. O Brasil conta hoje com numerosas escolas e cursos de Relações 
Internacionais, e é de se esperar das novas gerações neles treinadas que possam 
emergir contribuições relevantes para o aprimoramento da diplomacia brasileira, 
lato sensu.

 O protagonismo diplomático do Brasil, e o pessoal do presidente Lula, 
podem levar o país a situações embaraçosas, como a que ocorreu com o refúgio 
do presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, na embaixada do Brasil 
em Tegucigalpa, em 21 de setembro de 2008, muito provavelmente instigado 
pelo mentor de Zelaya, o presidente Hugo Chávez. Se a concessão do refúgio 
foi um gesto humanitário, acorde com as tradições do país, o uso da embaixada 
como um palanque político de Zelaya colocou o Brasil na linha de frente de uma 
quase-guerra civil em Honduras, desqualificando o papel de mediador neutro que, 
noutras circunstâncias, o país poderia ter tido. O episódio ilustra os riscos tanto do 

47 Ver O ESTADO DE S. PAULO. Chanceleres informais de Lula irritam o Itamaraty, 19 jan 09.
48 Cf. BARBOSA, R. Proteção de investimentos no exterior. O Estado de S. Paulo, 24 fev 09, p.A-2.
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protagonismo de Lula como da subordinação tácita à influência de Chávez, como 
ainda na ineficácia institucional de mecanismos multilaterais – caso da OEA49.

A visita do presidente Obama ao Brasil, anunciada antes do fim de 2009, porá 
em evidência um dilema para o nosso país. Os Estados Unidos, que tradicionalmente 
atuaram como o gendarme da América Latina (e ainda o são no campo do combate 
às drogas e ao terrorismo), descartam hoje exercer esse papel noutros setores. 
Entretanto, é de importância estratégica para o governo Obama que se mantenham 
a paz e uma relativa estabilidade na região mitigando-se a influência desintegradora 
de Chávez e seus “bolivarianos”. Logicamente, os EUA gostariam de delegar ao 
Brasil essa função, como país-líder que é na América do Sul, e é do próprio interesse 
brasileiro que se mantenha uma relativa tranquilidade no seu entorno. O que o 
Brasil não pode aceitar é o papel de preposto dos Estados Unidos50. A solução 
mais simples seria apelar para as instâncias multilaterais, como a OEA, o Grupo 
do Rio e a Unasul, mas em todos os incidentes mais recentes esses organismos e 
processos se revelaram inoperantes. Uma das prioridades da diplomacia brasileira 
seria, portanto, reformá-los para que possam melhor cumprir o seu papel.

As debilidades internas do Brasil projetam-se na sua atuação em certos 
foros multilaterais, como os do meio ambiente e das mudanças climáticas, temas 
estratégicos em que o governo está dividido. Coisa semelhante ocorre nas instituições 
de Bretton Woods, que têm por interlocutor brasileiro o ministro da Fazenda, cujas 
diferenças conceptuais com o Banco Central em matéria de política monetária são 
notórias51. Um mal da diplomacia presidencial com excessivo protagonismo é que, 
quando dá errado, inexistem instâncias revisoras; é o que se deu, por exemplo, na 
reunião de cúpula da Unasul em Bariloche, em 28 de agosto de 2009, que resultou 
num impasse indesejado pelo Brasil, mantendo-se a já sabida polarização entre os 
“bolivarianos” ideológicos e os pragmáticos, sem que o Brasil pudesse arbitrar as 
divergências52  – o que não impede um certo triunfalismo por parte de Lula, que 
crê desfrutar na esfera internacional, e na multilateral em particular, da mesma 
avassaladora popularidade que angariou no plano doméstico53.

Em resumo: sem que devamos incidir no pecadilho da bazófia nem no da 
autocomplacência, é óbvio que o Brasil – por suas dimensões em todos os sentidos, 
por seus recursos atuais e potenciais, por sua estabilidade política e econômica, e 
por suas instituições democráticas consolidadas – assumiu uma estatura no plano 
internacional impensável há apenas uma década atrás. Boa parte disso se deve sem 
dúvida ao empenho pessoal do presidente Lula. Entretanto, a pouco menos de um 
ano do fim do seu mandato, o país precisa voltar a ter uma diplomacia pragmática, 
voltada para o interesse nacional e não para as ideologias de turno. Diplomacia é 
uma função de Estado, não de governo.

49 Cf. CANTANHEDE, E. A ponte ruiu. Folha de S.Paulo, 29 set 09.
50 MONTANER, C.A. Estados Unidos no quiere y Brasil no puede. Diario de América, 14 set 09. Cf. tb. 
CHIPMAN, J. (Director-General, International Institute for Strategic Studies). Strategic perspectives on 
Latin America. Conferência em Santiago do Chile, 3-5 ago 09.
51 ALMEIDA, P.R. A crise econômica internacional e seu impacto no Brasil. Doc. não publicado, 16 ago 
09.
52 CANTANHEDE, E. Reunião da Unasul só aprofunda impasse. Folha de S. Paulo, 29 ago 09.
53 FAUSTO, S. Os perigos do triunfalismo. O Estado de S. Paulo, 18 out 09.
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As lições da Grande 
Depressão foram 

aprendidas; e as lições 
japonesas?

José Pedro de Oliveira Monforte*

Resumo: A Grande Depressão, a estagnação japonesa e a crise de 
2008 certamente têm suas peculiaridades, mas também compartilham 
muitas semelhanças. Porém, enquanto o paralelo com a Grande 
Depressão e as lições desta foram assimiladas, o calvário econômico 
japonês e suas lições não encontram o mesmo consenso diante do 
cenário vivido recentemente. Mas, na verdade, a bolha imobiliária, 
acionária e de crédito, além do crescimento econômico, explosão do 
consumo e boom de investimentos japonês na década de 80 encontram 
muitas semelhanças com os EUA destes últimos anos. O objetivo 
deste artigo é analisar algumas destas semelhanças com a crise de 
2008 e apontar diferenças relevantes.

Palavras-chave: Crise financeira, resgate do sistema financeiro, Japão, 
bolha especulativa.

Introdução

O estudo da Economia está longe de encontrar consenso e a crise econômica 
de 2008 pareceu tornar ainda mais latente tal falta de unanimidade. Estaria 
o mundo vivendo uma recessão em “V”, “U”, “L” ou “W”? Grande parte 
do alfabeto foi utilizada para descrever os cenários possíveis, mas a crescente 
complexidade da economia mundial tornou o exercício de traçar cenários cada vez 
mais próximo ao de uma adivinhação. Todavia, é possível dizer, de uma maneira 
simplista, que a economia americana se deparava com três possíveis caminhos 
diante da crise: uma nova grande depressão, uma recessão “comum” ou uma 
longa estagnação. Apesar de muito amplos e diferentes, estes três cenários ajudam 
a traçar paralelos com outros momentos como a Grande Depressão americana 
ou a estagnação japonesa da década de 90. 

Neste sentido, iremos analisar os principais pontos da Grande Depressão e as 
implicações para as políticas implementadas no Japão do início da década de 90. 

* José Pedro de Oliveira Monforte é economista formado pelo IBMEC (Insper), de São Paulo. É analista 
e gestor de renda variável na Pragma Patrimônio, e detém certificação CNPI (Certificado Nacional do 
Profissional de Investimento). Foi membro votante do Comitê de Investimentos do UBS Pactual Wealth 
Management.  E-mail: <jose.pedro@pragmapatrimonio.com.br>.
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Com esse pano de fundo, buscaremos semelhanças e diferenças entre o momento 
vivido pelos Estados Unidos e o Japão no período pré-estouro da bolha.

A Grande Depressão

Ben Bernanke, um estudioso da Grande Depressão, a descreve como sendo “o 
pior desastre econômico na história americana”. Sua severidade se torna evidente 
pela queda de um terço no PIB dos EUA e também pela taxa de desemprego 
oficial, que atingiu 25%, somente para citar alguns dados. Um fenômeno desta 
magnitude foi objeto de várias análises, mas o debate sobre suas causas encontrou 
um consenso na linha monetarista, que teve em Milton Friedman e Anna Schwartz 
seus primeiros articuladores relevantes. Em seu estudo sobre a história da política 
monetária americana, eles apontaram a relação de causalidade entre a queda da 
produção e preços com a política monetária vigente no período. 

Barry Eichengreen argumenta, em seu estudo sobre a Grande Depressão, 
que enquanto erros de política monetária tiveram um papel preponderante para 
os Estados Unidos, para outros países a instabilidade internacional devido ao 
padrão ouro desempenhou um papel maior. Outros autores apontaram que 
mesmo nos Estados Unidos a política monetária sozinha não seria capaz de 
explicar integralmente tamanha ruptura econômica, trazendo à tona novos 
elementos como, por exemplo, o aumento no custo de intermediação devido 
a corridas bancárias. Nessa direção, Ben Bernanke mostra como o colapso de 
crédito ajuda a explicar parte da ruptura. Ao longo da Grande Depressão foi 
observada a falência de 9 mil bancos e diversas corridas bancárias, culminando 
no feriado bancário de 1933.

Um outro elemento adicional foi a presença de uma política fiscal 
contracionista. Em 1932, por exemplo, o governo americano tentou combater 
o seu crescente déficit aumentando impostos, uma vez que suas arrecadações 
minguaram devido à crise econômica. 

Com o benefício do tempo, hoje se acredita que a melhor resposta para 
uma crise seja uma política fiscal e monetária expansionista, aliada à presença de 
estabilizadores automáticos (como garantia de depósitos e seguro-desemprego). 
Durante um discurso de 2002 em homenagem aos 90 anos de Milton Friedman, 
o atual presidente do Fed, Ben Bernanke, disse: “Eu gostaria de dizer para Milton 
e Anna: em relação à Grande Depressão, vocês estão certos, nós a causamos. 
Pedimos desculpas. Mas graças a vocês nós não a causaremos novamente”1.

A “década perdida” do Japão 

As lições da Grande Depressão americana tornam-se extremamente 
interessantes ao analisar o Japão do início da década de 90. É possível defender 
que as políticas japonesas seguiram a cartilha de políticas contracíclicas, evidente 

1Milton Friedman e Anna Schwartz escreveram A Monetary History of the United States, 1867-1960, 
considerado um clássico da literatura sobre o assunto.
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pelas suas políticas monetárias (Gráfico 1) e fiscais (Gráfico 2), além de combater 
o risco sistêmico com capitalizações de bancos e garantias de depósitos. Porém, 
isso não ajudou o Japão a evitar o período que ficou conhecido como “década 
perdida”. Embora seja plausível argumentar que a natureza da crise japonesa e da 
Grande Depressão seja diferente, cabe ressaltar que nenhum dos fatores apontados 
como responsáveis pela Grande Depressão americana trata das condições pré-
existentes que levaram o país à crise, mas sim sobre as respostas políticas à luz 
de uma crise. 

As lições da Grande Depressão foram aprendidas; e as lições japonesas?, José Pedro de Oliveira Monforte, p. 53-66
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Durante a década de 80 o Japão se tornou um modelo de sucesso a ser 
emulado por países em desenvolvimento. O país ascendeu à condição de segunda 
economia global e muitos questionavam quanto tempo levaria para que o Japão 
tomasse o lugar dos Estados Unidos, dado o fraco desempenho da economia 
americana durante a década de 80. Porém, essa imagem de sucesso do milagre 
econômico japonês há muito foi esquecida devido à sua “década perdida”, 
enquanto os EUA observaram um período de prosperidade durante os anos 90. 
De fato, quando comparado com o crescimento observado durante os anos 80, 
o PIB real japonês ficou significativamente abaixo da tendência determinada 
por aquela década (Gráfico 3), mas a tendência do PIB real pós-crise ainda é 
positiva. Com exceção do período mais recente, influenciado pela crise global, 
esse mesmo gráfico mostra que o Japão não sofre uma profunda recessão, mas 
sim uma mudança de patamar de crescimento.

Lições japonesas

Roubini apresenta uma crítica às políticas econômicas japonesas ao apontar 
para o fato de o Japão ter demorado quase dois anos após o estouro da sua 
bolha de ativos para realizar um estímulo fiscal, e quase oito anos para atingir 
afrouxamento quantitativo. De fato, o Japão tardou a adotar medidas agressivas. 
Porém, é igualmente importante destacar que não houve forte ruptura na 
economia real japonesa, como evidenciado pelo desempenho do PIB (Gráfico 
3), para justificar tais medidas. Além do mais, o fantasma da espiral deflacionária 
só surgiu alguns anos após o estouro da bolha (Gráfico 4), o que impossibilitaria 
justificar uma ação tão forte como o afrouxamento quantitativo imediato ao do 
estouro da bolha. Por último, até a experiência japonesa, a possibilidade de juros 
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nominais próximos de zero era tratada mais como uma abstração acadêmica do 
que um cenário possível. 

É possível até argumentar que as políticas japonesas tenham evitado uma 
grande depressão no país dada a magnitude, velocidade de acumulação e destruição 
de suas bolhas. Caso isso seja verdade, seria bem possível que a causa da década 
perdida japonesa resida em outros fatores que não as suas bolhas de ativos.

Hoshi e Kashyap (2004) oferecem uma alternativa interessante para explicar 
o calvário econômico em que o Japão se encontrou pós-estouro das bolhas. Para 
os autores, a estagnação está relacionada com a forma pela qual foi conduzido o 
resgate do sistema financeiro, que criou uma estrutura de incentivos perversa, e 
não tanto com o sucesso ou fracasso de políticas macroeconômicas. Ao se levar 
em conta a baixa taxa de crescimento econômico e a importância dos imóveis 
como garantia de empréstimos, alguns problemas no setor financeiro eram de se 
esperar. Porém, as perdas do sistema financeiro japonês excederam em muito as 
do sistema financeiro dos Estados Unidos durante a Grande Depressão, segundo 
cálculo dos autores. A falha reestruturação do sistema financeiro japonês deixou 
o país com um sistema financeiro fraco que potencialmente inibiu a recuperação 
econômica.

Essa fraqueza do sistema financeiro é analisada em maior profundidade 
no trabalho de Caballero, Hoshi e Kashyap (2003). Eles apontam para um 
fato intrigante: empresas que não eram economicamente viáveis, as quais eles 
chamam de “zumbis”, continuaram a receber crédito no Japão. Estas empresas 
afetaram negativamente a concorrência ao afastar possíveis entrantes lucrativos, 
resultando em uma alocação ineficiente dos recursos escassos da economia. 
Uma possível explicação para a existência das empresas “zumbis” está no fato 
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de o governo japonês ter exercido pressão para possivelmente evitar falências 
e consequentemente desemprego, ou até casos em que os próprios bancos 
aumentaram crédito para credores problemáticos com o objetivo de minimizar 
o impacto, em seu balanço, de uma possível falência. Hoshi e Kashyap (2004) 
apontam também que o governo limitou a reestruturação do sistema financeiro 
com sua demora em limitar a cobertura da garantia de depósitos do governo. 
Esses fatores garantiram que bancos “ruins” continuassem a atrair financiamento 
e apoiar seus tomadores insolventes.

Em seus trabalhos sobre a crise japonesa, Eric Rosengren (2009), presidente 
do Fed de Boston, apontou três lições importantes: bancos mal capitalizados 
se comportam de maneira diferente dos bancos bem capitalizados; certas 
regulamentações bancárias e princípios contábeis podem amplificar os ciclos da 
economia; e, por fim, ativos problemáticos precisam ser removidos do balanço 
dos bancos o mais rápido possível. 

Algumas regulamentações bancárias e princípios contábeis têm características 
pró-ciclicas, como a provisão para devedores duvidosos, por exemplo. Perdas 
acima das provisionadas acontecem em ciclos negativos, pois são baseadas em 
informações passadas. As perdas acima da provisão levam a uma contração da oferta 
de crédito, e acabam por exacerbar o efeito do ciclo econômico negativo.

No curto prazo, bancos mal capitalizados focam sua atenção na preservação 
do capital, em vez de procurar maximizar lucro no longo prazo. Isso se torna 
um problema – para sanar seu balanço problemático, esses bancos, que têm 
dificuldade de levantar capital, melhoram seu balanço reduzindo ativos. Os 
bancos nessa situação tentam a redução dos ativos especialmente sem incorrer 
em perdas adicionais, e para tanto reduzem ativos de melhor qualidade. Isso os 
leva a apoiar credores de pior qualidade, em vez de alocar crédito para credores 
de melhor qualidade. 

Neste sentido, é necessário remover o quanto antes ativos problemáticos do 
balanço dos bancos, para que parem de focar na redução das perdas e do capital, 
e comecem a focar em lucros de longo prazo. Isso se torna mais importante na 
medida em que falta liquidez durante uma crise de crédito, o que pode causar 
grandes desvios entre o valor de mercado e o valor pelo qual esses ativos estão 
marcados no balanço. Rosengren acredita que, para o caso em que o desvio se dê 
por falta de liquidez, o governo deva oferecer liquidez. Já para o caso em que o 
problema seja risco de crédito, e os bancos não limpam seu balanço por ausência 
de incentivo para vender o ativo (uma vez que isso levaria a reconhecer a perda), 
a solução seria a pressão de órgãos reguladores em vez da capitalização. Como 
demonstrado na Tabela 1, o trabalho de Hoshi e Kashyap mostra que, apesar 
de os bancos japoneses cumprirem a meta de capitalização dos reguladores, eles 
estavam mal capitalizados. As regras impostas pelos reguladores eram pouco 
relevantes, uma vez que as regras contábeis no país inflavam o valor patrimonial 
reportado. 
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Hoshi e Kashyap também argumentam que a recapitalização do sistema 
financeiro foi míope, pois focada somente em evitar a crise sistêmica, e protegeu 
não somente depositantes como também devedores e acionistas, reduzindo o 
incentivo de melhora da rentabilidade. Por fim, as recapitalizações foram um 
processo fragmentado e não coordenado, além de terem sido somente reativas.

A maneira como são conduzidas capitalizações em um sistema financeiro 
problemático é muito importante, mas é também muito importante saber o 
tamanho da capitalização. Diamond (2001) demonstra que capitalizar somente 
até o ponto onde bancos estão dispostos a eliminar ativos ruins de seu balanço, 
e eliminar o suporte a devedores problemáticos, ou deixar bancos na situação em 
que sua única alternativa é a venda de ativos desse tipo, são políticas que podem 
ser piores que não capitalizar. Na outra ponta do espectro, um excesso de capital 
subsidiado reduz o incentivo a reestruturar operações ineficientes.

Semelhanças e diferenças

O exercício de comparar um momento negativo da economia americana 
com o Japão do início da década de 90 não é uma novidade. Harrigan e Kuttner 
(2004) já analisaram semelhanças e diferenças com a recessão americana de 2000-
2001. Os Estados Unidos do fim da década de 90 também enfrentaram uma 
bolha no preço de ativos, visível no mercado acionário, mas que, diferentemente 
da experiência mais recente, não ocorreu no mercado imobiliário. Eles concluíram 
que os problemas japoneses se originaram de imprudência na concessão de 
crédito, algo que não era observado nos Estados Unidos do início deste século. 
Assim como Roubini, eles argumentam que a demora para uma resposta enfática 
por parte do Japão pode ter jogado o país numa espiral deflacionária. Mesmo 
assim, eles admitem que em 2001 os Estados Unidos já escaparam por pouco 
de um cenário deflacionário, mérito de uma resposta rápida e enfática da política 
monetária.
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Assim como o Japão da década de 80, os Estados Unidos viveram também 
nos últimos anos uma bolha no mercado acionário e no mercado imobiliário 
(Gráficos 5 e 6). Não existe uma medida precisa ou consenso sobre o momento 
exato do estouro das bolhas, mesmo porque é possível argumentar que não 
existe uma perfeita sincronia entre economia real, mercado acionário e mercado 
imobiliário. Por simplicidade, foi utilizado como ponto de referência o ponto 
máximo de cada série, dada a falta de consenso sobre o momento exato do estouro 
da bolha devido ao comportamento de cada um dos diferentes mercados. O 
Índice Nikkei demonstra uma velocidade de acumulação e destruição maior do 
que seu comparável americano. Já no mercado imobiliário, o comportamento 
dos dois países é similar. 

Ao se adotar o máximo da série de dados como o momento do estouro da 
bolha, ambos os países apresentam padrões semelhantes de acúmulo no período 
anterior ao da crise. Uma janela mais longa apresenta resultados diferentes tanto 
no mercado acionário quanto no mercado imobiliário, pois os Estados Unidos 
sofreram uma recessão em 2001, enquanto o período de acúmulo japonês foi 
mais prolongado. Outro ponto relevante é que o resultado japonês difere muito, 
dependendo do índice utilizado. No gráfico, foi utilizado o índice de preços 
de áreas urbanas; porém, outras análises utilizam com frequência o índice que 
compreende somente dados das seis principais cidades, que apresenta um aumento 
significativamente maior.  
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A ruptura econômica vivida pelos Estados Unidos atualmente é certamente 
mais grave que a vivida pelo Japão no estouro de sua bolha acionária e imobiliária, 
o que é evidente tanto pela queda do PIB (Gráfico 7) quanto pela queda da 
produção industrial (Gráfico 8). O crescimento do PIB real americano pré-crise 
é significativamente menor que o japonês, mas isso não evitou que os EUA 
sofressem uma destruição de riqueza, o que não foi observado no PIB real 
japonês. Esse mesmo cenário é observado na produção industrial: a velocidade 
de acumulação pré-crise foi significativamente maior no Japão, mas os Estados 
Unidos sofreram uma queda mais rápida e de maior intensidade.
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Outro ponto relevante é o fato de que em alguns aspectos o Japão entrou 
no período em condições macroeconômicas melhores que as dos EUA, como 
por exemplo uma poupança maior e um superávit na conta corrente (Gráficos 
9 e 10). Com uma dívida líquida sobre o PIB em torno de 20% ao longo da 
década de 80, o Japão entrou na crise menos endividado que os Estados Unidos, 
que oscilaram sua dívida líquida sobre PIB na casa dos 40% desde 2000 (Gráfico 
11). Ao se sobrepor as trajetórias das dívidas japonesa e americana torna-se 
evidente que preocupações acerca da capacidade de pagamento americano à luz 
do potencial de endividamento fruto de uma política fiscal expansionista ainda 
são muito precipitadas. 
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Quando se considera somente a população economicamente ativa, o Japão 
do fim da década de 80 sofria de um desequilíbrio populacional, demonstrado por 
sua pirâmide populacional invertida (Gráfico 12b). Essa dinâmica populacional 
perversa não chega a ser um problema tão grave para os Estados Unidos de 
2008, que têm uma certa estabilidade na sua população econômica ativa, ligada 
à média de idade menor de sua população mais jovem (Gráfico 12a). Porém, a 
dinâmica populacional está longe de ser benéfica para os Estados Unidos devido 
à proximidade da aposentadoria da geração dos baby boomers. Esse aumento 
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significativo esperado na razão entre a população economicamente ativa e 
população economicamente inativa irá acarretar inúmeros custos nos próximos 
anos, como por exemplo na área da previdência social.

Rosengren (2009) aponta para o fato de que os problemas enfrentados 
pelos bancos japoneses foram magnificados por carregarem muitas ações de 
empresas em seus balanços, algo que não acontece na mesma magnitude nos 
bancos americanos. Com o estouro da bolha do mercado acionário, somado às 
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crescentes perdas em empréstimos, isso tornou o balanço dos bancos japoneses 
ainda mais problemático. 

Conclusão

Leon Tolstói inicia seu romance Anna Karenina dizendo “Todas as 
famílias felizes são iguais. As infelizes o são cada uma à sua maneira”. Como 
demonstrado anteriormente, o momento vivido recentemente pelos Estados 
Unidos compartilha semelhanças e diferenças com o Japão antes do estouro 
de sua bolha. Na busca por entender os motivos que levaram o Japão a ter sua 
“década perdida”, um ponto crucial é o papel que o resgate e as regulamentações 
do sistema financeiro tiveram em debilitar o crescimento potencial do país. Dada 
a probabilidade, mesmo que baixa, de uma nova Grande Depressão, questões 
como a magnitude das capitalizações públicas no sistema financeiro tornam-se 
secundárias. Como os dois exemplos demonstraram, é inegável que a mitigação 
do risco sistêmico seja prioridade número um, porém isso não é garantia de saúde 
e bom funcionamento do sistema financeiro. Esse tipo de miopia pode deixar 
os Estados Unidos em uma situação similar à japonesa, caso as semelhanças do 
momento vivido pelos Estados Unidos relativamente à experiência japonesa 
tenham um peso maior do que as diferenças.
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A política externa do governo 
José Sarney (1985-1990)

Débora Figueiredo Barros do Prado e Shiguenoli Miyamoto*

Resumo: O objetivo do presente texto é analisar a política externa  
brasileira em um contexto de dupla dificuldade. No plano interno, 
por se tratar de um período de transição do regime militar para um 
governo civil depois de duas décadas; no plano externo, em face das 
grandes transformações que se estavam sucedendo no plano global, e 
que afetavam tanto o Brasil quanto a América Latina. O texto faz uma 
reflexão sobre o quadro interno e a conjuntura internacional para, 
em seguida, focalizar alguns itens que mereceram atenção especial 
das autoridades brasileiras no quadro considerado: os problemas 
enfrentados nas negociações internacionais, o início do processo de 
integração regional na Bacia do Prata e a questão ambiental, que 
assume importância crescente a partir da década de 1980. 

Palavras-chave: política externa brasileira, política brasileira, América 
Latina, negociações internacionais, integração regional.   

Introdução

A década de 80 representou um período de alterações significativas no sistema 
internacional. Nesse cenário de grandes mudanças ocorreu, simultaneamente, 
o processo de redemocratização brasileiro, colocando ponto final ao regime 
militar que vigorou durante duas décadas. Quando o presidente José Sarney 
(15/3/1985 – 15/3/1990) assumiu o mandato, o país estava inserido em um 
contexto de fortes vulnerabilidades domésticas e internacionais. Entre os problemas 
a serem enfrentados destacavam-se como principais desafios ao seu governo o 
fortalecimento do processo democrático, as iniciativas para a estabilização da 
economia e a atuação no plano internacional1. 

A política externa do governo Sarney foi formulada em um momento de 
transição do regime ditatorial para um novo quadro, com predomínio do poder 
civil, enquanto em termos mundiais caminhava-se já para uma mudança de ótica, 
com a prevalência do que se passou a designar, corretamente ou não, de modelo 
neoliberal. Qual a tendência adotada por José Sarney com a “Nova República”? 
Até que ponto se pode dizer que a atuação do país naquele período se diferenciou 
dos anos anteriores? As mudanças foram tão bruscas que se pode considerar uma 
ruptura com o modelo até então vigente? 

Adotamos a premissa de que as transformações na dinâmica do sistema 
internacional necessariamente apresentaram impactos na política externa 

* Débora Figueiredo Barros do Prado é Bacharel e Mestre em Relações Internacionais pelo Programa de 
Pós-Graduação em Relações Internacionais Unesp-Unicamp-PUC/SP. Doutoranda em Ciência Política na 
Unicamp. E-mail: <debfbp@gmail.com>. Shiguenoli Miyamoto é Livre-Docente e Professor Titular em Relações 
Internacionais e Política Comparada do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 1-B. E-mail: <shiguenoli@gmail.com>. 
1Uma excelente análise sobre o jogo político nesses anos pode ser encontrada em CRUZ, S.V. Estado e economia 
em tempo de crise. Política social e transição política no Brasil nos anos 80. Campinas: Editora da Unicamp, 1997.
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brasileira, uma vez que essa não está descolada dos problemas que afetam o 
sistema como um todo. Em termos amplos, pode-se dizer que as prioridades 
no governo Sarney estão vinculadas à ideia de implementar políticas adequadas 
de um desenvolvimento nacional mais autônomo. Haveria, assim, algumas 
características comuns àquelas observadas nos anos anteriores, como a procura 
de uma autonomia cada vez maior e a adoção de políticas não estreitamente 
identificadas com as posturas norte-americanas. 

Nesse sentido, uma política que contemplasse com mais intensidade a 
aproximação com as nações do Terceiro Mundo apresentaria resultados pouco 
eficazes e que, portanto, ajudariam de forma restrita as pretensões do país no 
quadro que ora despontava. Assim, pode-se observar a atuação implementada 
pelo governo brasileiro na rodada do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e 
Comércio (Gatt) realizada em Montevidéu, e o relacionamento mais aprofundado 
com a Argentina – que igualmente havia superado alguns anos antes as dificuldades 
impostas pelo regime militar – assinando os protocolos de integração2. Em outra 
frente, o governo Sarney passou a enfrentar fortes críticas relacionadas com a 
política ambiental, fazendo renascer o sentimento nacionalista em defesa do 
território brasileiro e da soberania amazônica.

Nos próximos parágrafos faremos considerações, ainda que abreviadas, 
tanto do contexto internacional quanto do quadro doméstico nos anos 80 para, 
em seguida, determo-nos com mais atenção na política externa conduzida pelo 
governo de José Sarney, que teve como titulares da Chancelaria primeiro Olavo 
Setúbal e, depois, Roberto de Abreu Sodré. Este texto não tem a pretensão de 
ser exaustivo, mas tão somente apontar algumas características da política externa 
da década de 1980, na fase de transição do regime. 

A década de 80: os constrangimentos externos

Com o término da Segunda Guerra Mundial, verificou-se a possibilidade 
de integração dos espaços econômicos por meio de mecanismos multilaterais 
de regulação, como o sistema de Breton Woods de 1947. Dentre as principais 
características dessa estrutura temos o estabelecimento de taxas de câmbio fixas e 
o controle financeiro administrado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) 
(EICHENGREEN, 2000:131). Essa perspectiva funcionou de maneira adequada 
até os anos 70, quando passou a encontrar dificuldades crescentes, tornando o 
sistema econômico bastante vulnerável.  Como motivos, costuma-se arrolar a 
crise do petróleo na década de 70, que impossibilitou a preservação pelos Estados 
Unidos da regulação do dinheiro mundial ancorado no padrão fixo ouro-dólar; o 
aumento da competição nos setores produtivos; e a internacionalização do capital 
com a retirada do equivalente monetário do comércio e da produção. 

2A participação do Brasil na Rodada Uruguai já mereceu uma série de estudos, principalmente através de 
dissertações e teses de doutorado. Apenas para ilustração, ver os trabalhos de BELLI, B. Interdependência 
assimétrica e negociações multilaterais: o Brasil e o regime internacional de comércio: 1985-1989. 
Dissertação de mestrado em Ciência Política, apresentada à Unicamp em 1994; CALDAS, R. W. Brazil in 
the Uruguay Round of the Gatt: the evolution of Brazil’s position in the Uruguay Round, With Emphasis on 
the Issue of Services (Strategies and Policies for the Global Political Economy). Londres: Ashgate Publishing 
, 1998.
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Além das dificuldades econômico-financeiras que afetaram grande parte 
da década de 1980, outro evento que contribuiu para alterações no sistema 
internacional, redesenhando todo o cenário, foi a derrocada do império soviético. 
Com isso, chegava-se ao término da Guerra Fria, abrindo caminho para que os 
Estados Unidos despontassem, nos planos militar e econômico, como a única 
superpotência, ainda que obstáculos outros passassem a fazer parte do cotidiano 
de sua agenda.

A desregulamentação do sistema financeiro internacional, os choques do 
petróleo e as altas taxas de juros, decorrentes das medidas tomadas pelo governo 
Ronald Reagan, desestabilizaram consideravelmente as economias dos demais países, 
em especial aqueles em desenvolvimento (PEDs). Esses últimos, dos quais o Brasil 
fazia parte, demonstraram-se mais vulneráveis aos fluxos financeiros mundiais, e 
passaram a enfrentar problemas cada vez mais agudos em face dos motivos citados, 
além de outros como a liberalização do comércio sob a égide de institutos como o 
FMI. Fator que pesou bruscamente contra as economias em desenvolvimento foi 
o protecionismo comercial adotado pelos países avançados, com o aumento dos 
subsídios aos seus produtores, e a utilização de barreiras não tarifárias ao comércio, 
impactando e prejudicando diretamente as exportações agrícolas dos PEDs. 

Neste quadro, os países da América Latina enfrentaram, portanto, dificuldades 
no âmbito econômico e social. A crise da dívida é um exemplo visível da deterioração 
ocorrida, pois expôs o continente a vulnerabilidades mais agudas, diante das pressões 
dos mercados e das instituições financeiras. Tal período ficou, posteriormente, 
conhecido como a “década perdida”.

Não se pode esquecer ainda que a rigorosa atuação dos Estados Unidos, 
criando a Cláusula 301 (Lei de Comércio de 1988), causou impacto considerável 
sobre o sistema como um todo afetando, principalmente, as nações com menor 
capacidade de reação, ou seja, justamente aquelas que demandavam mudanças mais 
significativas na estrutura de poder mundial. 

O cenário doméstico: a transição do poder

Além do contexto de vulnerabilidade internacional, a década de 80 representou 
para os países latino-americanos o período de redemocratização no continente, 20 
anos após o ciclo militar instaurado pela derrubada de João Goulart, em março 
de 1964. O processo de abertura política, conhecido como distensão lenta e 
gradual, já vinha desde o início dos anos 70, assim que Ernesto Geisel (1974-1979) 
assumiu o poder. Entre as decisões tomadas por Geisel podem ser mencionadas, 
primeiramente, as eleições livres a partir do ano de sua posse, com a oposição 
conseguindo eleger 16 das 22 vagas em disputa pelo Senado Federal. Esse revés 
deu origem a descontentamentos, e fez com que nos pleitos de 1976 e 1978 outras 
medidas restritivas fossem aplicadas, como a Lei Falcão e a indicação do senador 
biônico (um dos dois senadores que concorriam às eleições de 1978 era eleito pelas 
Assembleias Legislativas)3. 

3Especificamente sobre o quadro político-partidário dos anos 70, consultar, por exemplo: LAMOUNIER, 
B.; CARDOSO, F.H. Os partidos e as eleições no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975; REIS, F.W. (org.). 
Os partidos e o regime: a lógica do processo eleitoral brasileiro. São Paulo: Símbolo, 1978; LAMOUNIER, 
B. (org.). Voto de desconfiança; eleições e mudança política no Brasil (1970-1979). São Paulo/Petrópolis: 
Cebrap/Editora Vozes, 1980.
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Durante o seu mandato, Geisel ainda teria de enfrentar outros desafios, 
obrigando-o a assumir posturas fortes contra o aparato repressor, quando 
ocorreram a tortura e morte de Wladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, culminando 
com a exoneração do general Ednardo D’Avila Mello do Comando do II Exército, 
sediado em São Paulo. Colocou fim à censura para a grande imprensa, enquanto 
a imprensa nanica continuou merecendo restrições; e mediu forças com setores 
duros do estamento militar, ainda reticentes com a política de distensão, como 
o confronto com o ministro do Exército Sylvio Frota4. 

A liberalização política teve um avanço significativo no governo de João 
Baptista Figueiredo (1979-85), quando o Ato Institucional n.º 5 foi revogado, a 
anistia foi aprovada, permitiu-se a reintegração à vida pública de políticos exilados e 
ativistas de esquerda punidos durante o regime militar, e reconstituiu-se o sistema 
partidário, substituindo o modelo vigente desde 1966, quando apenas Arena e 
MDB, até então consideradas siglas provisórias, concorriam às eleições.

Durante o período sucessório vale lembrar a iniciativa da oposição, em 
especial do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, em 1984, de tentar 
alterar as regras vigentes para as eleições do novo presidente. Àquela altura, foi 
proposta uma emenda constitucional, conhecida pelo nome de seu autor, Dante 
de Oliveira, para restabelecer o voto direto para presidente. Disso resultou a 
campanha das “Diretas Já”, e que contou com mobilização significativa de 
parcelas da sociedade civil. Posta em votação no dia 25 de abril de 1984, a 
emenda não foi aprovada, apesar de obter 298 votos favoráveis (22 a menos 
do que o necessário), 65 contrários, havendo 3 abstenções e a ausência de 113 
representantes do PDS.

Confirmada a derrota, a decisão dos partidos oposicionistas foi, então, 
de procurar influenciar o processo de sucessão dentro das regras estabelecidas 
pelo governo militar (a eleição indireta). Com esse intuito formou-se a Aliança 
Democrática entre o Partido da Frente Liberal (PFL) e o PMDB, apresentando-
se como candidatos Tancredo Neves e José Sarney, contra o representante da 
situação, Paulo Salim Maluf, que derrotara Mário Andreazza nas prévias de seu 
partido.

A transição para o novo período ficou definida em 15 de janeiro de 1985, 
quando Tancredo Neves foi eleito presidente. Contou com os votos tanto da 
oposição ao regime militar quanto dos dissidentes da base de apoio do governo 
(PFL), que tinha em suas hostes o agora vice-presidente José Sarney, que assumiu 
o cargo maior em 21 de abril, quando Tancredo Neves faleceu. 

4A bibliografia que trata do período militar já é bastante volumosa e impossível de ser aqui citada. Análises 
feitas em instituições diversas, por pesquisadores isoladamente, explicam de maneira satisfatória  tanto a 
própria instituição castrense, suas origens e clivagens dos grupos que se revezaram no poder, quanto o 
sistema partidário e a política econômica adotada no período. Avessos ao contato com a sociedade civil 
durante a ditadura militar, com o fim do regime muitos de seus participantes passaram a divulgar sua versão 
dos fatos. Sobre o período ver, por exemplo, os inúmeros livros publicados pelo Centro de Pesquisa e de 
Documentação sobre História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV), e 
os inúmeros sites e institutos que cobrem os anos 1964-1985, como o Arquivo Ana Lagoa da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar). Especificamente sobre o agudo episódio Frota, ver o estudo de GOES, 
W. O Brasil do general Geisel.  Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1978.
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Dificuldades imediatas já se puseram com a posse de Sarney. Em primeiro 
lugar, em face dos problemas enfrentados no plano econômico. Em segundo, pela 
falta de legitimidade do novo presidente, por causa de seus conhecidos vínculos 
com o antigo regime, do qual fora um dos expoentes civis. Dentre os principais 
desafios do governo estava a consolidação do processo de transição democrática 
em um contexto desfavorável, em decorrência das crises econômicas e sociais que 
o país enfrentava. O retorno à democracia se deu por instrumentos diversificados, 
como a revogação das medidas que limitavam o direito ao voto e a organização 
política e, principalmente, com a nova Constituição de 1988. 

Em clima de demandas, o período foi marcado por disputas intensas e 
contradições entre os diversos grupos que defendiam reformas nos campos 
econômico e político. Atores que se faziam presentes nos anos 80 eram as 
organizações não governamentais, e que já mostravam sua força. O ressurgimento 
dos movimentos sociais e a reconstituição dos sistemas partidário e sindical 
possibilitaram fortes mobilizações e reivindicações de setores amplos da 
sociedade. Entre esses podem ser mencionados os sindicatos, por intermédio 
de suas organizações, como a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), a 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), as entidades estudantis, patronais e as 
comunidades eclesiais de base ligadas à Igreja Católica (CEBs).

Outro problema enfrentado pelo governo Sarney se refere aos sucessivos 
fracassos dos planos de estabilização econômica, que comprometeram a capacidade 
de governabilidade do Estado. Dentre as iniciativas para estabilizar a economia 
podem ser mencionados o Plano Cruzado na gestão de Dílson Funaro, o plano 
de Luís Carlos Bresser Pereira (Plano Bresser) e o Plano Verão, elaborado por 
Maílson da Nóbrega, criando o cruzado novo. Altas inflações foram características 
durante todo o seu mandato, com a necessidade preocupante de dar conta da 
elevada dívida externa, amparado em baixo crescimento do PIB. Nesse meio 
tempo, a credibilidade do governo Sarney no plano externo foi afetada quando 
o Brasil decretou a moratória em 1987. 

No que se refere à atuação da diplomacia brasileira durante o governo 
Sarney, a crescente vulnerabilidade da economia brasileira, agravada pela crise de 
legitimidade, reduziu as possibilidades de atuação assertiva do país nas negociações 
internacionais. 

A agenda externa brasileira: negociações, integração regional, pressões 
ambientais

As dificuldades encontradas pelos países em desenvolvimento foram, 
portanto, fatores importantes para compreender as coalizões realizadas pelo Brasil 
nas negociações globais. Como se pode recordar, desde os anos 70 verificaram-
se inúmeros problemas com o movimento terceiro-mundista, que acarretaram 
em seu esvaziamento como fórum representativo dos PEDs. Essas tendências 
acentuaram-se na década de 1980. Dentre as principais causas que prejudicaram 
a atuação conjunta desses países estão a multiplicidade de demandas e interesses 
particulares e em termos geográficos; a competição entre si pela exportação de 
produtos e serviços na mesma faixa; estágios diferenciados de desenvolvimento 
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político e econômico; a divisão do Terceiro Mundo com o surgimento da Opep; 
e a pressão do governo norte-americano para a liberalização comercial.

A política externa norte-americana durante o governo Ronald Reagan (1981-
1989) contribuiu para o cenário de instabilidade internacional que influenciou 
no comportamento exterior brasileiro. As pressões políticas e econômicas para 
a liberalização comercial e a defesa dos EUA pelo fim do tratamento especial 
e diferenciado reservado aos PEDs (através da utilização do princípio da 
reciprocidade) colocaram o Brasil em situação desvantajosa. Categorizado como 
país de industrialização recente, o Brasil foi obrigado a incorporar as regras 
estabelecidas no âmbito multilateral voltadas para a liberalização do comércio. Os 
acontecimentos da década de 80 influenciaram, destarte, de maneira significativa, 
a política exterior brasileira, uma vez que a alteração das regras econômicas 
prevalentes desde a Segunda Guerra Mundial passou a dificultar a inserção mais 
favorável do Brasil no cenário mundial. 

 As relações entre os Estados Unidos e o Brasil nesse período foram marcadas 
por uma dupla face: de um lado, pela instabilidade nas negociações multilaterais 
de comércio, e de outro pela iniciativa brasileira de aproximação com os vizinhos 
latino-americanos como instrumento de inserção internacional. Os principais 
acontecimentos que contribuíram para o acirramento das relações entre Washington 
e Brasília, durante a primeira parte do mandato de José Sarney, estão relacionados 
com as coalizões feitas pelo governo brasileiro junto aos PEDs tanto no campo 
político quanto no econômico. 

Um dos resultados verificados, sob esse prisma, foi a criação do Mecanismo 
Permanente de Consulta e Concertação Política (Grupo do Rio)5 entre Brasil, 
Argentina, Colômbia, México, Panamá, Peru, Venezuela e Uruguai, cuja 
primeira reunião ocorreu em Montevidéu, em 1988. Essa iniciativa dos países 
da América Latina e do Caribe foi tomada, em parte, para questionar as políticas 
implementadas por Washington, concernentes à dívida externa e às medidas 
coercitivas e discriminatórias, para impor suas vontades no plano multilateral de 
negociações no âmbito do Gatt. Com esse intuito, os oito países do Grupo do 
Rio assinaram, fora do âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), 
o Compromisso de Acapulco para a Paz, o Desenvolvimento e a Democracia, no 
qual se comprometiam a “atuar conjuntamente para combater decisões unilaterais 
baseadas em leis internas ou em políticas de força, bem como a lutar por um sistema 
comercial internacional fortalecido, que faça cumprir suas normas e princípios, 
como condição mesma da segurança econômica e da soberania de nossos países” 
(BANDEIRA, 1999:156).

Outras divergências entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca no 
período diziam respeito a tópicos específicos como a propriedade intelectual e a 
questão da informática, esta última merecedora de exemplar análise acadêmica6.  

5Declaração do Rio de Janeiro que estabelece o Grupo do Rio, 18 dez 1986. Disponível em: <http://
www2.mre.gov.br/daa/grio87.htm#iteml>. Acesso em: 20 jan 2009.
6Um estudo exemplar sobre a política exterior dos anos 80, que diz respeito às relações brasileiro-norte-
americanas, pode ser encontrado em VIGEVANI, T. O contencioso Brasil x Estados Unidos da informática: 
uma análise sobre formulação da política exterior. São Paulo: Editora Alfa-Omega/Edusp, 1995. Este livro 
dá conta de dois problemas simultaneamente: de um lado, como é formulada a política exterior brasileira; 
e, de outro, as negociações entre dois países em torno de um item especifico sensível, que é o tema da 
informática. 
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O governo José Sarney sofreu, ainda, outros impactos negativos, como a falta de 
credibilidade externa, que dificultou a captação de recursos, principalmente depois 
que as autoridades brasileiras decretaram a  moratória da dívida pública, fato esse 
largamente explorado por extensa bibliografia jornalística e acadêmica. 

As iniciativas de coordenação econômica dos países em desenvolvimento, 
em especial no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (Unctad), nas décadas de 60 e 70, não tiveram o retorno 
esperado, para melhorar suas condições socioeconômicas. Fracassos como o do 
diálogo Norte-Sul na Cúpula do G-7, realizada em 1985 em Cancun, mostram 
que os resultados desejados estavam longe de serem alcançados. A heterogeneidade 
dos PEDs era fato visível. O Brasil é um claro exemplo dessa diversidade, ao lado 
de africanos, árabes, asiáticos e latino-americanos, países que procuravam negociar 
em conjunto na arena multilateral. Com o cenário extremamente dinâmico, as 
estruturas do comércio exterior do país sofriam, igualmente, rápidas alterações, 
fazendo com que os interesses do Brasil e de seus parceiros terceiro-mundistas 
se tornassem divergentes em vários aspectos, como na agricultura, nos têxteis, 
nas preferências tarifárias e no acesso a mercados (ABREU, 1994).

O surgimento da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) 
também contribuiu para dividir o Terceiro Mundo. Enquanto os membros desse 
bloco obtiveram significativos lucros com a subida dos preços de petróleo nos 
anos 70, os outros países amargavam sérias dificuldades em função dos  choques 
causados por essa mesma alta dos preços internacionais.

No âmbito do Gatt, as negociações da Rodada Uruguai (1986-94) deixaram 
à luz as divergências de interesses dos países em desenvolvimento, dificultando 
sobremaneira a defesa das demandas coletivas. Uma olhada mais acurada nesse 
evento nos mostra as dificuldades encontradas. A estratégia brasileira adotada 
nessa rodada visava a não inclusão dos novos temas na agenda de negociações 
comerciais (serviços, propriedade intelectual e medidas de investimento com 
implicação para o comércio), bem como a manutenção do tratamento diferenciado 
para os países em desenvolvimento, estabelecida em 1965.

A articulação do Brasil em torno desta temática foi feita através da coalizão 
do G-10 (formado por Argentina, Brasil, Cuba, Egito, Índia, Nicarágua, 
Nigéria, Peru, Tanzânia e Iugoslávia). Sob a liderança do Brasil e Índia, os 
PEDs defenderam a inserção de temas relevantes para suas economias, como os 
setores agrícola e têxtil, e o maior acesso a mercados para seus produtos. A crise 
econômica e financeira internacional e a forte pressão do governo norte-americano 
contribuíram, porém, para que a pretensão brasileira não fosse alcançada. Como 
consequência, o país terminou por aceitar a inclusão dos novos temas na pauta 
das negociações, enfraquecendo sua coalizão com a Índia e os PEDs que o 
apoiavam. Nessa oportunidade, os países em desenvolvimento tiveram restringidas 
as medidas relacionadas com o tratamento especial e diferenciado, obrigando-os a 
implementar os acordos e as medidas de desregulamentação de comércio baseados 
no princípio da reciprocidade. À medida que o país tivesse seus indicadores 
melhorados, com aumento dos índices de crescimento e desenvolvimento 
econômico, deveria adotar as políticas de liberalização comercial, redução dos 

A política externa do governo José Sarney (1985-1990), Débora Figueiredo Barros do Prado e Shiguenoli Miyamoto, p. 67-80



74 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.8(16), 2010

subsídios à produção, assim como respeitar as regulamentações ligadas à temática 
de propriedade intelectual, serviços e medidas de investimento.

A reforma política nos Estados Unidos questionou a posição privilegiada dos 
países em desenvolvimento, o que contribuiu para a perda do poder negociador 
do Brasil, por dois motivos: a) o governo norte-americano passou a considerar as 
vantagens do regionalismo econômico no âmbito do Tratado Norte-Americano 
de Livre Comércio (Nafta), dificultando as relações bilaterais, em especial com 
os países em desenvolvimento avançado como o Brasil (ABREU, 1994:346); 
b) pelos empréstimos realizados pelo governo brasileiro ao Tesouro americano 
para financiar sua dívida pública; assim o governo norte-americano se utilizou da 
fragilidade financeira do Brasil para barganhar um tratamento nas negociações no 
Gatt (GUIMARÃES, 2005:152). A alteração do comportamento da diplomacia 
brasileira neste período se deve, portanto, à sua situação de dependência 
econômica e à diminuição de seu poder de barganha.

As diversas coalizões realizadas durante as negociações da Rodada Uruguai 

demonstram que a articulação entre os países em desenvolvimento não mais 
correspondia às iniciativas conjuntas do Grupo dos 77, que, na conferência da 
Unctad, em 1964, defendia a atuação dos países do Terceiro Mundo para que 
fossem realizadas mudanças na ordem econômica mundial. O movimento dos 
países do Terceiro Mundo na década de 80 representou para o governo brasileiro 
o abandono da dinâmica internacional baseada no confronto Norte-Sul. Até 
então, como membro do Terceiro Mundo, o Brasil podia reivindicar junto aos 
países desenvolvidos um tratamento especial nas negociações comerciais. Tanto 
o governo brasileiro quanto os PEDs foram obrigados a adotar o princípio de 
reciprocidade sem que tivessem, entretanto, condições de competir de forma 
equilibrada com os países desenvolvidos. 

Obviamente, a incapacidade de o Terceiro Mundo articular de forma mais 
consistente suas demandas restringiu a margem de atuação brasileira, obrigando o 
país a repensar suas parcerias e estratégias para melhorar sua inserção internacional. 
As dificuldades encontradas pelos países em desenvolvimento foram, portanto, 
fatores importantes para compreender as coalizões realizadas pelo Brasil nas 
negociações globais. Sob esse prisma, pode-se concordar com a afirmação de que 
“o fim do movimento do Terceiro Mundo e, portanto, da lógica política baseada 
na noção Norte-Sul foi um dos fatores de desgaste da matriz externa brasileira” 
(SENNES, 2003:80). Esse cenário adverso internacionalmente fez com que a 
diplomacia brasileira intensificasse seu relacionamento com os países da região. 
Por isso, os governos brasileiro e argentino buscaram, através da cooperação 
regional, formar parcerias para enfrentar problemas comuns e que faziam parte 
da agenda de ambos os países. Assim, incrementariam o comércio regional, ao 
ampliar e complementar suas economias, facilitando-lhes a inserção de maneira 
mais favorável no sistema internacional.  

A opção verificada na Bacia do Prata, pela aproximação regional, era uma 
tendência  observada em grande parte do mundo onde os países procuravam 
aumentar suas capacidades, fazendo-o através da criação de blocos, para 
enfrentar a concorrência, em um novo contexto  designado de interdependência 
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e globalização. Apesar das adversidades globais, a aproximação entre Brasília e 
Buenos Aires respondeu a uma conjuntura regional favorável, onde podem ser 
arrolados: o fim dos regimes ditatoriais em ambos os países (na Argentina em 1982 
e no Brasil em 1985), com os governos civis demonstrando vontades políticas de 
enfrentarem obstáculos, e a solução do contencioso entre os dois países em torno 
da construção da barragem de Itaipu, encerrando, pelo menos temporariamente, 
as tradicionais divergências em torno de disputa por uma possível hegemonia que 
sempre caracterizaram o relacionamento na Bacia do Prata. Além do mais, era 
preciso providências rápidas, ainda que nem sempre coroadas de sucesso, diante 
dos inúmeros desafios como os altos índices inflacionários e a necessidade de 
melhorar seu perfil internacional. 

Os vínculos se consolidaram com a Ata de Iguaçu em 1985, parceria 
inicialmente voltada para questões estratégicas. Na Declaração de Iguaçu (1985), 
os governos resolveram coordenar as políticas de cooperação visando aprofundar 
o processo de integração econômica e de complementação nos setores industrial, 
energético, de transporte e comunicações, de desenvolvimento científico-técnico, 
bem como do comércio com terceiros mercados7. Em 1986 essa declaração inicial 
foi complementada com a Ata de Integração Brasileiro-Argentina. De maneira 
sucinta, os acordos argentino-brasileiros estavam apoiados em três grandes 
diretrizes: a) enquadramento com o pensamento nacional desenvolvimentista; b) 
evolução gradual e flexível, com atos e mecanismos a serem extraídos de forma 
seletiva de um conjunto de decisões estratégicas que comporiam o permanente 
processo negociador; c) expansão em leque pela América Latina, desde o eixo 
original Brasil-Argentina (CERVO, 1997:21).

A partir desse momento, o processo de integração evoluiu para o Tratado de 
Integração, Cooperação e Desenvolvimento em 1988 com o objetivo de formar 
um espaço comum de liberalização comercial e a harmonização das políticas 
macroeconômicas no prazo de 10 anos8. O processo de integração regional 
entre países da América Latina no governo Sarney foi, portanto, consequência 
da percepção recíproca de interesses comuns entre países que enfrentavam 
dificuldades semelhantes de inserção no plano internacional, e que não haviam 
obtido resultado através das iniciativas anteriores como a Alalc e a Aladi. 

Outro grande tema que ocupou espaço substancial na agenda da política 
externa brasileira dos anos 80 diz respeito à questão ambiental. Na realidade, 
era um assunto que, desde os anos 60, passou a preocupar parcela significativa 
da opinião pública mundial, ainda que no Brasil apenas nos anos 80 adquirisse 
proeminência como tema de governo e de suas políticas públicas. A política de 
ocupação do território brasileiro, voltada para as grandes florestas do Norte, 
foi intensificada pela presença de agentes diversos a partir de meados da década 
de 60, principalmente grandes empresas nacionais e multinacionais, muitas das 
quais para lá foram aproveitando os generosos incentivos fiscais concedidos pelo 

7Cf. Declaração de Iguaçu, assinada no dia 29 nov 1985 na cidade de Puerto Iguazu, República Argentina. 
Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/b_argt_256_733.htm>. Acesso em: 20 jan 2009.
8O processo de integração regional foi, posteriormente, aprofundado no governo de Fernando Collor 
de Mello, com a assinatura do Tratado de Assunção em 1991, criando-se o Mercado Comum do Sul 
(Mercosul).
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governo, e dos quais poucas prestaram contas. Nos anos 70, migrantes do Sul 
e trabalhadores afetados pelos processos de mecanização no campo, atraídos 
pela esperança e novas oportunidades, seja pela Transamazônica, ou de terras 
mais baratas, constituíram um numeroso grupo em terras amazônicas. Depois, a 
presença de seitas religiosas e ONGs, sob as mais distintas bandeiras, sobretudo 
nos anos 80, converteu-se em motivo de preocupação constante de dois setores 
governamentais: as Forças Armadas e o Ministério das Relações Exteriores. Do 
lado do primeiro, o problema se colocava sob a ótica da soberania e de proteção 
do território contra a presença de interesses considerados escusos e, portanto, 
ameaças à segurança nacional; do lado do Itamaraty, as pressões se faziam a 
partir de ONGs, de organizações intergovernamentais, de grupos diversos da 
sociedade, desde instituições acadêmicas até representantes do meio artístico e 
mesmo de governos. 

As críticas, mormente externas, na década de 1980, argumentavam que 
a Amazônia deveria ser preservada, através de políticas mais eficientes que não 
agredissem o meio ambiente (fauna e flora), nem que afetassem as populações da 
região. Ou seja, o governo deveria adotar políticas para que ocorresse não uma 
mera exploração predatória dos recursos, e que considerasse a diversidade de 
agentes e interesses, desde os rios contaminados com mercúrio à devastação das 
florestas com as grandes queimadas e a destruição da fauna de forma irrecuperável, 
além das populações indígenas localizadas na região. Notícias veiculadas na 
imprensa internacional exploravam quotidianamente as políticas públicas dirigidas 
para a Amazônia, feitas sem preocupações maiores. Internamente, quadro parecido 
se verificava, ainda que de forma mais restrita, ressalvadas a atuação constante de 
entidades ligadas à Igreja, à mídia e ao meio acadêmico.

Tais ressalvas à conduta governamental tinham sua razão de ser. As ações 
do governo brasileiro nessa área sempre deixaram a desejar. Credita-se, inclusive, 
desastrosa afirmação no começo dos anos 70 ao então secretário do Planejamento 
João Paulo dos Reis Velloso, de que “se poluição era progresso, então o Brasil 
iria poluir seu meio ambiente”. Verdadeira ou não, o impacto causado por 
tal declaração revelou-se negativo para aqueles preocupados e voltados para 
os cuidados com a preservação do meio ambiente. No fundo, esse tipo de 
comportamento reflete de maneira clara não apenas a falta de preocupação do 
governo, mas também a visão das autoridades nacionais de que nunca precisariam 
dar justificativas de seus atos a quem quer que fosse, tratando internamente as 
políticas apenas como problemas do grupo no poder e, externamente, como 
assuntos de soberania nacional.

Por isso, a morte de Chico Mendes, em dezembro de 1988, converteu-se 
em um divisor de águas no trato dessas questões. Acostumado desde sempre, 
à moda de seus antecessores, a jamais prestar contas de seus atos nessa esfera, 
o governo Sarney teve de incorporar à agenda esse tema com mais atenção do 
que provavelmente desejaria. Naqueles anos, alguns fatores internacionais já 
chamaram a atenção, e timidamente obrigaram o governo a adotar políticas 
defensivas no quesito meio ambiente. Um deles, desde os anos 70, dizia respeito 
aos debates sobre os limites do crescimento das nações em desenvolvimento, e 
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que, obviamente, não poderiam fazer parte da agenda governamental de um 
país com fortes demandas de projeção internacional. O Relatório Willy Brandt, 
que discorria sobre as desigualdades Norte-Sul em meados da década de 70, 
levantava os problemas do desenvolvimento/subdesenvolvimento e a implicação 
dos recursos naturais (BRANDT, 1980).

Entretanto, o documento que mais chamou a atenção foi aquele escrito a 
pedido da própria ONU, e coordenado por Gro Harlem Brundtland (CMMAD, 
1988). O relatório divulgado em 1987 tocava em alguns pontos sensíveis para o 
governo brasileiro. Tratava-se da questão da soberania sobre os recursos naturais. 
Segundo o texto, os recursos naturais não podiam mais ser pensados sob a esfera 
de um único país, ou apenas daqueles onde se localizassem. Quer dizer, tais 
recursos, que diziam respeito aos interesses de toda a humanidade, deveriam ser 
geridos internacionalmente, daí a ideia de soberania compartilhada ou restrita, 
dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável.

Certamente as reações brasileiras frente a interpretações dessa natureza não 
poderiam ser as mais favoráveis. Assim, em reuniões realizadas com os países 
membros da Bacia Amazônica, em diversas oportunidades, os governantes 
manifestavam repudio à ideia de ingerência em assuntos que consideravam de sua 
estrita alçada. Isto pode ser vislumbrado, por exemplo, através da Declaração da 
Amazônia, quando o presidente Sarney bradava em alto e bom som um discurso 
nacionalista sobre quem devia cuidar das grandes florestas (SARNEY, 1990). 
Esse tipo de pronunciamento fazia frente não apenas às notícias veiculadas no 
The New York Times, que tratava da venda de partes da Amazônia, como também 
às declarações do presidente François Mitterrand, que defendia os princípios da 
soberania compartilhada, ou ainda às pressões internacionais observadas quando 
se reuniu a Assembleia Constituinte em 1988.

Para o governo brasileiro, os motivos verdadeiros de preocupação 
demonstrados pelos estrangeiros não estavam relacionados com a preservação do 
meio ambiente, mas voltados para as riquezas da região. Por isso, esse problema 
da soberania nacional já havia se tornado motivo de cuidados e fora colocado 
de maneira clara pelo governo assim que José Sarney assumiu a Presidência da 
República. Ao mesmo tempo em que passou a acelerar a cooperação na Bacia do 
Prata, igualmente voltou os olhos para as florestas amazônicas. Data do mesmo 
ano de sua posse o Projeto Calha Norte (depois Programa Calha Norte – PCN), de 
caráter sigiloso, de ocupação e proteção das fronteiras. Ainda que se soubesse das 
dificuldades financeiras, e de sua pouca eficácia em virtude das grandes extensões a 
serem cobertas, o PCN se converteu na primeira grande iniciativa especificamente 
dirigida para a região em termos estratégicos. Isto demonstrava que o governo 
estava atento às críticas sobre o vazio lá existente e dos riscos que poderiam afetar 
a Amazônia. Neste sentido, o PCN contemplava algumas temáticas: problemas 
indígenas, mormente com os ianomâmis em Roraima e na Venezuela; a questão 
da internacionalização da região, com a criação de um Estado autônomo para as 
populações indígenas; contrabando; crime organizado; tráfico de drogas, entre 
outros (CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL, 1985). 
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Mesmo outras iniciativas, como o Programa Nossa Natureza, se enquadram 
dentro da preocupação em demonstrar o interesse e a necessidade de ocupar 
da melhor forma possível o espaço amazônico, se bem que criticado, por tratar 
a questão ambiental sempre sob prisma estratégico-militar (PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA, 1988). O tema ambiental se transformou em assunto de tal 
magnitude que inclusive o ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, se 
viu envolvido no mesmo, contestando as críticas internacionais, ao afirmar que 
a responsabilidade pela degradação ambiental em escala global era mais oriunda 
das políticas de consumo desenfreado pelas grandes nações industrializadas do 
que de países como o Brasil e a região (GONÇALVES, 1989). 

Como se veria posteriormente, todos esses grandes temas que ocuparam 
a atenção do governo Sarney converteram-se em itens permanentes da agenda 
da política externa: o comércio internacional, a integração regional e formação 
de blocos e a questão ambiental, ao lado de outros que passariam a demandar 
atenções cada vez maiores, como o crime organizado, o tráfico de drogas e os 
direitos humanos. 

Finalmente, no que tange à atuação externa do governo Sarney, devem 
ser lembradas, ainda, outras iniciativas, como a criação da Zona de Paz e de 
Cooperação no Atlântico Sul (Zopacs) por iniciativa brasileira junto à ONU em 
1986, que trouxe à tona as divergências costumeiras entre diplomatas e militares 
sobre a forma como devem ser tratados temas sensíveis relativos à segurança 
nacional9; a retomada do relacionamento com o governo cubano em 1986 e o 
distanciamento do regime sul-africano, em função da política de apartheid adotada 
por Pretória.  Essas iniciativas enquadravam-se dentro daquilo que o chanceler 
Olavo Egydio Setúbal chamava de “diplomacia para resultados”. Tratava-se, 
segundo ele, de uma “diplomacia de cunho universalista e aberto”. Essa não era 
uma “modificação radical de seus ramos”, sendo que “a adaptação da diplomacia 
aos novos tempos não levou a uma revisão dos tradicionais princípios que a 
guiavam” (SETUBAL, 1986:6).

Considerações finais

O período referente ao governo Sarney representou um momento significativo 
nas relações internacionais, bem como no contexto político doméstico do Brasil. 
Diante das críticas ao modelo multilateral neste período e das dificuldades 
econômicas enfrentadas, os países em desenvolvimento buscaram alternativas 
aos fóruns internacionais para o fortalecimento de sua inserção, sendo que no 
caso brasileiro a aproximação com os países vizinhos contribuiu para o processo 
de integração regional.

Apesar da prioridade do governo brasileiro à integração regional, a 
necessidade de buscar parcerias estratégicas condicionou o Brasil a buscar e 
manter parcerias comerciais fora do âmbito latino-americano, tais como os 
países da Europa Ocidental, África Subsaariana, Oriente Médio e Magreb, Ásia 
e Leste Europeu. A diversificação de parceiros comerciais pelo governo brasileiro 

9Sobre as diferenças de pontos de vista entre as Forças Armadas e o Itamaraty sobre os conceitos de 
militarização e desmilitarização, consultar a Resenha de Política Exterior do Brasil, editada pelo Ministério 
das Relações Exteriores: edição suplementar intitulada “Onu aprova proposta brasileira e declara o Atlântico 
Sul como zona de paz e cooperação”, dez 1986, especialmente p.77-78.



79

não apresenta, contudo, um dado inovador no que se refere à formulação da 
política externa brasileira, na medida em que os traços de universalismo sempre 
estiveram presentes. A realidade doméstica e internacional que se apresentava 
para o governo brasileiro fez com que o país atuasse dentro das possibilidades 
que existiam naquele momento. 

Compreender as distintas formas pelas quais o governo brasileiro procurou 
se inserir no cenário internacional é um aspecto fundamental para que se 
possa avaliar de que forma alterações da dinâmica das relações internacionais 
interferiram na formulação da política externa e doméstica do país. A política 
externa do Brasil está diretamente condicionada à realidade internacional e às 
variáveis domésticas. Neste sentido, modificações na atuação externa dos países 
são inevitáveis, mas nem por isso se pode afirmar que houve uma modificação 
paradigmática ou estrutural nas relações internacionais do Brasil.

O que se pode perceber quando se analisa a atuação internacional do governo 
Sarney na década de 80, tanto no contexto doméstico quanto internacional, é 
que o país não apresentou uma ruptura significativa no seu comportamento 
com relação à principal potência do período, os Estados Unidos, além das 
divergências que normalmente caracterizam relacionamentos bilaterais, e nem 
com os demais países avançados.

Quanto às iniciativas de articulação regional entre o Brasil e demais países 
da América Latina no governo Sarney, estas se inserem no contexto da década de 
80, no qual, em decorrência da intensificação do processo de internacionalização 
econômica, os Estados tornam-se mais vulneráveis a crises internacionais. Isto 
fez com que buscassem uma atuação via bloco para enfrentar com mais sucesso 
tais adversidades. 
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Regime de metas de 
inflação: uma revisão da 

literatura

Luiza Betina Petroll Rodrigues*

Resumo: Este artigo tem como tema o regime de metas de inflação e 
tem dois objetivos. Primeiro, busca-se fazer uma leitura da bibliografia 
recente sobre o assunto e assim fornecer ao leitor uma introdução 
ao tema. Em segundo lugar, tem como objetivo discutir os pontos 
de encontro e de conflito entre o regime de metas de inflação e a 
herança keynesiana, que nega a teoria da neutralidade da moeda, uma 
das bases do regime de metas de inflação. O artigo também chega 
a duas conclusões: primeiro, a literatura sobre regime de metas é 
ainda muito incipiente e mesmo discussões básicas como sua origem 
e definição carecem de distanciamento histórico para diminuir-lhes 
o viés ideológico. Em segundo lugar, ainda que o regime de metas 
seja embasado em princípios como o da neutralidade da moeda, não 
se pode dizer que não tenha pontos de convergência com a herança 
keynesiana, como a defesa da independência do banco central.

Palavras-chave: regime de metas de inflação, herança keynesiana, 
neutralidade da moeda, independência do banco central.

Introdução

A discussão do papel da política monetária na promoção do crescimento 
econômico e da estabilidade tem envolvido economistas desde o nascimento desta 
ciência. Posições extremas, que negam qualquer papel à política monetária, ou, 
ao contrário, que a consideram fundamental para o crescimento convivem com 
posições intermediárias, sem que a questão tenha sido resolvida.

No contexto recente, uma estratégia de política monetária chama a atenção: 
o regime de metas de inflação, que trouxe à tona (mais uma vez) a discussão sobre 
o papel da política monetária. Os objetivos deste artigo são dois. Primeiro, busca-
se fazer uma leitura da bibliografia recente sobre o assunto e assim fornecer ao 
leitor uma introdução ao tema. Em segundo lugar, este artigo tem o objetivo de 
discutir os pontos de encontro e de conflito entre o regime de metas de inflação e 
a herança keynesiana, entendida aqui como sendo a obra de Keynes e das escolas 
que nela se basearam (pós-keynesianos, neokeynesianos, novos keynesianos etc.), 
que negam o caráter neutro da política monetária. 

* Luiza Betina Petroll Rodrigues é graduada em Economia pela USP e mestre na mesma área pela 
PUC-SP. É professora da Faculdade de Economia da FAAP e economista do Banco Santander. E-mail: 
<luizab-pr@ig.com.br>.
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Para cumprir estes objetivos, o artigo está organizado como se segue. Em 
primeiro lugar, será apresentada uma visão geral da literatura sobre o regime 
de metas de inflação (a partir de agora, simplesmente “regime de metas”), que 
permitirá uma leitura mais crítica do texto. Em segundo lugar, serão apresentadas 
algumas definições de regime de metas, com ênfase no principal ponto de 
divergência, que é a questão de quanta discricionariedade tem (ou deve ter) a 
autoridade monetária. Esta divergência é apresentada a partir da discussão que 
muitos autores fazem ao questionar a afirmação da principal obra sobre regime 
de metas: “não é uma regra, é um arcabouço”. Percebe-se, já nesta divergência 
sobre a definição, as diferentes posições das escolas heterodoxas e ortodoxas. 
Em seguida, a terceira seção tratará da origem do sistema de metas, que tem 
seu prolongamento natural na discussão sobre a neutralidade da moeda, que 
é apresentada na quarta seção. A crença (ou não) na neutralidade da moeda 
implica diretamente na aceitação (ou não) da lógica do regime de metas tal como 
é construído, lógica esta apresentada na quinta seção. Igualmente, a eficácia do 
regime, discutida na sexta seção, será questionada por aqueles que não aceitam 
esta lógica.

O trabalho conclui que, apesar de existirem pontos fundamentalmente 
diferentes entre o regime de metas de inflação e a herança keynesiana, as 
contribuições intelectuais de John Maynard Keynes e seus discípulos ao 
desenvolvimento e até à crítica deste instrumento de política monetária são 
expressivas e merecem ser salientadas. Não se pode concluir, portanto, que o 
regime de metas de inflação é uma criação exclusiva da escola ortodoxa.

1. A bibliografia sobre metas de inflação

Como qualquer tema recente, “regime de metas de inflação” é um assunto 
que carece de distanciamento histórico. A maioria da literatura que o aborda 
carrega um tom político/ ideológico – de sugestão da implantação das metas 
em determinado país, ou, ao contrário, de crítica a essa implantação1. Assim 
sendo, até mesmo a pergunta fundamental, sobre a eficácia do regime de metas 
de inflação, é questionada estruturalmente. “O que quer dizer eficácia quando 
se fala em regime de metas de inflação?” “É possível provar alguma eficácia?”.

Um dos textos mais importantes sobre o assunto é o livro de Bernanke 
et al. Inflation Targeting: Lessons from the international experience, de 19992. 
Apesar da excelente qualidade de seu conteúdo e da clareza das explicações, 
é preciso ter em mente a biografia de seus autores, o que dá ao livro um tom 
claramente pró-metas de inflação: Ben Bernanke é presidente do conselho de 
administração do banco central norte-americano (FED) e é conhecido por apoiar 
a implantação do regime de metas de inflação; Frederic S. Mishkin faz parte do 
mesmo conselho, e Thomas Laubach é economista sênior da seção de estudos 
quantitativos e macroeconômicos do FED. Finalmente, Adam S. Posen também 

1Vale a pena observar, por exemplo, os textos de Sicsú (2002) e Andrade e Deos (2006).
2A autora aceitou o critério “número de citações feitas por outros autores” para definir a importância do 
texto. De fato, a grande maioria dos textos consultados cita este livro. Da mesma maneira, a ferramenta 
“Google Acadêmico”, de busca de artigos na internet, encontra mais referências a este texto que a qualquer 
outro.
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trabalhou no FED (de 1994 a 1997), especificamente na parte de estratégias de 
política monetária, incluindo metas de inflação. Com isso em mente, é possível 
fazer uma leitura crítica do livro, sem deixar de aproveitá-lo.

Finalmente, a maioria da bibliografia sobre regime de metas de inflação é 
teórica ou busca analisar seu desempenho em uma gama de países. A literatura 
específica sobre a evolução e os resultados de sua implementação em um país ou 
região específica é um pouco mais rara, especialmente quando se trata de economias 
em desenvolvimento. De qualquer maneira, a tabela 1 fornece exemplos desta 
bibliografia específica.

Tabela 1 – Exemplos de bibliografia específica sobre a adoção ou não do 
regime de metas de inflação em determinado país ou região

País(es) ou região(ões) 
abordado(s)

Autor(es)

África do Sul Merwe (2004)
Canadá McCallum (1998)
Colômbia Gómez, Uribe e Vargas (2002)
Economias de transição 
(República Tcheca, Polônia e 
Hungria)

Jonas e Mishkin (2003)

Espanha Moreno e Rey (2005); Ayuso, Kaminsky e 
López-Salido (2003)

Estados Unidos da América Goodfriend (2003)
Finlândia Moreno e Rey (2005)
Japão Ito (2004)
Leste asiático Debelle (2001)
Mercados emergentes Fraga, Goldfajn e Minella (2003)
Nova Zelândia McCallum (1998)
Reino Unido McCallum (1998); Moreno e Rey (2005)
República Tcheca Jaromír; Ondrej e Jan (2008)
Suécia McCallum (1998), Jonung e Fregert 

(2008)

Fonte: elaborado pela autora.

2. Definição de regime de metas e a questão da discricionariedade

O regime de metas é definido por Bernanke et al. (1999, p. 4) como um 
“arcabouço”3 de política monetária caracterizada pelo anúncio público de metas 
quantitativas para a inflação4. Segundo essa mesma definição, implantar um regime 

3A autora traduziu “framework” por “arcabouço”. Andrade e Seos (2006) preferiram “estratégia”. Outra 
possibilidade de tradução seria “estrutura”.
4Do original em inglês: “Inflation targeting is a framework for monetary policy characterized by the public 
announcement of official quantitative targets (or target ranges) for the inflation rate over one or more time 
horizons, and by explicit acknowledgement that low, stable inflation is monetary policy’s primary long-run 
goal. Among other important features of inflation targeting are vigorous efforts to communicate with the 
public about the plans and objectives of the monetary authorities, and, in many cases, mechanisms that 
strengthen the central bank’s accountability for attaining those objectives.” (Bernanke et al., 1999, p. 4)
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de metas implica aceitar explicitamente que a manutenção de uma taxa de inflação 
baixa e estável é o objetivo primeiro e de longo prazo da política monetária.

A definição dada acima é largamente aceita na literatura, exceto pela palavra 
“arcabouço” (framework). Muitos autores preferem a expressão “regra” (de 
política monetária)5. Bernanke et al. (op. cit.) parecem estar cientes disso e dedicam 
uma seção do livro à explicação dessa palavra (a famosa seção “A framework, 
not a rule”, p. 4-6), deixando claro que um dos temas principais do livro é 
essa distinção. Assim, eles discordam da existência de “regras” de condução da 
política monetária, pois uma regra implicaria nenhuma flexibilidade de atuação 
do banco central:

“[...] em nossa visão, esta dicotomia entre regra e discricionariedade é simples 
demais para capturar a realidade enfrentada pelos bancos centrais. Especificamente, 
em nossa visão, não existe na prática nenhuma regra absoluta para política 
monetária. Por exemplo, mesmo o padrão ouro permitia uma discricionariedade 
moderada da política na prática, principalmente para países com reservas amplas 
em ouro. Além disso, o padrão ouro era rotineiramente suspendido em guerras 
e outras emergências [...].” (Bernanke et al., 1999, p. 5-6, itálico no original)6

Esta distinção é fundamental, porque a maioria da crítica ao regime de metas 
aponta a falta de discricionariedade como sendo o seu “defeito” principal: em 
caso de “emergência”, essa falta de discricionariedade impediria que o banco 
central atuasse de maneira a resolvê-la. No entanto, conforme explicado acima, 
na visão de Bernanke et al. (op. cit.) toda política monetária é discricionária, e a 
questão é o nível de discricionariedade. A discricionariedade poderia manifestar-
se como na forma de uma política “indisciplinada”, que muda de acordo com a 
visão pessoal do [conselho de diretores do] banco central, ou pode manifestar-se 
dentro de um arcabouço mais articulado, dentro do qual os objetivos mais gerais 
estão definidos. Assim, por exemplo, o regime de metas no Brasil definia que 
a meta para 2003 seria 3,5%, mas, devido a um choque que elevou a inflação, 
o Conselho Monetário Nacional teve flexibilidade para mudar a meta para um 
patamar mais elevado (8,5%) sem, no entanto, fugir de seu objetivo principal de 
longo prazo – manter a inflação em níveis baixos7.

Fahri (2007), comentando uma obra anterior dos mesmos Ben Bernanke e 
Frederic Mishkin (1997), resume a importância dessa questão:

5Fahri (2007, p. 5), por exemplo, entende que o regime de metas de inflação significa uma regra (e não 
um “arcabouço”) de política monetária. Para esta autora, as políticas monetárias decorrentes das análises 
macroeconômicas keynesianas poderiam ser consideradas discricionárias (enquanto para Bernanke et al. 
todas as políticas monetárias seriam discricionárias).
6Do original em inglês: “in our view, this dichotomy between rules and discretion is just too simple to 
capture the realities that central bankers face. Specifically, in our view, there is no such thing in practice as an 
absolute rule for monetary policy. For example, even the gold standard permitted moderate policy discretion 
in practice, particularly for countries with ample gold reserves. Moreover, the gold standard was routinely 
suspended during wars and other emergencies […]”
7A esse respeito, é interessante ler a carta aberta do presidente do Banco Central comentando a respeito do 
não cumprimento da meta (inicial) de inflação em 2003. A carta está disponível no site do Banco Central 
do Brasil: <http://www.bcb.gov.br/img/noticias/carta2004.pdf>. Acesso em: 29 jul 2007.
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“Este regime [metas de inflação], segundo os autores, pode ser melhor 
entendido como ‘constrained discretion’ do BC. Se ele fosse interpretado como 
sendo de regras rígidas então deveríamos conceder que essa abordagem seja 
suscetível a importantes críticas. Primeiro, a ideia de que a política monetária não 
tem (essencialmente) outros objetivos além da inflação encontra pouca sustentação 
entre banqueiros centrais, o público e muitos economistas monetários. Segundo, 
dado que os Bancos Centrais se preocupam com produto, emprego, taxas de 
câmbio e outras variáveis além da inflação, tratar o regime de metas como uma 
regra literal pode levar a obter resultados econômicos muito pobres (very poor 
economic outcomes). Uma ênfase exclusiva nas metas de inflação pode acarretar 
uma economia real altamente instável, caso ocorram significativos choques de 
oferta, como grandes mudanças nos preços do petróleo.”

Exceto pela palavra “arcabouço”, a definição de regime de metas encontra 
coro em quase todas as obras sobre o assunto. Para Curado e Oreiro (2005, p. 
3-4), por exemplo, “um regime de metas de inflação é aquele no qual as ações 
da política monetária, sobretudo a fixação da taxa de juros básica, são guiadas 
com o objetivo explícito de obtenção de uma taxa de inflação (ou de nível de 
preços) previamente determinado.” A instituição de um regime de metas de 
inflação possui – de acordo com a literatura pesquisada por estes autores – uma 
série de vantagens.

“O anúncio das metas de inflação eleva o grau de transparência da política 
monetária, tornando mais clara a compreensão do público em relação à atuação 
dos bancos centrais, o que capacita os agentes econômicos a acompanhar e 
controlar as ações dos bancos centrais de forma mais precisa. Outra vantagem 
do regime de metas de inflação é que – caso a meta inflacionária seja crível – a 
determinação a priori da inflação minimiza as incertezas no cálculo econômico, 
facilitando a tomada de decisões, em especial as decisões de investimento. A meta 
de inflação funciona, portanto, como um balizador das expectativas de inflação 
dos agentes, conduzindo à taxa de inflação na direção da taxa natural.” [grifos 
meus]

Chadha e Nolan (2002, p. 2) têm visão parecida e consideram que, apesar 
de os detalhes do regime de metas variarem de acordo com o país onde é 
implementado, os seguintes elementos estão geralmente presentes: 1) uma meta 
quantitativa para a taxa de variação do nível agregado de preços (geralmente um 
índice de preços ao consumidor), 2) um banco central independente e que tenha 
o objetivo de atingir a meta quantitativa, e talvez 3) cláusulas de penalização em 
caso de graves erros de política. 

3. Origem do regime de metas de inflação

Nem mesmo a origem do regime de metas é consensual na literatura. Para 
Chadha e Nolan (2002, p. 2), o regime de metas de inflação tem sido apresentado 
como a inovação em política monetária da década de 90. Haldane (1997, p. 
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8), no entanto, alerta para o fato de que ele não pode ser considerado uma 
estratégia inteiramente nova (e por isso com pouca credibilidade) de política 
monetária. As raízes intelectuais de metas para os preços remontam aos trabalhos 
de Marshall e Wicksell no século XIX. Um pouco mais tarde, Fisher (1911) e 
Keynes explicitamente defenderam uma meta para um índice de preços. Em 
sua obra A tract on monetary reform, Keynes (1923, p. 148) chegou a defender 
que, para trazer confiança, as autoridades poderiam impedir que um índice de 
preços ficasse muito acima ou abaixo de determinado nível (Haldane, 1997, e 
DeLong, 1996).

No entanto, para DeLong (1996), a magnitude da Grande Depressão 
destruiria a fé de Keynes na proposição de que a estabilidade interna de preços 
implicaria em uma economia funcionando bem e com ciclos econômicos 
pequenos. Assim, para Mendonça (2006, p. 2),

“Até meados dos anos 1970, a análise da política monetária tinha como 
referencial teórico a abordagem keynesiana associada ao trade-off inflação versus 
desemprego, presente na Curva de Phillips original. Não obstante, em razão da 
revolução teórica provocada pela incorporação das expectativas racionais à política 
econômica e às sucessivas evidências empíricas contrárias ao trade-off mencionado, 
houve a substituição do paradigma keynesiano na análise teórica da política 
monetária. O triunfo das expectativas racionais e da taxa natural de desemprego 
teve como consequência a base do argumento de que a política monetária deve 
ter como principal objetivo uma inflação baixa e estável.”

Pode-se dizer, portanto, que as origens intelectuais do regime de metas 
estão na ruptura da crença neste trade off , discussão que será ampliada na seção 
quarta.

O primeiro país a adotar o regime de metas explicitamente foi a Nova 
Zelândia, em 1989 (Hu, 2003, p. 2). No entanto, países como a Alemanha 
adotavam, desde meados da década de 70, regimes semelhantes ao sistema de 
metas. A partir da década de 90, no entanto, é que a adoção foi mais rápida. 
A figura 1 permite que o leitor visualize alguns países que adotam o regime de 
metas. Pelas contas de Hu (2003, p. 3), até o fim de 2002 22 países haviam 
adotado o regime de metas, mas o próprio autor admite que este número pode 
variar de acordo com a definição de regime de metas utilizada.

Mas, ainda que os primeiros países a adotar o regime de metas tenham 
sido países industrializados, países em desenvolvimento logo seguiram o mesmo 
caminho. O Chile, por exemplo, adotou o regime já em 1991. Além disso, para 
Jonas e Mishkin (2003, p. 3), para quem a década de 90 será conhecida nos livros 
de história econômica como aquele em que os regimes de câmbio fixo perderam 
atratividade (como resultado de fortes crises financeiras) e foram substituídos 
por regimes com câmbio mais flexível, alguns dos chamados países de transição 
(originados da URSS) também seguiram o mesmo caminho. A República Tcheca 
foi a primeira, em 1997, mas a Polônia logo a seguiu em 1998.
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Figura 1 - Mapa mundi. Os países destacados em preto são alguns dos 
que adotaram o regime de metas de inflação

A Espanha e a Finlândia (não pintadas) adotaram o regime, mas o 
abandonaram. Elaboração: Vinicius Feliciano Tersi, a pedido e com os 
agradecimentos da autora deste texto. Para uma visão geral sobre a implantação do 
regime de metas de inflação nos diversos países, a sugestão é ler Levin, Natalucci 
e Piger (2004).

Tabela 2 – Exemplos de países que adotaram o regime de metas de 
inflação e primeira meta estabelecida para a variação anual do nível de 

preços
País Quando adotou? Primeira meta de 

inflação anual
África do Sul fevereiro de 2000 (anúncio formal; primeira meta 

definida em 2002)
3% - 6%

Austrália abril de 1993 (FRAGA, GOLDFAJN e MINELLA, 
2003, p. 7)

2% - 3%

Brasil 1999 8% (+– 2%)
Canadá fevereiro de 1991 (MCCALLUM, 1998, p. 4) 3% - 5%
Chile 1991 15% - 20%
Colômbia 1991, primeiro anúncio oficial (GÓMEZ, URIBE e 

VARGAS, 2002)
15%

Coreia do Sul janeiro de 1998 9% (+–1%)
Espanha janeiro de 1995 (abandonou em 1999 com a entrada 

na União Europeia). (AYUSO, KAMINSKY e 
LÓPEZ-SALIDO, 2003, p. 2)

Finlândia fevereiro de 1993 2%
Hungria junho de 2001 7% (+– 1%)
Islândia março de 2001 2,5% (–1,5% 

+3,5%)
Israel 1991 14% - 15%
México 1999 <= 13%
Noruega 2001 (GJEDREM, 2002) 2,5%
Nova Zelândia 1989 (HU, 2003, p. 2); março de 1990 (FRAGA, 

GOLDFAJN e MINELLA, 2003, p. 7)
3% - 5%

Peru janeiro de 1994 15% - 20%
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Polônia outubro de 1998 (FRAGA, GOLDFAJN e 
MINELLA, 2003, p. 7)

<= 9,5%

Reino Unido setembro de 1992 (MCCALLUM, 1998, p. 
7); outubro de 1992 (FRAGA, GOLDFAJN e 
MINELLA, 2003, p. 7)

1% - 4%

República 
Tcheca

janeiro de 1998 (JAROMÍR; ONDřEJ E JAN, 2008, 
p. 1); 1997 (JONAS e MISHKIN, 2003, p. 4)

5,5% - 6,5%

Suécia setembro de 1992 (MCCALLUM, 1998, p. 7) 2% (+– 1%)
Suíça janeiro de 2000 (FRAGA, GOLDFAJN e MINELLA, 

2003, p. 7)
<= 2%

Tailândia abril de 2000 (FRAGA, GOLDFAJN e MINELLA, 
2003, p. 7)

0% - 3,5%

Fonte: elaborado pela autora.

4. A questão da neutralidade da moeda: principal ponto de conflito entre 
a herança keynesiana e o regime de metas de inflação

Como visto na seção anterior, apesar de Keynes ter mencionado algo que 
poderia ser interpretado como um regime de metas de inflação, Peliocini e Rezende 
(2007, p.8), citando Mollo (2004) e o Banco Central (1999), concordam que 
o regime de metas de inflação foi erigido sob a hipótese de neutralidade da 
moeda (ideia da qual Keynes discordava inteiramente). Esta hipótese parece ser 
o principal ponto de conflito acadêmico entre a herança keynesiana e o regime 
de metas de inflação.

Contribuições essenciais que suportam a hipótese de neutralidade da moeda 
podem ser encontrados nos trabalhos dos economistas Milton Friedman e 
Edmund Phelps, que negaram a existência de trade-off entre emprego e inflação 
no longo prazo (teoria conhecida pelo nome de curva de Phillips). 

Farhi (2007, p. 4) afirma que esta visão se tornou cada vez mais 
consensual:

“Os fundamentos teóricos do regime de metas de inflação se baseiam 
no paradigma novo-clássico de neutralidade da moeda, expectativas racionais, 
equilíbrio de mercado, preços flexíveis e oferta de trabalho determinada por 
salários reais. A adesão de economistas novo-keynesianos (como Woodford, 
2001a, 2001b; Walsh, 2002 e Bofinger, 2003) a essa política monetária levou 
ao assim chamado ‘novo consenso’ que passa a aceitar um possível impacto da 
política monetária no curto prazo (curva de Philips de curto prazo inclinada 
para baixo), mas mantém sua neutralidade no longo prazo (curva de Philips de 
longo prazo vertical).”

A mesma autora explica que a única diferença entre Friedman e os autores 
do “novo consenso” reside “no fato que o primeiro advogava regras para um 
crescimento ótimo dos agregados monetários, enquanto para os segundos a 
regra consiste na determinação sistemática da taxa básica de juros para levar o 
índice de preços a convergir para uma meta determinada”. No entanto, tanto 
Friedman quanto os economistas do “novo consenso” concordam quanto à 
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existência de um viés inflacionário inerente à prática governamental, o que levaria 
a autoridade monetária a praticar uma política caracterizada como “inconsistente 
temporalmente”. A ampla aceitação desses argumentos, continua a autora, 
“levou tanto ao desenvolvimento do regime de metas de inflação quanto à tese 
da independência do Banco Central como formas de impedir a concretização 
do viés inflacionário”.

Sopeña (2007) encontra em Corazza (1996, p. 2) uma definição de 
neutralidade da moeda que reúne os aspectos principais dos pontos de debate 
entre os ortodoxos e os seguidores de Keynes:

“O postulado da neutralidade assegura que, exceto em períodos transitórios 
de ajuste, variações monetárias não afetam variáveis econômicas reais, como o nível 
do produto e do emprego, pois essas variáveis são determinadas por fatores não 
monetários, como a dotação de recursos, a tecnologia e a taxa de substituição 
técnica entre fatores de produção. Como a quantidade de moeda não afeta essas 
condições fundamentais, segue-se que variações monetárias são neutras em 
relação às variáveis reais. Moeda é apenas um véu que obscurece mas não afeta 
a operação das forças econômicas reais, ao menos no longo prazo. No curto 
prazo a alteração de preços relativos pode alterar as quantidades e a alocação de 
recursos reais. No entanto, tais efeitos são temporários e se anularão no equilíbrio 
de longo prazo.” [grifo meu]

A herança keynesiana discorda frontalmente desta hipótese:

“Um outro atributo fundamental da teoria Pós-Keynesiana é a não-
neutralidade da moeda e da política monetária tanto no curto prazo quanto no 
longo prazo (cf. Carvalho, 1992, p. 49). Isto ocorre devido à não ergodicidade 
de parte dos fenômenos econômicos, o que torna os indivíduos propensos a 
desenvolver preferência pela liquidez em face da incerteza dos acontecimentos 
futuros. Desta forma, a moeda assume a função de reserva de valor e é admitida a 
existência de impacto da política monetária sobre as variáveis reais, o que envolve 
custo social no controle do nível do estoque monetário.” (NEVES e OREIRO, 
2006, p.3) [grifo meu]

Sob a hipótese ortodoxa de neutralidade da moeda, afirmam Peliocini 
e Rezende (2007, p.8), o regime de metas não poderia afetar o processo de 
acumulação de capital (trajetória de longo prazo do investimento). Esta visão 
é oposta àquela defendida pelos pós-keynesianos, e por isso aqueles autores 
elaboram um modelo econométrico com dados em painel de 17 países para 
tentar verificar o efeito da adoção do regime de metas sobre o investimento. Os 
resultados obtidos corroboram a abordagem pós-keynesiana: após a adoção de um 
regime de metas de inflação, há uma correlação negativa e contemporânea entre a 
variação do índice de preços e o investimento, o que não ocorria necessariamente 
antes da adoção do regime mencionado.
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Os autores concluem que

“Os efeitos esperados da política monetária sobre o investimento no contexto 
do regime de metas de inflação são distintos quando se usa o referencial teórico 
ortodoxo e o heterodoxo. Na abordagem Pós-Keynesiana, sendo a moeda não neutra, 
o compromisso assumido pela autoridade monetária em fazer convergir a inflação para 
a meta estipulada deprime a eficiência marginal do capital e o investimento corrente 
através de mudanças nas expectativas dos agentes.” (p.2; grifo meu)

Carvalho e Gonçalves (2005, p. 20), de inspiração mais ortodoxa, encontraram 
resultado completamente diferente de Peliocini e Rezende (2007) em trabalho com 
o mesmo objetivo e metodologia parecida, o que reforça a visão de que este é um 
ponto cuja discussão está longe de chegar a um consenso:

“Procuramos neste artigo verificar os efeitos do regime de metas de inflação 
sob a razão de sacrifício num grupo de 23 países emergentes. [...] os resultados 
das regressões são favoráveis ao regime de metas de inflação. Países emergentes 
que optaram pelo regime de metas de inflação experimentam redução na razão 
de sacrifício nas desinflações que ocorrem a partir de um semestre da data de 
implementação do regime, em relação aos países emergentes sem regime de metas. 
Considerando-se o modelo básico, onde controlamos a inflação inicial e a duração 
de cada episódio, o nível do produto real, após as desinflações, é em média 1,35% maior 
do que o verificado nos países sem regime de metas, para cada ponto percentual de 
redução da inflação. Como previsto por Sargent (1983), desinflações mais rápidas 
geram menores razões de sacrifício.” [grifo meu]

Para Lima e Setterfield (2007, p. 2), o regime de metas de inflação é um 
anátema para muitos pós-keynesianos, devido à preocupação com os potenciais 
custos reais (menor crescimento e maior desemprego) advindos de a autoridade 
monetária focar-se (ter como meta unicamente) na inflação baixa. No entanto, os 
autores acreditam que o citado regime não é de todo incompatível com a visão 
defendida por Keynes e por seus seguidores. Citando Setterfield (2006), os autores 
entendem que as preocupações pós-keynesianas com o regime de metas de inflação 
podem ser acomodadas na medida em que se reconhece que o regime de metas 
pode adaptar-se até mesmo a uma economia em que o produto e o emprego não 
gravitam automaticamente em torno de um determinado nível de equilíbrio. Tal 
adaptação poderia se dar simplesmente pelo uso de mais e diferentes instrumentos 
para reconciliar a busca de uma taxa mais baixa de inflação com outras metas (reais) de 
política macroeconômica. Assim, os autores veem uma “potencial compatibilidade” 
(p. 14-15) entre o regime de metas de inflação e um ambiente macroeconômico 
pós-keynesiano.

5. A lógica do regime de metas de inflação

Em geral, a política macroeconômica inclui muitos objetivos além da inflação 
baixa – por exemplo, alta taxa de crescimento real e baixas taxas de desemprego. 
Assim, enfatizar a estabilidade de preços, com aparente exclusão de outros objetivos, 
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demanda alguma explicação. A implantação de um regime de metas e a consequente 
busca de uma estabilidade de longo prazo no nível de preços baseia-se em três 
argumentos ou justificativas (Bernanke et al., 1999, p. 10):

a) No longo prazo, a taxa de inflação é a única variável macroeconômica que a 
política monetária pode controlar. Por esse argumento, economistas como Milton 
Friedman e Edmund Phelps rejeitam o trade-off entre inflação e desemprego (curva 
de Phillips) no longo prazo. Friedman aceitava que uma taxa de inflação mais alta 
poderia diminuir o desemprego por curtos períodos, porque, por exemplo, os 
salários estavam fixados por contrato. Até que os contratos fossem renovados, os 
preços mais altos trariam ao empresário mais lucro, estimulando a produção. No 
entanto, nesse cenário os trabalhadores passariam a demandar aumentos salariais 
mais rapidamente, e então o incentivo anterior que o empresário tinha iria sumir. 
No longo prazo, portanto, só a inflação teria aumentado, pois o desemprego voltaria 
à sua “taxa natural”, e o afrouxamento da política monetária não teria contribuído 
para uma redução permanente no desemprego. 

b) O estabelecimento de metas de inflação provê um “elemento conceitual 
chave” para toda a estrutura da política. Essa estrutura auxilia os fazedores da 
política a comunicar suas intenções para o público e a impor regras e disciplina 
no Banco Central e no próprio governo. Essa questão, conhecida na literatura 
como time inconsistency problem e analisada por economistas como Kydland e 
Prescott (1977), Calvo (1978), Barro e Gordon (1983) e outros, relaciona-se 
ao fato de que o banco central tem incentivos para manter a inflação em nível 
superior ao esperado pelo público. De fato, neste cenário de inflação inesperada, 
os contratos (de trabalho, por exemplo) estariam fixados num nível de preços 
menor, garantindo ao empresário maiores ganhos e aquecendo a economia. 
No entanto, argumentam esses autores, o público e as firmas não poderiam 
ser permanentemente enganados: em algum momento, eles ajustariam suas 
expectativas de inflação, o que eliminaria o incentivo dos empresários. Nesse 
ponto, mais uma vez ter-se-ia como resultado somente uma inflação mais alta – 
não uma economia mais aquecida.

c) Até mesmo taxas moderadas de inflação são prejudiciais à eficiência 
econômica e ao crescimento. Os custos da inflação são permanentes, enquanto 
os benefícios (como maior atividade econômica, como no exemplo dado em 
5.1) são transitórios. Além disso, manter uma taxa de inflação estável e baixa é 
importante para atingir outros objetivos macroeconômicos.

Este é o argumento mais delicado de todos. Bernanke et al. (op. cit) 
demoram-se na explicação dos custos da inflação alta (superior a 10%, 
segundo eles, concordando assim com a definição de Keynes). Tais custos, 
no entanto, são largamente conhecidos e aceitos pelos economistas. A 
questão é, e os autores reconhecem, definir os custos da inflação baixa8.  

8Do original em inglês: “Periods of very rapid inflation are clearly destructive. But wheter more moderate 
inflation (below, say, 10% per year) is harmful, is more controversial. Some economists have argued that the 
public’s consisten antipathy toward inflation […] is primarily the result of confusion about what inflation 
really is. Strictly speaking, inflation is a general rise in all prices, wages, and incomes. As such, it shoul 
havelittle or no effect on real purchasing power or the economic incentives of individuals, since a general 
rise in prices leaves relative prices unaffected. When members of the public talk about inflation, however, 
they often stress the effects of changes in relative prices (of food or energy, for example) on their standard 
living. These are legitimate concerns, of course, but they are largely independent of the rate of inflation 
per se. Moreover, they are beyond the power of monetary policy to correct. “True inflation”, economists 
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Segundo eles, em anos recentes economistas e bancos centrais tenderam a 
considerar até mesmo níveis baixos de inflação como problemas. Por exemplo, 
o público tem dificuldades de incluir a variável “inflação” em suas decisões 
(principalmente de longo prazo, como poupança para aposentadoria), o que 
pode levá-las a distorcer essas decisões; o mesmo ocorre com as decisões de 
produção e investimento das empresas. Evidentemente, fazer previsões acertadas 
quando a inflação é alta tem custos9 com os quais (de maneira geral) as empresas 
(principalmente as menores) e o público não têm condições de arcar. Assim, no 
limite, uma inflação mais alta poderia retardar o crescimento.

O problema desse argumento, e os próprios autores o explicitam, é que 
é muito difícil testar (econometricamente ou não) a relação entre inflação e 
crescimento10. Por exemplo, instabilidade política pode causar inflação. Seria a 
instabilidade política ou a inflação a causa (ou uma das) de um eventual baixo 
crescimento econômico? É praticamente impossível isolar uma variável tão 
completamente dependente de uma interação de forças como é a inflação.

Essa dificuldade de obter evidências tem alimentado o debate, sem que se 
chegue a uma conclusão. Carvalho e Gonçalves (2007), por exemplo, partindo 
exatamente deste ponto, afirmam:

“Diferentemente de Bernanke et al. (1999), que não encontraram evidências 
da contribuição do regime de metas de inflação para a redução das razões de 
sacrifício em países desenvolvidos, a análise de 99 episódios de declínio de inflação 
no grupo de países da OCDE, identificados no período 1970-2004, indicou que 
as reduções do produto são menores nos países que adotaram o regime de metas 
de inflação.” (p. 1)

A opinião de Sicsú (2002), completamente diferente, resume bem a 
dificuldade de se chegar a um consenso sobre o assunto, mesmo sobre as hipóteses 
iniciais:

“Mostra-se neste artigo que a teoria que sustenta o regime de metas 
inflacionárias não é consensual entre os economistas e, por último e mais 
importante, que suas hipóteses não possuem evidências capazes de sustentá-las. 
Por vezes, tais hipóteses nem mesmo possuem consistência interna.”

Apesar das inúmeras diferenças, algumas questões fundamentais ao regime de 
metas são pontos em que a divergência não é absoluta entre a teoria heterodoxa 
e ortodoxa. São elas: transparência e credibilidade na política monetária, 
independência do banco central e o papel das expectativas.

have sometimes suggested, should be no more harmful to the economy than a decision to price all goods 
and services in terms of dines instead of dollars.” (Bernanke et al., p. 17.)
9Por exemplo, contratar um corpo de economistas para acompanhar de perto a inflação.
10Para deixar claro, a ideia aqui seria testar apenas a relação entre taxas de inflação abaixo de 10% e crescimento 
econômico. Como a relação entre taxas altas de inflação e (baixo) crescimento econômico é clara para a maioria 
dos economistas, a questão fica em discutir se uma inflação de, digamos, 8% é melhor ou pior que uma de 2% 
para o crescimento econômico.
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5.1. Transparência e credibilidade da política monetária

Lima e Setterfield (2007), entre outros autores, concordam que existe 
compatibilidade entre o regime de metas e a herança keynesiana. Mendonça 
(2006, p. 15), na mesma linha, comenta sobre o pressuposto de transparência 
da política monetária (um dos pressupostos do regime de metas de inflação), e 
afirma:

“De forma análoga à estrutura informacional adotada pelos autores 
sobreditos, mas adotando um modelo com elementos novos-keynesianos 
(contratos sobrepostos e concorrência monopolista), Jensen (2000) verifica que 
o aumento da transparência ocasiona aumento da credibilidade.”

Neves e Oreiro (2006, p. 3) veem na transparência do Banco Central um 
dos pontos de ligação entre o regime de metas e a herança keynesiana. Eles citam 
Libânio (2004), que escreve:

“Apesar das críticas feitas ao regime de metas de inflação, determinados 
aspectos de sua formulação podem ser explorados para discutir uma proposta 
alternativa de condução da política monetária, a partir do paradigma pós-
keynesiano. Em primeiro lugar, destaca-se a maior transparência conferida às 
decisões de política. Neste sentido, é ilustrativa a proximidade entre a visão de 
Keynes (...) e de alguns defensores do regime de metas, como Bernanke e Mishkin 
(1997, p. 19), que afirmam: ‘Transparency facilitates public understanding of 
monetary policy and increases the incentives for the central bank to pursue the 
announced goals for monetary policy’.”

Para o mesmo autor citado (Libânio, 2004), sob a ótica pós-keynesiana, 
um regime de metas de inflação torna mais claros e perceptíveis os objetivos da 
política monetária. Com isso, poderia contribuir para reduzir o grau de incerteza 
sobre as decisões de política e os rumos da economia e tornar as expectativas dos 
agentes mais sensíveis às ações do Banco Central. Desta forma, o estabelecimento 
de metas explícitas na condução das políticas poderia ser uma estratégia bem 
sucedida. 

Mas a transparência total não é uma proposta consensual entre a herança 
keynesiana. Para Mendonça (2006, p. 15),

“Em relação ao caso de um modelo neo-keynesiano, é observado que a 
sociedade é indiferente aos dois regimes de transparência (limitada e total), desde 
que a taxa de juros não seja incluída na função de perda. Entrementes, no caso 
da variabilidade de a taxa de juros ser incluída na função de perda, o regime de 
transparência limitada torna-se superior ao de transparência total.” (p. 16)

Ainda sobre transparência, Schmidt-Hebbel e Mishkin (2006, p.12) 
afirmam:
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“Utilizando um arcabouço novo-keynesiano simples com informação privada 
e diversificada, Walsh descobriu que os anúncios de metas [inflacionárias] de 
curto prazo permitem que os agentes que definem os preços distingam ações de 
política [monetária] destinadas a compensar choques de demanda daquelas [ações] 
destinadas a compensar parcialmente os efeitos inflacionários de um choque de 
custos. Anúncios podem por consequência prevenir que choques de demanda afetem 
a inflação, mas as decisões do setor privado tornam-se mais sensíveis aos erros de 
projeção do banco central, aumentando a variabilidade da inflação. Pode então ser 
vantajoso para a autoridade monetária fazer anúncios parciais.” (tradução livre 
da autora11) (grifo meu)

O tema, no entanto, não é consensual dentro da herança keynesiana. Feijó 
e Montes (2007, p. 6), por exemplo, acreditam que, no arcabouço keynesiano, 
a credibilidade da autoridade monetária pode ter outra consequência para a 
estabilidade de preços:

“Com base na visão pós-keynesiana, sugere-se que a regra de combate à 
inflação por meio de manipulações da taxa básica de juros orientada pelos desvios 
da inflação e das expectativas de inflação em relação à meta ignora as origens do 
processo inflacionário, e pode se tornar uma ameaça para a própria autoridade 
monetária, criando uma ‘armadilha de credibilidade’. Ou seja, a credibilidade da 
política monetária não deve ser analisada somente como sendo capaz de promover 
a estabilidade da inflação. Pelo fato de ser capaz também de afetar o lado real, sua 
constante utilização pode levar a perda de credibilidade quando necessária para 
estimular a economia por meio do canal das expectativas, quando a inflação já 
estiver baixa e estável.” (grifo meu)

5.2. Independência do banco central: neste ponto quase há consenso

Outro ponto de encontro – o principal ponto de encontro, para Arestis e 
Sawyer (2006, p. 1) – entre o regime de metas de inflação e a herança keynesiana 
é a questão da independência do banco central. Arestis e Sawyer (2006, p. 2) e 
Fraser (2004, p. 2) identificam na obra de Keynes a sugestão deste autor para 
que o banco central fosse independente e suas ações executadas por experts (e 
não por políticos). Sobre este último ponto, Bacha (2005) afirma: 

“O papa do intervencionismo estatal, John Maynard Keynes, em 1932 se 
opôs à proposta do Partido Trabalhista para interferência direta do conselho 
de ministros e do parlamento na condução da política monetária. Defendendo 
a independência do BC, Keynes escreveu: ‘Quanto menos direto o controle 

11Do original em inglês: “Employing a simple new Keynesian framework with private and diverse information, 
Walsh finds that announcements about shortrun targets allow price setters to distinguish policy actions designed to 
offset demand shocks from those designed to partially offset the inflation effects of cost shocks. Announcements 
can thereby prevent demand shocks from affecting inflation, but private sector decisions become more sensitive 
to central bank forecast errors, raising inflation variability. It may then be advantageous for the monetary authority 
to make partial announcements.”
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democrático e mais remota [sic] as oportunidades para a interferência na política 
monetária melhor ela será.’”.

   
Arestis e Sawyer (2006, p. 13-14) lembram, contudo, que por mais que a 

questão da independência do banco central seja um claro ponto de encontro entre 
as ideias de Keynes e o regime de metas, há diferenças expressivas entre os dois 
em outros aspectos. Um artigo de Paula (2003, p. 3), por exemplo, dá sinais de 
que mesmo entre os seguidores de Keynes existe discussão sobre a questão da 
independência do Banco Central. Ele afirma que 

“o objetivo [para os economistas pós-keynesianos] de política econômica 
deve se voltar para a estabilidade macroeconômica, um conceito mais amplo do 
que o de estabilidade de preços, ou seja, deve procurar reduzir as incertezas que 
são inerentes aos negócios na economia.” (grifo no original)

e portanto 

“[...] a utilização de ‘compromissos institucionais’, como a independência do 
banco central, pode acabar por gerar problemas de descoordenação de políticas 
econômicas – uma elevação brusca na taxa de juros pode acarretar tanto uma 
elevação no custo financeiro da dívida pública, ocasionando custos fiscais, quanto 
um aumento generalizado no grau de inadimplência nas operações de crédito, 
fragilizando o sistema bancário como um todo.” (p. 5)

5.3. O papel das expectativas

Outro ponto do regime de metas que pode ser considerado semelhante ao 
defendido pelos seguidores de Keynes é a questão das expectativas de inflação. 
Para Feijó e Montes (2007, p. 3), no regime de metas o anúncio de uma meta 
quantitativa para a taxa de inflação dos períodos subsequentes tem a finalidade 
de servir como principal referência (âncora) para o processo de formação de 
expectativas para a inflação. 

Demertzis e Viegi (2008, p. 3-4), ao se perguntarem qual é o mecanismo 
que faz do sistema de metas uma âncora melhor (para as expectativas de inflação 
dos agentes), e que condições são necessárias para que essa âncora seja efetiva, 
concluem que a resposta depende de uma explicação sobre o mecanismo de 
formação das expectativas mais complexa que a explicação fornecida pelo 
mainstream (informação perfeita e agentes racionais). Citando vasta bibliografia 
sobre formação de expectativas, os autores comentam que os agentes conferem 
as expectativas de outros agentes para verificar se as próprias são razoáveis, e 
concluem baseando-se em Keynes:

“[...] E como se entende que o ‘elemento concurso de beleza’ (baseado 
em Keynes, 1936) tem um grande papel na formação de expectativas, os sinais 
fornecidos pelas instituições públicas podem ter um papel semelhante. Isso, 
portanto, implica que a política monetária pode ser vista como um jogo de 
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coordenação entre o banco central e o setor privado, mas também um jogo entre 
os próprios membros do setor privado.” (p.4)

Jonung e Fregert (2008, p. 2) fornecem valioso exemplo de formação de 
expectativas. Eles analisam a duração dos acordos coletivos de trabalho, um 
indicador de quanto os trabalhadores esperam que os preços variem nos períodos 
seguintes, na indústria sueca entre 1908 e 2007. Os autores concluem que nunca 
antes do período de vigência do regime de metas os contratos foram tão longos 
e não indexados – mesmo comparando com o período do padrão ouro anterior 
à Primeira Guerra Mundial. Os autores concluem, portanto, que pelo menos na 
Suécia a implementação do regime de metas foi um sucesso (na medida em que 
ancorou as expectativas).

6. A eficácia do regime de metas de inflação

A eficácia do regime de metas é controversa na literatura. Em primeiro 
lugar, a própria definição de eficácia de um regime de metas é algo que gera 
discussões. Eficácia seria atingir a meta (e assim manter a inflação em níveis mais 
baixos) ou permitir, através da manutenção dessas taxas baixas, um crescimento 
econômico maior?

Andrade e Deos (2006, p. 4), utilizando a primeira definição de eficácia 
(atingir a meta), comentam que “a literatura que avalia as evidências empíricas 
a partir da experiência dos países que implementaram metas inflacionárias não 
permite afirmações conclusivas a respeito da eficácia do referido modelo”. Como 
exemplo de autores que chegaram a esta conclusão, citam Ball e Sheridan (2003) 
e Arestis e Sawyer (2004, p. 53-56). Sicsú (2002) concorda e afirma que a queda 
da inflação observada em países que implantaram o regime de metas já estava 
ocorrendo antes da implantação do mesmo (p. 6). Freitas e Mota (2006) vão 
na mesma direção.

Outros autores chegaram à conclusão contrária, como King (2002), 
analisando o caso do Reino Unido, no qual seria observável uma clara redução 
do nível inflacionário depois da adoção do regime de metas. Bernanke et al. (op. 
cit.) também chegam à mesma conclusão analisando o caso de diversos países.

Entre os economistas que consideram que o regime de metas é eficaz na 
redução dos níveis inflacionários, é praticamente consenso que o atingimento 
da meta depende da credibilidade do banco central, ou da crença dos agentes 
econômicos em sua capacidade de atingir a meta. Por isso, afirma Mendonça 
(2006), a transparência e a independência da autoridade monetária são elementos 
importantes para o sucesso do regime.

Fahri (2007) comenta obra de Carare e Stone (2003), economistas do FMI, 
que distingue os países de acordo com

 
“indicadores da clareza e da credibilidade de seu comprometimento com 

o regime de metas, ou seja, de seu grau de adesão aos preceitos básicos desta 
política monetária. Os autores afirmam que as análises empíricas realizadas para 
esses estudos sugerem que os distintos níveis de credibilidade entre as categorias 
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também correspondem às diferenças entre os PIBs per capita e os níveis de 
desenvolvimento financeiro.” (p. 13).

Assim, a classificação incluiria: 1) eclectic inflation targeters (EIT): países 
que gozam de tamanha credibilidade que conseguem manter uma inflação baixa 
e estável sem precisar se comprometer de forma inequívoca com o regime de 
metas. 2) full-fledged inflation targeters (FFIT): forma mais conhecida do regime 
e que congrega o maior número de países. Suas autoridades monetárias dispõem 
de uma credibilidade média a alta e se comprometem claramente – inclusive de 
forma institucional – a aplicar o regime de metas; e 3) inflation targeters lite 
(ITL): países que anunciam uma meta de inflação, mas por causa de sua baixa 
credibilidade em função da vulnerabilidade a choques exógenos, instabilidade 
financeira e/ou uma institucionalidade fraca, não conseguem manter a inflação 
baixa como principal objetivo. A classificação cria, inevitavelmente, nova pergunta: 
é a credibilidade (e não uma meta explícita) a váriável decisiva na manutenção 
de níveis baixos de inflação? Os países do grupo 1 (Estados Unidos e a maioria 
dos países da zona do euro) não mantêm uma meta explícita e convivem com 
taxas baixas de inflação.

A segunda definição de eficácia do regime de metas, aquela que aponta o 
crescimento econômico como definidor de um regime “eficaz”, traz ainda mais 
controvérsias. Como já foi afirmado, muitos autores (como Bernanke et al.) 
concordam que essa relação não pode ainda ser completamente testada, mas dão 
indicações de que ela é provável – por exemplo, estabilidade de preços reduz 
custos dos agentes e diminui distorções nas decisões econômicas. 

Visões acadêmicas, como a de Carvalho (2005), e não acadêmicas (como 
a da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo12) fazem coro ao afirmar 
que o regime de metas diminui, e não aumenta, o crescimento econômico. A 
questão, portanto, permanece aberta.

Hu (2003, p. 3) resume a dificuldade de se encontrarem resultados 
definitivos. Para este autor, a literatura resume os benefícios do regime de metas 
de inflação sobre a inflação e o produto em dois pontos. Em primeiro lugar, o 
regime de metas melhora o desempenho da inflação e do produto. Em outras 
palavras, o arcabouço do regime de metas poderia diminuir o nível, a variabilidade 
e a persistência da inflação, e ao mesmo tempo aumentar o crescimento do 
produto, com diminuição de sua variabilidade. Em segundo lugar, o regime de 
metas melhora a capacidade de projetar a inflação. Mas, ao mesmo tempo, igual 
número de estudos afirma não ter encontrado clara evidência destes benefícios, 
ainda que seus resultados também não forneçam argumentos contra o regime de 
metas. O autor cita diversos estudos que chegaram a conclusões completamente 
diferentes e resume:

12Ver o artigo “Regime de Metas para Inflação no Brasil” da entidade. Disponível em: <http://www.fiesp.
com.br/economia/pdf/regime_metas_infla%C3%A7ao.pdf>. Acesso em: 29 jul 2007. É importante notar 
que o artigo não critica o regime de metas em si, mas a maneira como está sendo conduzido no Brasil – 
na visão da entidade, os juros definidos pelo Banco Central poderiam ser mais baixos, permitindo maior 
crescimento econômico e sem causar maior inflação.
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“As diferenças de resultados entre os estudos empíricos na literatura de 
regime de metas de inflação se devem parcialmente ao pequeno número de 
países com regime de metas e ao curto período desde a implantação do mesmo. 
Provavelmente vai demorar mais de uma década para que o regime se torne 
totalmente crível e para que seja completamente estudado.” (tradução minha)

Este autor se propõe, em seu trabalho, a fazer estudo mais abrangente que 
os demais: inclui 66 países em seu modelo (22 dos quais adotaram o regime de 
metas) e estuda não só o período de adoção do regime de metas, mas também 
a motivação dos países que decidiram adotar o regime de metas. Mesmo assim, 
ele conclui que o desempenho da inflação e do produto melhora tanto para os 
países que adotaram quanto para os países que não adotaram o regime de metas 
(entre a década de 80 e 90), e que mais estudos são necessários para se ter uma 
conclusão mais definitiva.

Cinco anos depois, outro trabalho (ESSAADI e FTITI, 2008, p. 3), menos 
abrangente, mas utilizando apenas países semelhantes (por serem industrializados 
e desenvolvidos) e para os quais se dispõe de um período maior de análise para 
verificar os efeitos da implementação do regime de metas (Canadá, Nova Zelândia, 
Suécia e Reino Unido), chegou a conclusões mais robustas: 1) para países com 
um nível de inflação muito alta antes da implementação do regime de metas, 
ocorre um período de transição (quebra estrutural) em que o comportamento 
da inflação muda. 2) independentemente de a taxa de inflação ser alta antes da 
adoção do regime de metas, sua implementação contribui de maneira decisiva 
para a estabilização de longo prazo do nível de preços. 

Assim, na opinião da autora deste trabalho, trabalhos mais recentes tendem 
a trazer resultados mais robustos sobre a eficácia ou não do regime de metas de 
inflação, pelo menos para os países para os quais há dados. Estas conclusões, no 
entanto, ficarão restritas ao caso analisado, e só poderão ser generalizadas quando 
uma amostra maior puder ser utilizada.

7. Outras questões

A discussão sobre o regime de metas é extensa e detalhada. O presente 
trabalho pretendeu apenas abordar os aspectos mais relevantes e/ou controversos, 
mas existem outros que merecem ser mencionados. Para uma introdução ao 
assunto, o próprio texto de Bernanke et al. (op cit) é adequado. Outra sugestão 
são as notas técnicas do Banco Central do Brasil13. Que medida de inflação deve 
ser usada? Qual índice de preços? Deve-se utilizar apenas o núcleo da inflação? 
Qual deve ser a meta (numérica) da inflação? Com que horizonte devem ser 
anunciadas as metas? Que informação deve ser utilizada pelos fazedores de política 
monetária? Quando a meta de inflação deve ser flexibilizada? Em que momento 
deve ser implementado um regime de metas?

13Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pec/notastecnicas/ingl/2002nt30RegimesMetasInflacaoi.
pdf>. Acesso em: 29 jul 2007.
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Conclusões

A discussão em torno da eficácia do regime de metas de inflação – ou até 
mesmo do significado de eficácia neste contexto – está longe de terminar. A 
tendência da literatura é aceitar que o regime de metas de inflação estabiliza e 
reduz a inflação. A questão mais difícil é saber qual é a proporção de custos e 
benefícios que esse regime traz consigo. O debate do governo, da academia e da 
sociedade a respeito do assunto torna-se assim crucial, pois é possível que os efeitos 
finais esperados pelo regime de metas – crescimento econômico, principalmente 
– não estejam sendo atingidos. Ou, se estiverem, talvez pudessem ser atingidos 
de maneira menos custosa.

O debate acadêmico é reflexo desta preocupação da sociedade, e a polarização 
da visão ortodoxa e heterodoxa sobre o assunto talvez não seja a maneira mais 
adequada de abordá-lo. Este trabalho tentou discutir os pontos de encontro 
e de conflito entre o regime de metas de inflação e a herança keynesiana e 
analisou algumas das características essenciais do regime de metas para discutir 
se existe ou não compatibilidade entre cada uma destas características e a herança 
keynesiana.

O trabalho conclui que, apesar de existirem pontos fundamentalmente 
diferentes entre o regime de metas de inflação e a herança keynesiana, as 
contribuições intelectuais de John Maynard Keynes e seus discípulos ao 
desenvolvimento e até à crítica deste instrumento de política monetária são 
expressivas e merecem ser salientadas. Como ironiza o prof. Sayad (2007),

“O discurso afirma que a teoria keynesiana morreu nos anos 80. Mas a teoria 
que orienta a política econômica atual é de extração keynesiana e não clássica ou 
monetarista. O que mudou foi a prioridade dada ao pleno emprego. Agora, a 
prioridade número um é a estabilidade do valor da moeda, custe o que custar 
em termos de emprego. Taxas flutuantes auxiliam na manutenção do emprego. 
Mas a âncora mais importante da economia mundial são os salários chineses e a 
liberalização do comércio que segura os salários nominais e a inflação do mundo 
inteiro.” (grifo meu)

E ainda:

“Apesar de se afirmar que o keynesianismo morreu, a linguagem do regime 
de metas de inflação que menciona core inflation, inflação de preços competitivos, 
inflação de preços administrados e efeito transmissão é uma linguagem mais 
consistente com as teorias keynesiana e/ou estruturalista do que com o pensamento 
clássico.” (grifo meu)
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O poder das empresas 
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campanha do Iraque
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Resumo: O artigo se baseia na teoria construtivista de Jepperson et 
al. (1996) e na atuação da Blackwater na Guerra do Iraque, iniciada 
em 2003, para demonstrar como o fenômeno crescente do uso de 
companhias militares privadas não se limita a uma simples observação 
do Estado, mas depende de pressões exercidas por múltiplas forças 
que estão dentro e fora dele. É demonstrado como a estrutura do 
sistema internacional se co-constitui com ideias, valores, instituições 
(identidade), interesses e a política externa da sociedade norte-
americana. O artigo vai além da teoria construtivista de Jepperson 
et al. (1996) ao atribuir tais elementos de identidade e interesse a 
atores subnacionais, ou seja, o artigo não considera o Estado como 
ator unitário e demonstra a relevância de grupos internos na definição 
da identidade, do interesse e da formulação de política externa que 
se co-constituem com a estrutura do sistema internacional. 

Palavras-chave: Política externa; Segurança internacional; EUA; 
Iraque; Rússia; controle de armas; armas nucleares.

Introdução

O século XX foi o século do surgimento das Forças Militares Privadas 
(doravante FMPs) modernas. No pós-Segunda Guerra, os conflitos de 
descolonização foram catalisadores para a difusão de um novo tipo de aplicação 
privada de serviços militares. Singer chama este período de Individualização 
do Mercado Militar Privado1. Este período, especialmente os anos 50 e 60, é 
o responsável por cunhar o termo “mercenário”, já que não havia no mercado 
a oferta de grupos especializados, mas sim indivíduos. Ex-soldados ofereciam 
individualmente e de forma informal os seus serviços a quem pudesse pagar. 

* Diego Santos Vieira de Jesus é graduado em Comunicação Social e Mestre em Relações Internacionais 
pela PUC-Rio, onde também leciona no curso de graduação em Relações Internacionais e é doutorando 
na mesma área. E-mail: <hamamladen@hotmail.com>. Emir Hamam de Figueiredo e Tiago Nogueira 
Pimenta dos Reis são bacharelandos do mesmo curso. E-mail: <tiagonogueira@aluno.puc-rio.br>
1Individualization of the Private Military Market, no original.
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Embora sua difusão tenha retrocedido, o envolvimento de mercenários não se 
extinguiu e permanece até os dias de hoje (Singer, 2008).

Existe discórdia quanto à diferenciação destes “mercenários clássicos” em 
relação às FMPs modernas. No entanto, existem diferenças demais para serem 
ignoradas. Segundo Singer (2008, p. 45), basicamente as FMPs modernas se 
caracterizam por serem empresas privadas no sentido moderno da expressão: são 
registradas, organizadas hierarquicamente, competem livremente – via de regra – e 
estão verticalmente integradas ao grande mercado global oferecendo pacotes de 
técnicas militares, serviços de logística, manutenção de equipamento, segurança 
e até mesmo pequenas incursões militares a certos nichos de mercado.

As FMPs, além de atuarem ao lado de governos em guerras civis ou 
interestatais clássicas, também são grandes responsáveis pelos serviços de 
desminagem nas missões da ONU pelo mundo. Podem atuar também no 
treinamento e capacitação de exércitos e em sua inteligência logística (Singer, 
2008). Uma forma de utilização dos serviços de segurança privados em 
intervenções militares, como a guerra do Iraque, que se tornou comum, é a 
contratação dessas empresas para garantir a segurança de altos funcionários, seja 
do Estado ou de empresas que trabalham na reconstrução. Em países onde há 
uma ocupação belicosa ou situação de conflito, tornou-se mais interessante (em 
termos de pragmatismo) contratar agentes privados que não respondem às leis 
de guerra, tampouco a uma corte marcial, e que podem tomar quaisquer ações, 
inclusive assassinar suspeitos ou transeuntes em nome da segurança de uma visita 
importante (Scahill, 2008). 

Nossa pesquisa se encontra no campo teórico das Relações Internacionais e 
nas subáreas de Segurança Internacional, Política Externa e Política de Segurança 
Nacional. A questão das Forças Militares Privadas (FMPs) é relevante para a área 
das Relações Internacionais porque consiste num conflito direto entre as teorias 
de mainstream que pregam a centralidade do Estado como ator do sistema 
internacional e introduz novas abordagens que corroboram teorias dissidentes. O 
uso de forças militares privadas contraria profundamente a tríade de Clausewitz: 
governo, forças armadas e população (Maxwell-Gunter, s.d.).

As FMPs são instrumentos de ação política que exprimem deliberações 
do principal ator do sistema internacional, o Estado. Utilizando a abordagem 
construtivista, esta nova forma de se deliberar política externa de segurança, 
ilustrada neste artigo por meio da contratação das FMPs pelo Estado norte-
americano, reflete a ocorrência de mudanças sistêmicas que constituem mudanças 
na identidade e no interesse de Estados nacionais. Isso altera o conceito de Alta 
Política. As decisões de segurança nacional não são mais tomadas por agentes 
individuais que se baseiam em suas próprias percepções, tendências e informações 
parciais (Jackson & Sorensen, 2003, p. 343), mas sim por valores e ideias que 
se constroem mutuamente com a identidade nacional de um país e tornam uma 
ação militar, como por exemplo a intervenção no Iraque, a expressão da co-
constituição desses elementos (Jepperson et al., 1996). De fato, o que se observa 
na realidade, mesmo de uma ação belicosa, é uma construção social insuflada de 
ideias e valores.
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Porém, é preciso ir além do construtivismo de Jepperson et al. (1996), 
que foca demasiado na co-constituição de valores e ideias que interagem com 
um ambiente estrutural e em como essa interação mútua e contínua resulta 
numa decisão política, porque falta observar a ação de sub-atores2 que agem 
dentro da burocracia nacional e de forma altamente corporativista em busca 
de favorecimento individual. Esses sub-atores influenciam na construção dos 
interesses nacionais a partir dos seus próprios interesses e valores. Os estudos 
de Política Externa norte-americana são geralmente realistas ou liberais. Nossa 
pesquisa apresenta uma nova ótica que utiliza conceitos construtivistas, mas não 
se limita a eles.  

Outro fator relevante é o debate sobre as novas formas de conflito, que 
envolvem tanto combates interestatais (EUA-Iraque) como conflitos de baixa 
intensidade entre atores e insurgentes (EUA-resistência iraquiana), sendo que, 
para nós, a principal novidade é justamente a utilização de FMPs (Schreier & 
Caparini, 2005, p.7). Estes novos conflitos foram majoritariamente motivados 
pelo fim da Guerra Fria e suas consequências. Houve grande dispersão de homens 
treinados e equipamentos militares com a crescente onda de desarmamento e 
desmilitarização. Esta desconcentração militar equipou exércitos separatistas, 
grupos radicais e forneceu também pessoal treinado para a formação das empresas 
de segurança. 

Grande parte da literatura foca em questões mais pontuais, como política 
externa americana, segurança internacional, corporativismo, Direito Internacional 
e direitos humanos. São poucas as abordagens diretas e completas sobre as 
FMPs. Entre elas, destacam-se duas obras: a de Peter W. Singer (2008) e a de 
Jeremy Scahill (2008). A primeira faz uma abordagem geral sobre o assunto das 
corporações militares privadas, destacando sua ascensão, histórico e análises de 
casos. Peter W. Singer (2008), em seu Corporate Wariors: the rise of the privatized 
military industry, apresenta um estudo analítico e generalizado sobre o assunto 
das firmas militares privadas, em vez de focar exclusivamente em estudos de caso, 
algo secundário em seu livro.

Como o próprio autor afirma, o livro organiza de forma sistemática todo 
o conhecimento sobre essas empresas, permitindo, como fica claro no livro ou 
por meio de conclusões e estudos dos leitores, o desenvolvimento de teorias 
relacionadas ao tema. Seu estudo das firmas militares privadas parte de premissas 
históricas. Ele menciona os primeiros mercenários, explica a formação de modelos 
primitivos de FMPs, assim como exemplifica de diversos modos as firmas militares 
modernas, seus mais variados campos de atuação, incidentes ocorridos e contratos 
firmados. Singer (2008) discute a quebra de soberania do Estado com a formação 
desse tipo de empresa. Argumento bastante controverso, ao passo que a utilização 
das FMPs é uma atitude estatal soberana. Outro fator destacado por sua obra é 
a mudança ocorrida na relação de considerável equilíbrio civil-militar existente 
antes da explosão das FMPs. Apesar de afirmar que a privatização sempre esteve 
presente nos conflitos anteriores, assim como a dualidade existente entre a 

2Preferimos utilizar a terminologia sub-atores para designar agentes individuais com grande capacidade de 
influência e mobilização dentro do aparato estatal. O instrumental construtivista de Jepperson et al. (1996) não 
utiliza essa terminologia; para ele, o Estado é um ator unitário. 
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utilização de firmas que visam ao lucro para cumprir os papéis mais básicos da 
ordem pública, fica evidente que o controle da violência deixa de ser papel de 
exclusividade estatal. O Estado escolhe contratar forças privadas para se impor; 
isso é, de fato, uma política, mas muitas vezes as forças privadas superam forças 
estatais regulares, fugindo ao seu controle. 

Com a obra de Singer (2008), portanto, pudemos construir a base para o 
estudo das FMPs, sua ascensão e a sua inserção no plano internacional, construída 
a partir de valores, ideias e interesses de uma nação com poder suficiente para 
deliberar uma política controversa e que rompe paradigmas modernos básicos 
do uso da força.  

Já a obra de Scahill (2008) é mais voltada para a Blackwater3, suas formas 
de atuação, meios de influência sobre o governo norte-americano e como 
esta empresa cresceu com a invasão e ocupação do Iraque por meio da forte 
utilização de métodos corporativistas e relações pessoais (Scahill, 2008). Ele 
também apresenta fatos interessantes como a emboscada em Fallujah (Scahill, 
2008, p.158)4 e explora em detalhes os bastidores de negociações milionárias 
entre o governo norte-americano e empresas, evidenciando o corporativismo e o 
beneficiamento de empresas e indivíduos ligados de maneira religiosa, ideológica 
e econômica ao governo Bush. De fato, foi a partir da obra de Scahill (2008) e 
de sua representação detalhada do funcionamento do corporativismo estatal que 
pudemos observar a interação de sub-atores individuais (as empresas, seus diretores 
e executivos, lobistas, o próprio presidente Bush, seus assessores e secretários, 
entre outros) com o ambiente do sistema internacional, os valores e as ideias de 
uma nação, e superar o construtivismo de Jepperson et al. (1996), mostrando 
que além do sistema, da identidade, do interesse e da decisão política, há também 
a atuação de sub-atores na articulação e co-constituição desses elementos.

Nossa abordagem traz uma complementação à ideia de Singer (2008) de que 
a globalização, no sentido econômico e neoliberal, é um importante imperativo 
sistêmico na determinação do emprego de FMPs. Porém, nossa abordagem 
vai além ao destacarmos este imperativo não só como importante, mas como 
principal causa, dados outros condicionantes sistêmicos – o discurso de “guerra 
ao terror” gerado pelos eventos de 11 de setembro de 20015 e o fim da ordem 
bipolar da Guerra Fria e a emergência de um novo sistema internacional sem 
polos concentrados de tensão (Hobsbawn, 2006, p. 470). Além disso, nossa 
abordagem, por ser construtivista, nos permite abordar como os aspectos de 
identidade, interesse e síntese política norte-americanos, segundo a abordagem 
construtivista de Jepperson et al. (1996, p.33-75), são constituídos e constituem 
o sistema. 

O construtivismo moderado de Jepperson et al. (1996) apresenta uma 
3A Blackwater Worldwide é uma firma militar privada norte-americana fundada em 1997 pelo ex-Seal da 
Marinha Erik Prince. Com base em Moyoc, na Carolina do Norte, ela é considerada o maior centro de 
treinamento privado nos EUA, e proporciona a governos do mundo inteiro serviços como treinamento 
avançado, logística, tecnologia, recursos humanos e materiais (Blackwater, s.d).
4No dia 31 de março de 2004, quatro mercenários a serviço da Blackwater foram emboscados e mortos 
por insurgentes iraquianos nas ruas de Fallujah. O evento se tornou um símbolo da resistência iraquiana e 
foi amplamente divulgado pela mídia internacional. 
5Para saber mais detalhes e informações sobre os ataques, ver <http://www.september11news.com>.
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abordagem que permite um mapeamento sistêmico, para depois analisar como esse 
sistema constitui a identidade nacional, o interesse e a política elaborada dentro 
do Estado para, posteriormente, demonstrar como essas respostas endógenas 
influenciam na constituição do sistema (Jepperson et al., 1996, p. 33-75). Como 
sinaliza Wendt (1992), a identidade e o interesse não resultam da anarquia de 
forma lógica ou causal, mas são socialmente construídos. Portanto, não são 
elementos essenciais da anarquia; são algumas das várias estruturas de identidade 
e interesse que podem existir sob a anarquia, ocorrendo devido ao processo 
de interação nesse sistema. Jepperson et al. (1996) também esclarecem que as 
estruturas não apenas regulam o comportamento (não apenas têm efeitos causais), 
mas constroem identidades e interesses (têm efeitos constitutivos). Enquanto 
abordagens como a escolha racional entendem identidades e interesses como 
dados exogenamente à interação e oferecem uma concepção comportamental 
do processo, o construtivismo destaca como expectativas produzidas pelo 
comportamento afetam identidades e interesses, vendo o conhecimento que 
define identidades e interesses como endógeno à interação (Wendt, 1999). 

Ao mesmo tempo, na construção de uma teoria social que inclua a interação 
e a co-determinação entre agente e estrutura, tais autores apontam o lugar do 
agente não só como construído pela estrutura, mas também como construtor do 
mundo, visando a superar a impessoalidade e o determinismo do estruturalismo 
tradicional e as limitações inerentes ao individualismo metodológico. Nesse 
sentido, uma perspectiva construtivista como a de Jepperson et al. (1996) capta 
a complexidade do processo dinâmico de constituição de identidades sociais. 
Na formulação considerada neste artigo, tal captação será feita por meio da 
explicitação dos vínculos entre a ligação co-constitutiva entre identidade individual 
e coletiva; a institucionalização dessas identidades na sua mútua relação; a natureza 
dinâmica da legitimidade da ordem social provedora de sentido intersubjetivo à 
identidade coletiva; as mudanças históricas provocadas nas formas institucionais 
de ação coletiva e as transformações de normas e princípios de funcionamento 
do sistema pela prática, o que permite evidenciar que tais transformações 
são significativas não apenas na estruturação de resultados e na explicação da 
interação, mas na constituição do próprio sistema. Ao se admitir variação na 
sequência dessas transformações, a consideração das capacidades de exercício de 
influência em outras sociedades e da posição dos atores no sistema torna possível 
conceber atores internacionais não só como objetos da transformação sistêmica, 
mas como agentes. Viabiliza-se, assim, a expressão da capacidade gerativa e 
transformativa dos agentes, em vez da mera reprodução estática da estrutura 
como nas abordagens realistas clássicas.

A abordagem construtivista ressalta que a estrutura pode ter poderes 
causais e constitutivos como um processo, ou seja, por meio da prática dos 
agentes. A realidade social é construída a partir das convenções humanas e dos 
entendimentos intersubjetivos, e as identidades e os interesses das entidades 
sociais são concebidos como relacionais e mutáveis. Essas estruturas consistem de 
conhecimento compartilhado, recursos materiais – cujo significado e conteúdo 
dependem das ideias compartilhadas nas quais os atores estão envolvidos – e 
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práticas, e emergem de processos de interação, não sendo dadas exogenamente. 
Os significados coletivos constituem estruturas que organizam ações, e os 
atores adquirem identidade – compreendida como o entendimento sobre papéis 
específicos e expectativas sobre tais papéis – participando de tais significados 
(Wendt, 1992, p.397-398).

A compreensão da abordagem de Jepperson et al. (1996) torna-se mais 
evidente ao se examinar o esquema abaixo: 

(Fonte: Jepperson et al., 1996, p.53).

Segundo tal esquema, os elementos culturais ou institucionais dos ambientes 
global ou doméstico definem a identidade dos Estados, ao passo que a variação 
na identidade estatal ou mudanças na identidade estatal afetam os interesses e as 
políticas dos Estados. Tais políticas reproduzem e reconstroem a estrutura cultural 
e institucional. Seguindo essa perspectiva, nossa abordagem faz o mapeamento 
sistêmico dos elementos que constituíram as condições para a emergência das 
FMPs: 1) valorização de práticas neoliberais como privatizações e busca por 
eficiência em áreas tradicionalmente monopolizadas pelo Estado. 2) Os eventos 
de 11 de setembro de 2001, que criaram um conceito e discurso de “guerra ao 
terror”. 3) O fim da Guerra Fria, que, ao dar termo à bipolaridade, permitiu 
maior ingerência norte-americana em antigas zonas de influência soviética, e 
distribuiu armas e contingentes treinados pelo mundo. O primeiro item atua 
como constituinte sistêmico generalizante para todos os atores do sistema 
internacional. E os dois últimos, como constituintes sistêmicos cujos impactos 
são especificamente mais evidentes na construção da identidade, do interesse e 
da política de segurança dos EUA, o foco desta pesquisa. Trabalhamos como são 
caracterizados e construídos a identidade (articulada pelos valores de democracia, 
fé cristã, liberalismo e corporativismo), o interesse e a política de segurança. 
Analisamos, por fim, a forma como a política do Estado norte-americano, 
co-constituída pela identidade e interesse (principalmente de expansão dos 
valores que compõem sua identidade), repercute no sistema internacional que 
a constituiu. É importante destacar que a referida política de segurança, como 
resposta aos imperativos sistêmicos conjugados com identidade e interesse, é a 
opção pela utilização sistemática de FMPs na realização de missões importantes 
no Iraque a partir de 2003. 
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Por que privatizar a força?

Tudo isto apresentado, surge-nos a seguinte questão: por que os Estados 
Unidos da América preferiram utilizar FMPs em vez de seu exército convencional 
para realizar missões específicas na intervenção do Iraque a partir de 2003?

O argumento que buscamos defender é o de que a opção pela utilização 
das FMPs ocorre principalmente devido a um imperativo sistêmico da 
globalização que, visto sob a ótica neoliberal, busca a maior eficiência de setores 
tradicionalmente operados pelo Estado através de privatizações sistemáticas 
(Williamson, 1990). Correlacionado a isso, existem as condições proporcionadas 
pelos eventos de 11 de setembro de 2001 e o discurso de “guerra ao terror” da 
doutrina Bush (Bush, 2001), que aumentaram a necessidade de contingentes 
militares acima da real capacidade de fornecimento das forças formais (Scahill, 
2008). Esta lacuna é preenchida por forças privadas designadas para cumprir 
funções vitais às operações no Iraque e que são fornecidas por empresas munidas 
de forte aparato corporativista. Toda essa ação de se contratar forças privadas 
é justificada e construída com base em valores democráticos, cristãos, liberais e 
corporativistas. As FMPs mobilizam um grande corpo lobista que pressiona os 
legisladores norte-americanos e iraquianos a manter a imunidade e mobilidade 
jurídica dos contratados. Este corpo lobista pressiona também por aumentos no 
orçamento de guerra, expansão das tarefas possíveis de serem desempenhadas 
por FMPs e aumento dos contingentes privados. Estes fatores demonstram 
como o interesse norte-americano, tanto estatal quanto não-estatal, unidos 
num interesse nacional, age buscando maneiras de lucrar com a guerra. Por 
fim, a utilização de FMPs cria precedente sistêmico para alterações nos padrões 
e conceitos internacionais de conflito, que são os novos padrões ou formas de 
conflito, conforme foi mencionado acima.  

O recorte temporal se limita ao período que vai do início de 2003 até 
setembro de 2008. A importância deste período se deve à consumação das 
ações militares norte-americanas de invasão e ocupação do Iraque desde o início 
da operação Enduring Freedom6 até a atualidade. No entanto, a constituição 
dos eventos apresentados neste trabalho remonta à construção do ideário e da 
identidade norte-americanos, com a consolidação do modelo político e social 
caracterizado por valores democráticos, liberais e cristãos ainda no início da 
ocupação europeia do território norte-americano, período que não nos cabe 
discutir. O recorte geográfico se limita às relações entre os Estados Unidos da 
América e o Iraque, por serem os territórios de aplicação e demonstração do 
nosso argumento. 

Nosso trabalho será apresentado em quatro diferentes seções. A primeira, 
“O Sistema Internacional”, fará um mapeamento sistêmico para identificar os 
elementos constitutivos que exerceram as pressões de causa, condicionamento e 
construção da identidade norte-americana, e como esses elementos construíram 
as outras seções-chave da pesquisa. A segunda seção, “Formação da identidade 
norte-americana”, explica como é formada a identidade norte-americana, como  
 

6Para saber mais, ver: <http://www.globalsecurity.org/military/ops/enduring-freedom.htm>. 
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ela se manifesta empiricamente em ações e discursos e como ela se relaciona com 
os elementos constitutivos do sistema. A terceira seção, “Os interesses”, apresenta 
uma versão de como, de fato, a identidade norte-americana constrói o interesse 
nacional, qual ele é, e como esses interesses se articulam com os constituintes 
sistêmicos. No fim, a quarta seção, “A ação política”, sintetiza como foi construída 
a decisão política de segurança norte-americana de contratar FMPs para executar 
tarefas importantes na invasão e ocupação do Iraque, iniciada em 2003 e que 
continua até hoje. Nesta quarta seção, também é brevemente demonstrado como 
esta decisão política (do uso de FMPs) repercute no sistema internacional criando 
condições distintas dos padrões observados tradicionalmente e rompendo regras 
básicas do Direito Internacional concernente aos conflitos armados.

O Sistema Internacional

No Consenso de Washington7, elaborado e publicado na década de 80, é 
possível observar uma conjunção de prescrições a fim de delimitar as práticas de 
desenvolvimento na ordem econômica internacional (Gore, 2000, p. 790). As 
conclusões atingidas pelo Consenso, que a priori tinham um caráter acadêmico 
e visavam mais especificamente ao desenvolvimento de países, principalmente da 
América Latina, tornaram-se diretrizes para importantes tomadas de decisão, como 
por exemplo a austeridade fiscal, a redução do papel do Estado, principalmente 
na economia, e a introdução da prática de privatizações de empresas e setores 
monopolizados pelo Estado como forma de alcançar esses objetivos (Williamson, 
1990). 

Essas diretrizes neoliberais, que foram materializadas no Consenso de 
Washington, estão diretamente ligadas ao movimento de globalização da 
economia, uma vez que a abordagem neoliberal prescreve ações generalizantes, 
ahistóricas e aplicáveis a qualquer país em qualquer momento (Gore, 2000, p. 
794-795). Compartilhamos dessa ideia de Gore (2000) porque pudemos observar 
uma tendência de privatizações e busca constante por maior eficiência econômica 
não só nos Estados Unidos, como em outros países, e também em vários setores. 
Outro motivo de capital importância para corroborarmos o argumento de Gore 
(2000) é o fato de o setor militar ter entrado em crescente onda de privatização 
e eficientização, contrariando a regra weberiana de que a força é monopólio 
estatal. Ou seja, em tempos de globalização, até mesmo as forças armadas 
concedem licenças para terceiros executarem seu trabalho. Portanto, o Consenso 
de Washington e as práticas neoliberais ditadas por ele configuram um imperativo 
sistêmico que faz da lógica de busca por eficiência, maximização dos ganhos e 
diminuição dos custos (incluindo aqui não só custos financeiros, mas também 
políticos e morais) um componente sistêmico essencial para a compreensão do 
uso de FMPs na intervenção norte-americana no Iraque. É importante declarar 
que este componente sistêmico age principalmente como causa, enquanto outros 
componentes sistêmicos descritos adiante agirão mais como condicionantes.

 
7Reunião realizada em 1989 entre economistas liberais visando a avaliar as reformas econômicas em curso 
na América Latina (Negrão, 1998, p. 41-43).
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Outro componente sistêmico indispensável à nossa análise são os eventos de 
11 de setembro de 2001, como já foi mencionado. Esses eventos não causaram 
somente danos materiais, mas também reforçaram a política norte-americana 
de reconhecer atores não-estatais como inimigos, criaram a necessidade de 
se construir um conceito de “terrorismo global” a ser combatido e, por fim, 
determinaram a implementação da doutrina de “guerra ao terror”, o que justificou 
maior liberdade de ação e mobilização do Estado norte-americano para garantir 
a segurança nacional (Jackson & Sorensen, 2003, p. 388). Basicamente, uma 
nova forma de guerra foi inaugurada pelo presidente Bush: Our war on terror 
begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist 
group of global reach has been found, stopped and defeated (Bush, 2001). O efeito 
constitutivo desses eventos é claro. Foram abalados os pilares do liberalismo 
econômico. O espaço territorial soberano dos Estados Unidos fora invadido por 
indivíduos que ignoram os valores de democracia, liberdade de escolha, expressão 
e culto. Os eventos foram causas de construção e veículos de disseminação de 
um ideário para determinar, diferenciar e marginalizar “o outro”. A supremacia 
dos valores norte-americanos defendidos como universalizáveis foi questionada, 
negada, ridicularizada.

É importante notar que o fim da Guerra Fria e a nova ordem internacional 
proporcionaram outras condições sistêmicas essenciais à emergência da doutrina 
de “guerra ao terror” (ou seja, a guerra contra uma ideia) (Jackson & Sorensen, 
2003, p. 214-215), visto que a ordem anterior, bipolar, não permitiria tal 
mobilidade de ação por parte de um ator devido às tensões constantes entre os 
dois principais polos de poder (Idem). Além disso, houve uma redefinição da 
ameaça, que antes era identificada com o Estado socialista soviético e a ideologia 
comunista, em geral, e a partir de setembro de 2001 pôde ser identificada como 
algo abstrato, móvel, não localizado geograficamente e com uma ideologia de 
contestação por meio de atos violentos (Ullman, 1983).

Dessa forma, toda e qualquer ação do Estado norte-americano se justificaria 
em nome do combate ao terrorismo, em nome da defesa e promoção da 
democracia, do liberalismo, da igualdade – fossem violações aos direitos e 
liberdades individuais, mesmo para promover essas ideias em solo estrangeiro; 
fosse a contratação indiscriminada de empresas de segurança, como a Blackwater 
e outras FMPs, para a conclusão de tarefas essenciais na intervenção no Iraque; 
fosse a imunidade jurídica concedida aos contratados privados (Scahill, 2008, 
p. 292). Este ambiente sistêmico alterou os valores democráticos da identidade 
norte-americana de modo a constituir outra identidade que demanda maior 
assertividade para garantir a universalização, ou de certo modo a imposição, da 
democracia. Ou seja, permite-se violar a soberania, os direitos individuais e os 
princípios democráticos para se impor a própria democracia. 

O fim da Guerra Fria, além de proporcionar as condições já acima 
mencionadas, também gerou consequências no campo militar que se mostraram 
pressões sistêmicas significativas para a emergência das FMPs e que não podem 
ser ignoradas. O esfriamento das tensões entre EUA e URSS no fim da década 
de 1980 e, em 1991, a dissolução da URSS eliminaram do cenário internacional 
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a bipolaridade e a tensão constante. Como resultado disso, o mundo viu um 
período de redução de forças militares. Os contingentes foram esvaziados e o 
equipamento militar sobressalente foi oferecido a preços reduzidos no mercado 
internacional. Subitamente o mundo tinha à disposição mão de obra de alta 
qualificação e os equipamentos necessários, oriundos dos exércitos desmantelados 
do Pacto de Varsóvia, para a formação de qualquer força militar, privada ou não. 
Esta característica do sistema foi, sem dúvida, um facilitador importantíssimo 
para o surgimento das FMPs (Singer, 2008).

Formação da identidade norte-americana

Para definir a identidade norte-americana, é preciso mapear seus principais 
valores e elementos identitários. O Cristianismo exerce um importante papel 
tanto na guerra contra o terror como na obtenção de apoio político dentro dos 
EUA. Muitas das candidaturas de republicanos ilustres receberam e recebem 
apoio, inclusive financeiro, de instituições cristãs de extrema-direita (Scahill, 2008, 
p. 87). Esse forte teor religioso permeou os discursos de tais republicanos nas 
duas campanhas de Bush para a presidência, e pode ser facilmente notado nos 
discursos relativos à invasão do Iraque em 2003. O general designado para rastrear 
alvos de grande importância, como Osama Bin Laden e Saddam Hussein, é um 
exemplo claro da influência de valores cristãos nas ações políticas e militares dos 
EUA. William G. Boykin, subsecretário de Defesa para a inteligência em 2003 
e ex-comandante da Delta Force8, demonstra seu ponto de vista com discursos 
inflamados para o público. Segundo ele, “[Bush] está na Casa Branca porque Deus 
o pôs lá” (New York Times, 2004), e que os radicais islâmicos odiavam os EUA 
porque “nós [os EUA] somos uma nação cristã, porque nossa fundação e nossas 
raízes são judaico-cristãs... e o inimigo é um cara chamado Satã” (Ibid.). 

A invasão do Iraque introduziu uma forma nova de conflito, um novo valor. 
A nova forma de conflito se refere à luta entre um Estado, que passa a também 
utilizar civis contratados para compor suas forças de ocupação, contra civis e forças 
insurgentes de um país ocupado. O novo valor constituído é a democracia que 
permite ser violada para instalar a si mesma noutro lugar. A guerra precisa ser 
travada e vencida de maneira mais eficiente, menos custosa econômica, política e 
moralmente. A busca pela flexibilidade militar banaliza a guerra e a democracia. 
Isso porque a guerra não é mais travada contra um inimigo específico, estatal, 
mas agora os EUA enfrentam toda uma ideologia, o “terror” (Richissin, 2004), 
e para enfrentá-lo são necessárias novas práticas, que são constituídas a partir 
do referido novo valor de flexibilidade democrática. Isso sem mencionar o 
valor cristão, também forte componente da identidade norte-americana, que se 
renova ao ser colocado em choque com os valores muçulmanos ocidentalmente 
materializados nos ataques suicidas.

A “guerra ao terror”, como ficou conhecida, e seus soldados, os “terroristas”, 
apresentaram aos EUA um conceito de combate semelhante àquele visto contra 
os vietcongs na Guerra do Vietnã. Um modo de combate que muda o foco de 

8Unidade de elite do exército norte-americano designada para operações de contrainsurgência e 
contraterrorismo. Para saber mais, ver <http://www.army.mil>. Acesso em: 24 out 2008.
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uma guerra convencional entre Estados e forças organizadas, para a qual os EUA 
estariam bem preparados e equipados, para uma guerra de guerrilha, em que o 
inimigo é difuso, descentralizado, misturado com a população civil e ataca em 
emboscadas (Hoffman, 2004). O “terrorista” não luta apenas pelo Estado, mas 
também por uma causa maior, a religião, do mesmo modo que o soldado formal, 
e também o contratado, luta por seus valores cristãos de democracia e liberdade. 
Seu armamento precário, quando comparado ao do exército dos Estados Unidos, 
não se torna um empecilho quando as lutas se resumem a tiroteios rápidos, ataques 
suicidas, atiradores de elite e, principalmente, bombas de beira de estrada. Tais 
ataques, junto ao fato de que algumas seções da insurgência receberam grande 
apoio civil, apresentam ao exército norte-americano um desafio nunca antes visto. 
Ou seja, os valores deste conflito não são mais os mesmos, os valores de guerra 
tradicional interestatal se tornaram algo do passado e foi preciso construir novos 
valores para enfrentar o “terrorismo”. Entre estes novos valores, figura a ideia 
de que é preciso romper as amarras jurídicas que obstruem a ação do Estado 
para combater a ameaça terrorista, é preciso monitorar os indivíduos, aumentar a 
vigilância, em suma, superar as deficiências de controle de uma sociedade aberta, 
democrática. Basicamente, é preciso superar a democracia para vencer a guerra de 
instalação da própria democracia alhures (Jackson & Sorensen, 2003, p. 387). 

Diante de tal desafio, o exército norte-americano tem se mostrado 
extremamente despreparado. As tropas terrestres estão no seu limiar de quantidade 
e qualidade. As tropas enviadas para o Iraque recebem cada vez menos treinamento 
e, com a queda de popularidade da guerra, cada vez menos voluntários se alistam 
no exército ou nos Marines (Korb, 2008), refletindo a perda de legitimidade 
dos novos valores e razões de guerra construídos pelo Estado norte-americano. 
Os soldados têm treinamento para combate contra inimigos convencionais; 
seus veículos de transporte, até há pouco tempo, não contavam com blindagem 
adequada para tiroteios a pequenas distâncias; e não há praticamente nada que 
possa vigiar todas as ruas do Iraque para prevenir que sejam plantadas bombas 
de beira de estrada, ou vigiar cada janela das cidades para prevenir um ataque 
com atiradores de elite. Com isso, o exército é obrigado a enviar contingentes 
cada vez maiores e mais protegidos, o que torna as operações mais dispendiosas 
para vigiar áreas maiores e, literalmente, fazer o trabalho de polícia, para o qual 
não são treinados: entrar de casa em casa para procurar armamentos e prender 
suspeitos e revistar carros em checkpoints no meio das cidades, por exemplo. 
Tudo isso provoca nos soldados um sentimento de medo, pois a cada patrulha, 
em cada janela, em cada esquina, pode-se literalmente ter o inimigo esperando 
para dar o golpe e então fugir praticamente sem rastros (Alexander et al., 2003). 
Isso distorce a percepção dos indivíduos nacionais de que o Estado é supremo e 
os protegerá. As instituições democráticas não são mais tão confiáveis. É preciso 
violência e arbitrariedade para combater um inimigo que não teme pela própria 
vida. Essa necessidade contradiz profundamente a identidade norte-americana 
que crê no Estado como um agente de justiça; fere a concepção que atribui à 
vida a máxima importância.

Os valores de democracia e da luta por liberdade como ideal defendido pelos 
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norte-americanos são construções sociais já existentes que, no escopo da pesquisa, 
são promovidos para justificar as ações intervencionistas norte-americanas e 
para pedir aumento no número de contratados privados, bem como aumentos 
expressivos no orçamento de guerra. Com o medo dos soldados formais, os custos 
altíssimos de sua manutenção e a crescente deserção e desaprovação popular 
das Forças Armadas, é preciso contratar mercenários. A cada vez que setores da 
sociedade norte-americana, ou o Congresso, questionam os gastos militares e os 
contratos privados, esses valores são suscitados como bastiões máximos a serem 
defendidos e que justificariam qualquer gasto ou ação militar externa (Scahill, 
2008). Na verdade, o que se quis demonstrar nas últimas linhas não é que esses 
valores sejam instrumentalizados por um governo que visa justificar sua política 
externa belicosa e obter legitimidade da sua população, mas que os valores e os 
traços característicos de uma identidade nacional são exaltados em momentos 
de guerra de modo a constituir e consolidar a ação política, que é a guerra fato 
em si. Portanto, não se busca legitimar, mas se constituem mutuamente ação e 
identidade, como também o faz o sistema internacional e os interesses de uma 
nação, conforme já foi dito numa seção anterior e como será tratado adiante. 

Isso, além de tudo, corrobora a ideia de que o “eu” americano, cristão, livre, 
democrático, que ama a vida, necessita de um “outro” para tornar mais forte e 
unitária a construção de uma identidade nacional, que se constitui em oposição a 
este “outro” islâmico, dominado, sob regime autoritário, sem amor à vida. Essa é 
a base para a construção de uma identidade social coesa. Sendo assim, podemos 
citar exatamente a definição de contraconceitos assimétricos de Koselleck, citado 
em Feres Júnior (2004), apenas adicionando as identidades nas quais estamos 
trabalhando aqui: “O nome de um povo [cristãos, livres, americanos] tornou-se 
o contraconceito para todo o resto, que foi reunido sob um nome coletivo que 
era simplesmente negativo [árabes, muçulmanos, autoritários]”. (Feres Júnior, 
2004).

Em 27 de junho de 2004, Paul Bremer, governador interino do Iraque 
ocupado pelas forças norte-americanas, emitiu a Ordem 179, que garantia ampla 
imunidade a servidores privados trabalhando no país. Esta ordem impedia que 
o governo iraquiano processasse prestadores de serviços de segurança em cortes 
domésticas (Scahill, 2008, p. 24-25). A única consequência aos soldados que não 
se adequassem ao padrão da companhia Blackwater seria “ser enviado de volta 
para casa” (Scahill, 2008, p.31). Esta medida demonstra a intencionalidade norte-
americana de utilizar forças que não lhes tragam custos políticos ou jurídicos. 
O uso das FMPs também pode ser compreendido através de uma tentativa de 
se encobrir a quantidade de mortes na guerra, uma vez que baixas em exércitos 
mercenários não são contabilizadas. Este artifício seria utilizado para atenuar o 
valor que o povo norte-americano dá à vida. Além disso, reduzem-se os custos 
com seguros e pagamentos às famílias de seguranças contratados, reduz-se o efeito 
CNN (ou efeito-caixão10) e permite maior mobilidade de ação às operações, uma 

9Para mais informações sobre a Ordem 17, ver: <http://www.cpa-iraq.org/regulations/20040627_
CPAORD_17_Status_of_Coalition__Rev__with_Annex_A.pdf>.
10Efeito de deslegitimação das operações militares por conta da retransmissão verídica e em tempo real 
da guerra e suas consequências. Para saber mais: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/
asp2603200391.htm>.
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vez que seguranças privados podem cometer atos extrajudiciais graças à Ordem 
17. O barateamento do custo de incursões militares, via FMPs, é justamente 
devido à ausência de planos de carreira, seguros médicos e pensões vitalícias; não 
há longos e intensos treinamentos militares, conforme ocorrem em forças armadas 
regulares; e, ainda, enviam-se contratados com equipamentos e contingente 
insuficientes (carros que deveriam ser blindados e não o são; número reduzido de 
agentes para ações de alto risco, entre outras formas obtusas de se reduzirem os 
custos) (Scahill, 2008, p. 165). Estas descrições demonstram como o imperativo 
sistêmico de maximização dos ganhos constitui uma identidade que, embora 
pareça coesa, admite graves contradições. 

Para demonstrar como a liberdade faz parte da identidade norte-americana, 
agindo em contradição aos elementos, também identitários, da justiça e do Direito, 
os Estados Unidos não seguem as determinações da principal regulamentação 
internacional que existe para tratar de exércitos mercenários11. Além disso, não 
existe legislação doméstica que regule esta atividade. No mesmo mês em que 
a Ordem 17 foi promulgada, junho de 2004, “o senador Patrick Leahy tentou 
acrescentar uma emenda ‘antilucros de guerra’ no orçamento para defesa 
relativo ao ano seguinte. Entre outras medidas, a emenda teria criado ‘jurisdição 
extraterritorial para crimes cometidos no exterior’ pelos contratados”. (Scahill, 
2008, p. 226). 

A teoria da guerra justa também oferece conceitos interessantes ao nosso 
propósito. Entre as críticas ao uso das forças privadas figura o motivo pelo qual 
essas forças lutam: ganho financeiro. A crítica mais específica é que o uso das 
forças privadas contradiz o princípio do jus ad bellum de intenção justa. Este 
princípio afirma que guerras devem ser travadas somente por causas justas, o 
que é antagônico à ação dos seguranças privados que agem a favor de quem os 
paga, independentemente de motivação nacional, religiosa ou qualquer causa 
justa (Pattison, 2008, p. 144-145). Este elemento entra em choque com os 
valores norte-americanos de defesa e promoção da democracia e das liberdades 
individuais, e introduz outro valor também bastante recorrente na cultura norte-
americana (e na ocidental em geral): a busca por lucro. Deste choque resulta uma 
identidade que aceita lutar para promover valores “elevados”, mas também para ter 
ganhos financeiros de curto prazo. Ou seja, é a lógica capitalista funcionando na 
esfera da segurança, em que há pessoas com um preparo no mínimo questionável 
(Scahill, 2008) e que agem por um motivo que foge ao conceito estatal de guerra 
justa (Pattison, 2008).

O padrão de guerra movido pelos militares privados introduz um novo 
valor também no recrutamento e seleção de agentes. As forças militares formais 
só permitem que indivíduos nacionais sejam treinados. Em companhias privadas, 
o que mais interessa é o treinamento prévio e quanto tempo levará para que um 
mercenário possa ser levado ao campo de batalha. Com isso, há mercenários das 

11O I Protocolo Adicional das Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, que se refere à proteção 
de vítimas de conflitos armados internacionais, concluído em 8 de junho de 1977 – o artigo 47 define o que 
são “mercenários”. Este Protocolo está disponível em: <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/93.htm>; 
e a Convenção Internacional Contra o Recrutamento, Uso, Financiamento e Treinamento de Mercenários, 
de 4 de dezembro de 1989, disponível em: <http://www2.ohchr.org/english/law/mercenaries.htm>.
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mais diversas nacionalidades atuando a favor dos Estados Unidos. Muitas vezes 
estes mercenários são nacionais de países cuja posição foi contrária à intervenção 
norte-americana no Iraque, por exemplo. Este sistema indiscriminado de 
recrutamento atropela os valores mínimos de uma guerra formal (Scahill, 2008. 
p. 219, 240). 

O corporativismo e as relações pessoais constituem outro elemento 
fundamental para se compreender como é construída a identidade norte-
americana. Dentro do foco da nossa pesquisa, esta característica identitária se 
expressa através do agressivo recrutamento, por parte das FMPs, de ex-oficiais e ex-
políticos para os cargos de diretoria. É através destas pessoas diretamente ligadas 
ao governo e ao poder político que se negociam contratos bilionários, encobertos 
pela confidencialidade justificada pelo argumento da segurança nacional.

Em síntese, a identidade norte-americana é construída por uma conjunção 
de valores democráticos, liberais, cristãos e corporativistas que de fato constituem 
o papel que os Estados Unidos exercem no sistema internacional. É a partir de 
sua identidade que uma nação atua permitindo ou constrangendo outros atores 
do sistema. Estes valores fundamentais da identidade norte-americana, além de 
exercerem um papel de constituição das ações de seu Estado, também justificam 
ao mundo ocidental-democrático a ampla mobilidade de ação praticada na 
intervenção iraquiana. Estes valores contratam FMPs para completar contingentes 
insuficientes, para fazer constantes aumentos no orçamento de guerra, e para dar 
liberdade jurídica aos contratados de modo que eles possam executar tarefas que 
as leis norte-americanas, ou o Direito Internacional, não permitiriam às forças 
formais. 

Os interesses

A princípio, a campanha no Iraque parecia ser um empreendimento simples. 
Isso porque os EUA têm o maior orçamento de defesa e o mais avançado exército 
do mundo. No entanto, antes mesmo da invasão, olhos atentos no Pentágono 
previam que o empreendimento não seria trivial. O general de exército Eric 
Shinseki foi criticado pelo secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, por ter afirmado 
que a campanha não seria tão fácil. De fato, o tempo mostrou que o general 
estava correto. O planejamento da invasão subestimou totalmente o inimigo e o 
contexto. Não havia sequer um planejamento sobre o que deveria ser feito após 
a ocupação (Singer, 2008, p.245). 

Diante de um cenário catastrófico, no qual o exército parecia perder o 
controle da situação no Iraque, as opções para solucionar o problema não eram 
favoráveis a Washington. Convocar a Guarda Nacional geraria atrito desnecessário 
com a população (considerando que 2004 foi ano de eleições presidenciais 
nos EUA, tal medida poderia ter sido catastrófica para a administração Bush) 
e buscar a ajuda de organismos multilaterais (como a Otan e a ONU) numa 
guerra largamente condenada pela opinião pública seria um contrassenso. Tudo 
isso converge em favor da escolha da utilização de firmas privadas para atender 
às necessidades do exército americano (Ibid, p. 246). 

O uso de FMPs daria ao exército formas de liberar pessoal para atuar em 
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outras áreas e possibilitaria o aumento do efetivo americano no Iraque sem que 
esses números inflassem a participação “oficial” dos EUA no conflito. Ou seja, o 
interesse chegou, a seu modo, a ser constituído pela identidade e pelas alterações 
que ela sofreu, conforme foi apresentado na seção anterior. Os interesses de uma 
nação, buscados em sua política externa, em suas ações, inclusive os interesses 
econômicos, são construídos a partir da identidade e também se alteram quando 
esta sofre mudanças. O emprego de soldados privados ainda garantiria uma 
contagem de baixas mais modesta, já que estas baixas não entram na contagem 
oficial do governo e muitos soldados privados sequer são norte-americanos. 
Claramente, o uso de tropas privadas de segurança foi motivado por uma forte 
necessidade de se minimizarem os altíssimos custos políticos que a operação 
Iraqi Freedom subitamente passou a cobrar. De uma hora para outra, o otimismo 
inicial deu lugar a um pesado pessimismo. Abandonar as atividades no Iraque 
de repente apresentaria custos ainda mais altos, de modo que contratar forças 
privadas se tornou uma (senão a única) opção viável para a Casa Branca para 
manter a ocupação do Iraque, liberar parte do exército que estava atrelada a 
missões secundárias, e reduzir os custos políticos da atuação no país (Ibid). A 
busca por esses objetivos reforça a nova identidade democrática, permissiva, 
expansionista, universalizante, com o ideal de vitória a qualquer custo, que foi 
apresentada anteriormente, ao demonstrar que os interesses norte-americanos 
são flexibilizados de acordo com a necessidade de preservar e expandir seus 
valores. Atores não somente fazem guerras, mas também lucram e se legitimam 
com elas.  

Por outro lado, vários serviços secundários das forças armadas já haviam 
sido terceirizados desde a década de 90. Serviços de logística e manutenção são 
feitos, em sua grande parte, por trabalhadores civis que são a linha de frente de 
um verdadeiro exército de trabalhadores responsáveis por manter operando a 
máquina de guerra norte-americana. Todos estes serviços são oferecidos graças a 
licitações milionárias oferecidas em tempos de paz. A guerra no Iraque garantiu, 
por exemplo, à Halliburton-KBR contratos que, somados, chegam a US$ 20,1 
bilhões, tanto para continuar os seus esforços como responsável pela Logcap12 
quanto para a recuperação do sistema de prospecção de petróleo no Iraque (entre 
outros contratos) (Ibid.). 

De fato, ao ter se empenhado numa campanha militar de enorme escala, 
o exército norte-americano foi obrigado a expandir o uso que já fazia destas 
empresas. Não havia mais no exército pessoal especializado em quantidade 
suficiente para executar algumas tarefas inerentes à logística e manutenção de 
certos equipamentos. Em alguns casos, firmas privadas mantinham o monopólio 
do pessoal capaz de executar determinados serviços, como é o caso da manutenção 
dos aviões B-2 Spirit e F-117 Nighthawk da Força Aérea (existem outros inúmeros 
exemplos). Simplesmente não há pessoal dentro do corpo militar capaz de executar 
a manutenção destes aviões, sendo todo o trabalho de responsabilidade de 
empresas privadas. Portanto, não havia saída ao Pentágono a não ser aumentar a 

12Logistics Civil Augmentation Program – Programa do exército que, em tempos de paz, planeja o uso 
de empresas civis em operações contingentes ou, em tempos de guerra, do exército. Funciona como um 
sistema de “reserva” que o exército pode acionar rapidamente para apoiar suas operações.
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utilização de firmas privadas para cumprir suas missões; caso contrário, a execução 
das mais básicas missões estaria seriamente comprometida (Ibid). 

Grande parte do interesse do Pentágono por FMPs é explicado no forte 
lobby que tais empresas mantêm no congresso. Lobby facilitado pelo fato de 
que, costumeiramente, o alto escalão das empresas deste setor é formado 
por ex-membros do governo ou das Forças Armadas. As conexões pessoais 
decorrentes disso criam um facilitador subjetivo para a contratação de tais 
empresas. Secundariamente, por já terem experimentado a situação de estar 
do lado “contratante”, muitos empresários do ramo conhecem muito bem os 
sistemas burocráticos de contratação, maximizando sua eficiência na busca por 
novos negócios. Não bastasse isso, estas empresas têm investido cada vez mais no 
lobby profissional. Em 2001, as 10 maiores empresas do ramo gastaram, juntas, 
US$ 32 milhões em relações públicas e institucionais, e doaram cerca de US$ 
12 milhões para campanhas políticas (Singer, 2004). Desnecessário salientar 
que 2001 foi um ano muito turbulento para a política de defesa dos EUA. É 
importante destacar nesse parágrafo que fizemos uma adaptação do marco teórico 
construtivista para podermos observar a ação de atores subestatais que constituem 
os interesses nacionais de acordo com seus próprios. Jepperson et al. (1996) se 
referem somente a um sistema que se co-constitui com uma identidade, um 
interesse, uma escolha política e que depois repercute no mesmo sistema. Para 
nós, essa análise é insuficiente, uma vez que a ação dos atores subestatais aqui 
mencionados exerce forte impacto na constituição da identidade e do interesse 
nacional. Para nós, além dos valores e das ideias que constroem uma identidade, 
há também indivíduos cuja ação constrói esses elementos indicados pelo marco 
construtivista. 

Como citado anteriormente, parte do trabalho das firmas de apoio logístico 
no Iraque estava diretamente relacionada com a manutenção e revitalização da 
capacidade de produção de petróleo do país. A Casa Branca nega veementemente 
que suas ações tenham sido motivadas com objetivo de tomar posse do 
petróleo iraquiano. Fato é que, assim que chegaram ao Iraque, as empresas 
de apoio logístico (que, a princípio, deveriam executar tarefas de logística em 
apoio à missão dos militares no país) tomaram para si tarefas que dificilmente 
se encaixariam nas missões de um exército em missão fora de sua terra natal. 
Controle de incêndios, conserto de maquinário e operação de poços de petróleo 
foram passados silenciosamente à Halliburton13. De acordo com a necessidade 
de se manter os poços de petróleo operando, passou-se subitamente esta tarefa 
ao campo da logística militar. Novamente isso só foi possível através da atuação 
das FMPs como facilitador político. A diferença subjetiva entre a possibilidade 
de que o exército operasse os campos de petróleo e que o serviço fosse feito por 
uma empresa privada – por civis – é muito grande. Na prática, no entanto, não 
existe diferença nenhuma. A Halliburton conseguiu operações no competitivo 
mercado de petróleo internacional sem enfrentar competição alguma e a Casa 

13É necessário lembrar que tudo isso foi feito ainda sob o contrato de prestações de serviços referentes à 
Logcap, ou seja, à Halliburton cabia ajudar na operação das operações militares dos EUA alhures.
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Branca conseguiu formas de minimizar os danos da operação na produção de 
petróleo sem se expor (Ibid).

Com estas colocações, fica demonstrado o interesse norte-americano de fazer 
lucro com a guerra, fortemente constituído por práticas corporativistas, valores 
cristãos, democráticos e liberais que, além de construírem conjuntamente um 
interesse nacional, justificam e legitimam a busca por esse interesse. 

A ação política

O sistema internacional, caracterizado pela globalização e pelo neoliberalismo 
como doutrina prescritiva de maior impacto, constrói a identidade norte-
americana, composta por valores democráticos, liberais, cristãos e corporativistas. 
Esta identidade cria as condições para a manifestação do interesse norte-americano, 
também o constituindo, seja através da busca por poços de petróleo, seja através 
de contratos de segurança cujos custos ultrapassam os de reconstrução do Iraque 
devastado pela ocupação. Seguindo a identidade nacional e o claro interesse 
por minimização de custos e maximização de ganhos, a política de segurança 
norte-americana, construída pela interação e co-constituição dos elementos 
mencionados, repercute na decisão de contratar FMPs que passam a desempenhar 
ações genericamente devidas às Forças Armadas regulares de um Estado-nação. 
A adoção das FMPs, por sua vez, repercute no sistema internacional rompendo 
barreiras impostas pelas regulamentações internacionais à guerra. Descaracteriza as 
formas de conflito tradicionais e permite novos modos de combate que ultrapassam 
a capacidade de controle e supervisão dos Estados nacionais. Para esses novos 
modos de combate, o ambiente sistêmico se transforma, obrigando os atores a 
flexibilizar suas decisões de política externa, aceitando romper barreiras clássicas 
da política internacional como a soberania, o monopólio estatal do uso da força 
e a violação dos valores democráticos para que sua expansão e universalização 
possam garantir a paz e a estabilidade do próprio sistema.  

Conclusão

A utilização crescente de FMPs por parte dos Estados Unidos da América 
desde 2003, e principalmente na ocupação do Iraque, é ocasionada por pressões 
sistêmicas, que constroem identidades e interesses manifestos na política de 
segurança adotada pelo governo norte-americano. A decisão política de se utilizar 
FMPs abre um precedente sistêmico de permissividade para com esta prática 
mercenária. A política de segurança norte-americana rompe valores, definições e 
regulamentações internacionais tradicionais para conflitos armados. Portanto, é 
possível observar uma forte mudança nos conceitos operados dentro do sistema 
internacional, principalmente naqueles relacionados a conflitos armados e suas 
definições mais clássicas (Ullman, 1983).

Ao longo do trabalho corroboramos a hipótese apresentada inicialmente, 
concluindo que a globalização econômica a partir da década de 1980 e a “guerra ao 
terror” por parte do governo norte-americano após os eventos de 11 de setembro, 
possibilitada pelas condições sistêmicas de anarquia internacional (Jackson 
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& Sorensen, 2003, p.123-125) do pós-Guerra Fria, são as principais forças 
sistêmicas constitutivas da nova onda de privatização do setor militar dentro dos 
EUA. A identidade norte-americana com valores democráticos, cristãos, liberais 
e corporativistas constrói, de fato, o interesse nacional de maximizar ganhos, 
neste caso especificamente de lucrar com a guerra. O interesse é construído 
pelos valores identitários de modo a não ser questionado quando opta por uma 
decisão política que implica sérias rupturas conceituais e gastos questionáveis com 
a adoção sistemática de FMPs. Tal decisão realimenta o sistema internacional 
dando margem a violações ao Direito Internacional e alterando profundamente 
as noções internacionais de como fazer guerra (Schreier & Caparini, 2005). Ao 
que tudo indica, a tendência para as privatizações é aumentar e conseguir cada 
vez mais poder na esfera militar dos EUA (Singer, 2008).

O nosso trabalho, assim como o de Peter W. Singer (2008), busca contribuir 
para os estudos da nova e incomum maneira de se fazer guerra, em que o Estado se 
abstém da execução de algumas de suas funções mais importantes e as corporações 
privadas se aproveitam para obter lucros à custa de recursos públicos (Scahill, 
2008). É interessante notar que muitos desses fatos permanecem desconhecidos 
para o grande público, e apenas muito recentemente, com eventos como a 
emboscada em Fallujah, é que o mundo começou a ter noção da magnitude das 
privatizações e mudanças nos conceitos de conflito armado (Ibid.).

Apesar de o uso de FMPs ser uma decisão política soberana do Estado, 
nosso trabalho traz a ideia de que as FMPs, mesmo tendo sido contratadas pelo 
Estado, agem sob uma lógica bastante singular e diversa daquela pela qual as 
forças estatais convencionais operam. 

Para posteriores análises, sugerimos uma investigação sobre como e até 
que ponto decisões políticas de atores estatais do sistema internacional afetam 
este sistema. Como poderia ser estabelecida uma relação entre a quantidade de 
poder de um Estado e a força das mudanças que sua decisão política nacional 
teria no sistema.

Atualizações relevantes

O período de tempo entre a finalização do artigo e sua publicação foi 
marcado por eventos indiscutivelmente relevantes para discussões sobre forças 
militares privadas, principalmente para aquelas que atuam no Iraque e no 
Afeganistão, destacando-se as questões relacionadas à Blackwater nesses países. 
A mudança de governo nos EUA, somada às denúncias de irregularidades nos 
contratos, à condenação pública pelos atos violentos contra civis e à maior 
ingerência do Congresso norte-americano sobre as questões das FMPs alterariam, 
em tese, a formulação da política de segurança, o que de fato não se observou. 
Destacamos a seguir os principais eventos relacionados ao tema que ocorreram 
após a finalização de nossa pesquisa e muito nos servem para rediscutir o assunto 
e fomentar novos trabalhos. 

Denúncias trazidas pelo jornal The New York Times acusaram a CIA de 
contratar agentes da Blackwater para missões de assassinato de líderes da Al 
Qaeda. A acusação é ainda mais grave pelo fato de que esses, assim como outros 
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contratos também expostos, não passaram pela aprovação do Congresso norte-
americano. A CIA, então sob o comando do diretor Porter Gross, não confirmou 
as acusações, e não está claro se os contratos foram realmente para assassinatos, 
ou apenas vigilância e segurança, atividades que a empresa normalmente exerce 
no país (Mazzetti, 2009)14. O fato de a administração Bush ter se usado de FMPs 
para circundar a aprovação do Congresso em assuntos sensíveis tem feito o atual 
governo de Barack Obama rever os contratos com as muitas empresas que operam 
no país atualmente. Porém, isso não significa que mudanças drásticas ocorrerão, 
pelo menos no curto prazo, principalmente pela já discutida dependência das 
forças norte-americanas para com FMPs em suas mais variadas ações (Idem).

Provavelmente o maior golpe contra a Blackwater tenha se dado em janeiro 
de 2009, quando o governo iraquiano baniu a empresa do seu território, sendo 
o principal motivo o assassinato, por parte de agentes da empresa, de 17 civis 
iraquianos na Praça Nisur, em Bagdá, em 16 de setembro de 2007. Isso fez 
com que a empresa mudasse de nome para Xe Worldwide, em uma tentativa de 
se manter com os contratos (Al Jazeera, 2009)15. Porém, foi anunciado no dia 
7 de maio de 2009 que quase todos os contratos do governo norte-americano 
com a Xe Worldwide não seriam renovados –  com exceção da força aérea da 
empresa, que continuará operando no Iraque – e seriam passados para outra FMP, 
a Triple-Canopy, uma empresa que já vem fazendo serviços no sul do Iraque 
desde 2004, realizando missões de segurança e vigilância. Apesar de não ser tão 
polêmica como a Xe Worldwide, a Triple-Canopy também possui um passado de 
violência no Iraque durante esses cinco anos de atuação, incluindo a alegação de 
disparos contra veículos civis desarmados. Há rumores de que muitos dos agentes 
da Xe voltarão como membros da Triple-Canopy. O governo iraquiano afirmou 
que despenderá esforços para inibir essa prática (Scahill, 2009). Portanto, pelo 
menos por ora, a política da secretária de Estado Hillary Clinton em relação às 
FMPs está radicalmente diferente daquela por ela defendida enquanto senadora, 
de banir definitivamente tais companhias do Iraque (Idem)16. 

As chances, portanto, são de uma estabilidade no número de contratos, 
senão de um possível aumento, apenas com a troca de uma empresa por outra 
devido aos envolvimentos polêmicos da antiga Blackwater. A eliminação de tais 
firmas, conforme endossado pela então senadora Hillary em sua campanha, parece 
improvável, especialmente sob o ponto de vista logístico e financeiro. 

Esses acontecimentos recentes demonstram que a prática de se privatizar 
forças militares pode ter se tornado política de Estado dos EUA, contradizendo 
em parte o que fora afirmado anteriormente de que tal ação seria resultado de uma 
co-constituição entre imperativos sistêmicos, elementos identitários e interesses 
específicos do governo Bush e seus aliados. Apesar de a política de segurança de 
contratar FMPs ter aparentemente criado raízes no governo norte-americano, 
ainda se pode afirmar que sua formulação foi fruto da interação entre elementos 

14Para saber mais, ver: <http://www.nytimes.com/2009/08/20/us/20intel.html?_r=1>.
15Mais informações em: <http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/05/200957183556497797.
html>.
16Mais informações em: <http://www.alternet.org/world/134594/obama’s_blackwater_chicago_
mercenary_firm_gets_millions_for_private_%22security%22_in_israel_and_iraq_/?page=2>.
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co-constitutivos presentes com bastante clareza e especificidade no governo 
Bush. 

Numa análise superficial dos eventos recentes, a agência de atores 
subnacionais, como por exemplo da secretária de Estado Hillary Clinton, não 
se evidencia tão determinante na formulação da política de segurança, mais 
especificamente no que concerne à contratação de FMPs, como foi afirmado 
acima. Por outro lado, observamos que a agência de atores subnacionais durante 
o governo Bush, como por exemplo os grupos lobistas, exerceu tanta influência 
a ponto de fazer o governo estabelecer contratos que hoje são alegadamente 
ilegais. De qualquer modo, é preciso aguardar novos desdobramentos, já que o 
governo Obama mal completou seu primeiro ano de gestão. Seriam necessárias 
outras pesquisas para avaliar os impactos de suas políticas e então arriscar novas 
afirmações refletindo sobre possíveis traços de ruptura ou de continuação com 
a política anterior.
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Resumo: Este artigo traz uma estratégia gradual de reforma 
estrutural da Previdência Social no Brasil e estima sua viabilidade 
fiscal. Para os novos trabalhadores cria-se um sistema multipilar 
universal, inteiramente novo. Com foco nos indivíduos de renda mais 
baixa, o primeiro pilar é a Renda Básica do Idoso (RBI), benefício 
universal e não contributivo. O segundo pilar é um benefício 
contributivo, em regime de repartição. O terceiro pilar é constituído 
por um benefício financiado por um regime de capitalização, de 
contribuição compulsória (assim como o segundo pilar), por meio da 
transformação do FGTS, que passaria a funcionar simultaneamente 
como seguro-desemprego e poupança capitalizada para aposentadoria. 
Há ainda um quarto pilar, financiado no regime de capitalização, com 
contribuições voluntárias. Para os atuais trabalhadores, propõe-se 
mudanças paramétricas graduais que se completariam depois de 
mais de 20 anos. A quantificação dos impactos fiscais e do custo da 
transição indica a viabilidade das reformas apresentadas.

Palavras-chave: Previdência Social, reforma previdenciária, sistema 
multipilar, Brasil.

1. Introdução

O Brasil gasta cerca de 11% do seu PIB com o pagamento de benefícios 
previdenciários. Como avaliar a magnitude deste dispêndio? No Gráfico 1 são 
representados dois grupos de países: um deles tem população idosa pequena 
e apresenta pequenos gastos com aposentadorias. O outro grupo tem uma 
proporção grande de idosos e gasta muito com aposentadorias. O gráfico mostra 
que a variável fundamental para explicar os gastos previdenciários é a proporção 
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São Paulo. E-mail: <andre.portela.souza@fgv.br>. Nota do Editor: este artigo foi concluído em 2007, 
mas sua temática permanece atual. Foi mantido em sua forma original para enfatizar como o tempo passa 
sem que sejam tomadas soluções para o grave problema que aborda.
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de idosos. O Brasil, curiosamente, não pertence a nenhum dos grupos. De um 
lado, nossa população de idosos é relativamente pequena, o que nos colocaria no 
primeiro grupo. Mas, ao mesmo tempo, o gasto com benefícios previdenciários 
é similar ao dos países com população mais idosa. Os dados revelam que o Brasil 
gasta muito com benefícios previdenciários, quando comparado com os padrões 
internacionais.

Fonte: Pinheiro e Giambiagi (2006, p. 136).

Não é necessário olhar para fora do país para saber que o Brasil gasta 
excessivamente com aposentadorias e benefícios assemelhados. Ao se examinar 
apenas nossos números, percebe-se que o volume de gastos com a Previdência 
responde por uma parcela exageradamente grande do dispêndio público. O 
mesmo argumento é advogado por Caetano e Miranda (2007) em seu estudo 
comparativo sobre os sistemas previdenciários de diversos países. A Tabela 1 
mostra que, em 2006, os três níveis da administração pública arrecadaram 34,7% 
do PIB e gastaram 37,6% (gerando assim um déficit de 2,9% do PIB). Do lado 
do gasto, as despesas estão divididas em três categorias: benefícios previdenciários 
(11% do PIB), juros nominais (7,3%) e demais gastos (19,3%). A última coluna 
resume o argumento, pois representa a distribuição do gasto: para cada R$ 100 
de dispêndio do governo, R$ 19 destinam-se ao pagamento dos juros da dívida 
pública, R$ 29 para o pagamento de benefícios previdenciários e R$ 51 para os 
demais gastos. O custeio da educação, da saúde, da segurança, da Justiça, dos 
transportes e os investimentos na infraestrutura tem de se contentar com pouco, 
porque o governo está comprometido com as duas outras despesas. Em particular, 
o gasto excessivo com os benefícios previdenciários induz o Estado a aumentar a 
arrecadação e, ao mesmo tempo, a desviar os recursos para financiar a Previdência 
Social1. Esses dados são apresentados a seguir, na Tabela 1.

1Argumento similar é apresentado e detalhado em Giambiagi (2007).
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Tabela 1: Receita tributária e gasto público no Brasil – 2006

Receita tributária e gasto 
público R$ bilhões % PIB

Distribuição do 
gasto (%)

1. Receita tributária total 806,0 34,7
2. Gasto público total 873,4 37,6 100,0

Benefícios previdenciários 255,5 11,0 29,0
Juros nominais 169,6 7,3 19,0
Demais gastos 448,3 19,3 51,0

3. Resultado nominal (1 – 2)
65,4 2,9

 
Fonte: IBGE, com ajustes dos autores.

O Brasil é um país ainda relativamente jovem, mas está envelhecendo 
rapidamente. A proporção de idosos crescerá e, com ela, a magnitude dos gastos 
com aposentadorias. O Gráfico 2 a seguir mostra a evolução da população com idade 
igual ou superior a 67 anos prevista pelo IBGE. De acordo com essa estimativa, esse 
conjunto de indivíduos deverá quadruplicar no Brasil ao longo dos próximos 45 
anos. Tal aumento esperado no número de futuros beneficiários implicará incremento 
análogo nas despesas previdenciárias. Os gastos com os benefícios previdenciários 
atingiram tal nível (com perspectivas de significativa elevação) que se pode afirmar que 
a reformulação do sistema é uma condição necessária para a correção do desequilíbrio 
fiscal e a retomada do crescimento econômico.

Com base nesse quadro, neste artigo propõe-se uma ampla reforma na 
Previdência Social no Brasil. Na próxima seção, é feita uma revisão breve da literatura 
sobre reformas de sistemas da previdência. Na Seção 3 apresenta-se o modelo de 
Previdência Social idealizado para os futuros trabalhadores, e na Seção 4 algumas 
medidas para alterar as regras de aposentadoria dos atuais trabalhadores, com especial 
cuidado para o tema da transição de regimes e dos direitos adquiridos. A Seção 5 
mostra a quantificação dos impactos fiscais das medidas sugeridas. Finalmente, na 
Seção 6 são feitas as considerações finais.

Fonte: IBGE
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2. Breve revisão dos estudos sobre reformas de sistemas de 
aposentadorias

Muitos países implementaram reformas previdenciárias recentemente. Em 
geral, elas seguiram um modelo de três pilares de estrutura rígida (World Bank, 
1994). Porém, tais reformas não alcançaram todos os objetivos almejados de 
universalização e equilíbrio atuarial (Matijascic e Kay, 2006). O relativo insucesso 
desta unicidade conceitual das reformas foi reconhecido implicitamente por 
Holzmann e Hinz (2005) e Gill, Packard e Yermo (2005). Estes dois trabalhos 
marcam uma mudança na percepção de muitos autores no tocante a dois pontos. O 
primeiro é o reconhecimento de que as especificidades de cada país são relevantes 
para a adoção do modelo previdenciário. O segundo ponto é a necessidade de 
políticas específicas contextualizadas. Stensnes e Stølen (2007) tratam do caso 
norueguês. Os autores avaliam as reformas aprovadas pelo parlamento no triênio 
2005-2007 e mostram que se o novo sistema (com características mais fortes 
de justiça atuarial) for implantado, aumentará a disparidade nos benefícios. 
Adicionalmente, o aumento de alíquota proposto (de 11% para 18% em 2040) 
será insuficiente para os futuros dispêndios do sistema previdenciário. Conclusão 
similar, no tocante à desigualdade dos benefícios, para a Dinamarca, é obtida por 
Sørensen, Hansen e Bovenberg (2006).

Pode-se notar na literatura recente sobre o tema uma preocupação com 
o desenho e a sustentabilidade dos sistemas previdenciários, com vistas à sua 
adequação aos novos desafios impostos pelas mudanças esperadas no mercado 
de trabalho e (principalmente) na estrutura demográfica. Dentro desse espírito, 
uma edição especial de The Geneva Papers on risk and insurance - issues and 
practice trouxe várias contribuições sobre o tema. Börsch-Supan (2007) faz 
uma abordagem teórica, apresentando o conceito de sistema previdenciário 
self-stabilizing, com mecanismos de ajustamento automáticos às mudanças 
nas variáveis que afetam o equilíbrio da previdência. De forma complementar, 
Bovenberg (2007) destaca o papel de compartilhamento de riscos representado 
pelo regime previdenciário. Uma linha mais empírica na análise de reformas que 
criaram sistemas multipilares é adotada, entre outros, por Witkorow (2007), que 
analisa o caso polonês; Sun e Suo (2007), que tratam do caso chinês; e Nektarios 
(2007), para a Grécia.

No Brasil, as reformas efetuadas nos últimos anos deram origem a alguns 
estudos empíricos, com metodologias distintas. Barreto e Oliveira (2001) e 
Ferreira (2004) usam modelos de equilíbrio geral computável do tipo AK 
(Auerbach e Kotlikoff, 1987). No primeiro artigo, os autores avaliam os efeitos 
da mudança repartição-capitalização e no segundo contempla-se a redução da 
taxa de reposição e o adiamento da reforma por alguns anos. Suas conclusões são 
similares, mostrando que um regime de capitalização traria um maior nível de 
bem-estar no longo prazo. No entanto, a questão do financiamento da transição 
ainda permanece uma questão em aberto.

Por outro lado, Giambiagi et al. (2004) concentram seus esforços na 
análise do RGPS, por eles considerado o maior problema de nosso sistema 
previdenciário. Esse diagnóstico tem como base o fato de o resultado do INSS 
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ter passado do equilíbrio financeiro em 1995 para um déficit da ordem de 1,7% 
do PIB. Esta deterioração deve-se principalmente ao aumento das despesas, que 
neste período passaram de 5% para 7,3% do PIB. Este desequilíbrio tem razões 
estruturais na heterogeneidade de tratamento aos segurados do INSS2. Ausência 
de idade mínima, aposentadoria precoce para mulheres e professores são exemplos 
deste quadro. Adicionalmente, mudanças conjunturais somaram-se, agravando 
a situação. As mais relevantes são o expressivo aumento real do salário mínimo 
(ao qual mais de dois terços dos benefícios previdenciários estão atrelados), a 
expansão dos benefícios de cunho assistencial e as baixas taxas de crescimento 
econômico dos anos recentes.

Souza et al. (2006) seguem um caminho similar. Os autores quantificam 
as medidas da reforma previdenciária de 2003-04, feita no governo Lula. São 
calculados os efeitos isolados e o efeito conjunto das mudanças, nas suas quatro 
versões: a proposta original enviada pelo governo, a versão com as modificações 
feitas na Câmara dos Deputados, a versão aprovada no Senado e, finalmente, a 
redação final, que incorpora a alteração feita pelo STF. Os autores encontraram 
uma expressiva redução dos ganhos com a reforma, visto que a redução 
efetivamente obtida foi de pouco mais de metade daquela que seria conseguida 
se a proposta original tivesse sido aprovada. Apesar disso, o resultado final foi 
bastante razoável, reduzindo a dívida implícita do sistema previdenciário3.

Miessi e Souza (2006) adotam a metodologia de contabilidade geracional 
para analisar as reformas previdenciárias dos governos Lula e FHC. Os resultados 
evidenciam que ambas desempenharam importante papel na redução do 
desequilíbrio intergeracional. As mudanças mais relevantes foram a introdução 
do fator previdenciário no RGPS e o estabelecimento de idades mínimas de 
aposentadoria nos RPPSs. A primeira medida, tomada no governo FHC, reduziu 
em cerca de 1/3 o desequilíbrio entre as gerações presentes e futuras.

Delgado et al. (2006) avaliam a implantação do Fator Previdenciário em 
1999. Os autores concluem que houve quatro resultados principais: a redução 
no fluxo de aposentadorias por tempo de serviço, aumento na idade média e no 
período contributivo dos aposentados, e a redução nas aposentadorias por tempo 
de contribuição em relação ao estoque total de benefícios. Como resultado, no 
quinquênio 2000-2004 houve uma redução média de 11,1% nos dispêndios com 
as aposentadorias por tempo de contribuição.

A visão consensual dos trabalhos brevemente revisados (principalmente 
os brasileiros) aponta que a maior parte dos sistemas previdenciários apresenta 
problemas estruturais de financiamento de longo prazo. Se este permanecer como 
está, a solvência desses sistemas estará seriamente comprometida. Esse é um motivo 
suficientemente forte para se pensar em uma reforma drástica em nosso sistema 
previdenciário. Adicionalmente deve-se destacar o papel proeminente que a linha 

2Um resultado complementar, que mostra as características distributivas inter e intrageracionais do sistema 
previdenciário, é encontrado por Afonso e Fernandes (2005).
3Os autores calculam também as alíquotas de contribuição necessárias para que haja justiça atuarial nos RPPSs 
e no RGPS. Foram encontrados valores superiores a 50% no primeiro caso e próximos a 20% no segundo. 
Valores similares foram obtidos por Fernandes e Gremaud (2004) e Fernandes e Narita (2005).
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de estudos sobre sistemas multipilares tem ocupado, na literatura internacional 
recente, com a qual este trabalho procura apresentar familiaridade.

3. Os elementos de um novo sistema de aposentadoria dos novos 
trabalhadores

Tendo como objetivo corrigir as conhecidas distorções do atual sistema, cinco 
princípios fundamentais4 devem pautar o modelo do novo sistema previdenciário 
para os novos trabalhadores:

Universalidade: O novo sistema adota a ideia de universalizar benefícios, 
concedendo-os sem nenhuma contrapartida e sem nenhuma exigência, além da 
condição de ser cidadão. Este princípio se aplicaria a apenas parte dos benefícios, 
com o objetivo de garantir a todos os brasileiros um nível mínimo de renda ao 
atingir a idade de aposentadoria.

Equidade: as regras do novo sistema seriam as mesmas para todos os 
participantes, independentemente do setor de atividade e independentemente da 
relação de emprego. Hoje, as regras para cada situação são diferentes e partem 
de princípios diferentes, o que gera tratamentos mais e menos generosos e 
produz desigualdade e percepção de injustiça. O novo sistema trataria todos os 
novos trabalhadores segundo as mesmas regras, inclusive os servidores públicos, 
eliminando as causas da desigualdade.

Equilíbrio atuarial: O novo sistema, ao contrário do atual, seria estabelecido 
de forma a garantir que, para uma mesma geração, o total arrecadado seria igual 
ao total pago. Contribuições e benefícios seriam equivalentes financeiramente, a 
taxas de desconto razoáveis. Dessa forma, uma geração não transferiria encargos 
para as outras gerações.

Eficiência: O novo sistema procuraria minimizar a interferência no mercado 
de trabalho, para favorecer a demanda e a oferta de trabalho formal. Para tanto, 
procuraria reduzir e equalizar alíquotas de contribuição sobre os salários, tanto 
as que são pagas pelos trabalhadores como as que são pagas pelas empresas.

Simplicidade: Finalmente, haveria um conjunto pequeno de regras e estas 
seriam muito simples, fáceis de explicar e fáceis de entender. A comunicação do 
novo sistema para a massa de participantes seria facilitada com esse princípio.

Com base nestes princípios, o novo sistema se estabeleceria na forma de um 
modelo único, com regras simples e iguais para todos os brasileiros: trabalhadores 
assalariados do setor privado, funcionários públicos, autônomos e empregados 
domésticos. As regras seriam as seguintes:

(a) Taxa de reposição de 100% para a base da pirâmide social: o desenho 
do novo sistema para os novos trabalhadores seria ajustado intencionalmente 
para garantir a manutenção integral da renda para quem tem renda mensal no 
trabalho de até R$ 1,2 mil5.

4Sobre as bases fundamentais dos sistemas previdenciários, ver também a abordagem de Brown (2008).
5O valor de R$ 1,2 mil corresponde a aproximadamente 3 vezes o salário mínimo vigente em 2007. A 
partir desse ponto, os valores dos benefícios sugeridos na proposta de reforma serão expressos sempre em 
reais, procurando colocar em prática a ideia de desvinculação entre benefícios previdenciários e salário 
mínimo.
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(b) Idade mínima para aposentadoria: todos os novos trabalhadores se 
aposentariam aos 65 anos.

(c) Tempo de contribuição: para se aposentar com o valor integral do 
respectivo benefício previsto, todos contribuirão durante pelo menos 40 anos. 
Pessoas que cheguem aos 65 anos sem ter contribuído durante 40 anos poderiam 
se aposentar, mas o valor do seu benefício seria proporcional ao número de 
contribuições.

(d) Quatro pilares: os novos trabalhadores teriam um sistema de 
aposentadoria constituído de quatro pilares: Renda Básica do Idoso (RBI), 
Benefício Contributivo por Repartição (BCR), Benefício Contributivo por 
Capitalização (BCC) e Benefício Contributivo Voluntário por Capitalização 
(BCVC).

(e) Pilar 1: Renda Básica do Idoso. A RBI seria um benefício universal e 
não contributivo. Todos os brasileiros receberiam sua RBI quando completassem 
65 anos, independentemente de terem ou não contribuído para a Previdência 
Social. Todos o receberiam, independentemente de sua renda. A RBI seria 
intransferível: a morte do beneficiário implicaria a extinção do benefício, que não 
se transformaria em pensão para o cônjuge. A RBI seria um programa financiado 
com recursos do Tesouro Nacional e administrado pelo próprio INSS. O valor 
da Renda Básica do Idoso poderia ser R$ 200.

(f) Pilar 2: Benefício Contributivo por Repartição. O BCR equivaleria ao 
atual RGPS (administrado pelo INSS), mas seria estendido aos novos funcionários 
públicos também. Para receber o BCR o indivíduo deveria cumprir dois requisitos: 
ter completado 65 anos e ter contribuído durante 40 anos. O valor do BCR variará 
entre R$ 200 e R$ 1 mil. Os indivíduos que tiverem contribuído durante 40 anos 
sobre uma renda equivalente a R$ 400 receberão um BCR de R$ 200. Para estes, 
aos 65 anos, os dois benefícios (RBI e BCR) somarão R$ 400, garantindo assim 
a taxa de reposição de 100%. Os indivíduos que tiverem contribuído durante 
40 anos sobre R$ 1,2 mil receberão um BCR de R$ 1 mil e a soma dos dois 
benefícios resultará em R$ 1,2 mil, novamente proporcionando uma taxa de 
reposição de 100%. Os que tiverem contribuído sobre rendas maiores que R$ 1,2 
mil terão o BCR limitado a R$ 1 mil. Os indivíduos que completarem 65 anos 
e não tiverem contribuído durante 40 anos receberão um BCR proporcional ao 
tempo e ao valor médio sobre o qual contribuíram. Por exemplo, para um tempo 
de contribuição de 20 anos sobre R$ 1,2 mil, o valor do benefício será reduzido 
pela metade, ficando em R$ 500. O BCR será um programa financiado por meio 
de contribuições sobre a renda dos segurados e administrado pelo INSS.

(g) Pilar 3: Benefício Contributivo por Capitalização. Este pilar poderia 
ter diversos formatos. Muitos defendem que a participação seja compulsória, com 
gestão privada dos fundos. Os autores deste artigo não recomendam este formato 
por diversas razões. Nossa restrição mais importante se baseia na contradição que 
se criaria com participação compulsória e gestão privada. Se o Estado compele o 
cidadão a adquirir um bem ou um serviço, deve também de alguma forma oferecer 
garantias sobre essa aquisição. Assim, o Estado teria de garantir rendimentos e 
liquidez aos fundos administrados por organizações privadas. Um arranjo desse 
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tipo resultaria em custos grandes de administração (como mostra o exemplo do 
Chile) e criaria comportamentos oportunistas de difícil prevenção.

Para evitar estes problemas, os autores sugerem um outro arranjo, mais 
simples e mais viável: a transformação do FGTS simultaneamente em Seguro-
Desemprego e poupança capitalizada para aposentadoria. Por questões de espaço, 
não é possível aqui apresentar os detalhes dessa sugestão. Em linhas gerais, a 
justificativa é bastante simples6. Para propor mudanças nas regras de aposentadoria 
dos novos trabalhadores, é essencial levar em conta as instituições existentes no 
mercado de trabalho e as restrições e oportunidades a elas associadas. Nessa 
perspectiva, é necessário lembrar que existe desde 1966 um sistema de poupança 
compulsória da qual participam todos os trabalhadores assalariados do setor formal 
privado, o FGTS, que é administrado pela Caixa Econômica Federal.

Para se transformar num fundo de desemprego e aposentadoria, as empresas 
continuariam a depositar 8% do salário dos empregados nas contas do FGTS, mas 
os valores depositados poderiam ser sacados em apenas três situações: desemprego, 
aposentadoria e morte. O novo FGTS continuaria sendo depositado nas contas 
individuais na Caixa Econômica Federal. Seria uma poupança compulsória, 
gerida exclusivamente pelo Estado, por meio da CEF e remunerada a taxas reais 
e competitivas, similares às taxas de títulos públicos. Hoje, o fluxo do FGTS é 
praticamente zerado ano a ano, pois os trabalhadores sacam o montante que 
acumularam em cada desligamento e tendem a transformá-lo em consumo. 
O volume de saques praticamente iguala o volume de depósitos. Nas nossas 
simulações (não apresentadas aqui), é feita a estimação do fluxo líquido positivo 
durante as duas primeiras décadas depois do início da reforma. Os saques por 
desemprego e por morte seriam menores que os depósitos, gerando uma poupança 
líquida.

Finalmente, o novo FGTS seria estendido aos funcionários públicos. Dessa 
forma, o governo completaria a reforma de 2003, que previa a constituição de um 
fundo de aposentadoria complementar para os servidores públicos. Esta solução 
teria uma vantagem adicional: como a taxa de rotatividade dos funcionários 
públicos é praticamente nula, o volume de saques seria muito pequeno, gerando 
um fluxo líquido positivo por algumas décadas, que ajudaria a financiar a transição 
para o novo modelo, sem necessidade de aportes.

(h) Pilar 4: Benefício Contributivo Voluntário por Capitalização: Este 
benefício complementa os três primeiros pilares. Tem caráter voluntário e se 
baseia em contas individuais capitalizadas, cujos gestores são escolhidos pelos 
participantes.

Financiamento do novo sistema. Para financiar o Pilar 2, todos os novos 
trabalhadores contribuiriam com 5% de seus rendimentos (incidindo até o 
teto de R$ 1,2 mil) e as empresas, com 10% (incidindo sobre todo o salário). 
Hoje, as empresas contribuem com 20% (sobre todo o salário) e os empregados 

6A transformação do FGTS em Seguro-Desemprego foi sugerida por Ricardo Paes de Barros, José Marcio 
Camargo, José Paulo Z. Chahad e Hélio Zylberstajn ao então Ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, 
em 2001. Stiglitz e Yun (2005) e Feldstein (2005, seção IV) defendem ideia semelhante à dos autores 
deste artigo.
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contribuem com 7,65% a 11% (incidindo até o teto atual, aproximadamente R$ 
2.880). A carga de contribuições do novo sistema seria menor que a carga que 
incide sobre os trabalhadores atuais e poderia criar uma dualidade no mercado 
de trabalho, implicando em diferentes níveis de encargos previdenciários. Para 
evitar que isso ocorresse, haveria uma contribuição adicional de 10% sobre as 
empresas, incidindo sobre todo o salário, denominada contribuição isonômica. 
Além de equalizar a carga de contribuições dos novos trabalhadores com os atuais 
trabalhadores, a contribuição isonômica proporcionaria receitas adicionais para 
financiar a transição do atual sistema para o novo modelo proposto. As receitas 
da contribuição isonômica se juntarão às receitas das contribuições dos atuais 
ativos e se destinarão a financiar todos os benefícios para os atuais ativos, sejam 
eles previdenciários, sejam não previdenciários.

O novo modelo de aposentadorias para os novos trabalhadores tem vantagens 
evidentes sobre o modelo atual. Primeiro, a RBI, que é uma garantia de renda para 
todos os idosos, sem nenhuma restrição, exceto a idade de 65 anos. Este benefício 
substituirá para os novos trabalhadores os benefícios não contributivos que hoje 
são conhecidos como Loas. Indivíduos que nunca contribuíram para o INSS 
e mesmo indivíduos que nunca trabalharam teriam direito à RBI. A concessão 
da RBI não dependeria de nenhuma comprovação, exceto a apresentação do 
registro de nascimento. A decisão de conceder ou não a RBI não dependeria 
da boa vontade de algum agente governamental ou da intervenção de alguma 
instituição, como hoje ocorre com a concessão do Loas. O cidadão estaria livre 
para exercer seu direito e obter a RBI automaticamente.

A segunda vantagem é que a RBI seria claramente definida como um 
benefício não contributivo, financiado com recursos do Tesouro e não com 
contribuições sobre a folha de salários. As contribuições dos segurados se 
destinariam exclusivamente a financiar os benefícios contributivos. A diferença 
na natureza dos benefícios (contributivos e não contributivos) implicaria a 
separação das respectivas fontes de financiamento (tributos gerais financiando a 
RBI e contribuições sobre a folha de salários financiando o BCR). A distinção 
conceitual e a separação das fontes de financiamento tornariam mais transparentes 
as contas do novo sistema previdenciário.

A terceira vantagem seria a desoneração da folha de pagamentos. Ao transferir 
o financiamento do benefício não contributivo explicitamente para o Tesouro, 
reduzir-se-ia a necessidade de recursos para financiar o INSS. Ao mesmo tempo, 
como o benefício contributivo dos novos trabalhadores terá um teto de R$ 1 mil, 
as alíquotas de contribuição incidentes sobre a renda dos segurados serão menores 
do que as atuais alíquotas. Ou seja, a necessidade de recursos para financiar o 
INSS quando o novo sistema estiver plenamente implantado e começar a pagar 
suas aposentadorias será sensivelmente menor do que no atual. Sendo assim, o 
volume de encargos previdenciários sobre a folha de salários será menor que o 
atual, com impactos positivos no mercado de trabalho.

Em quarto lugar, o novo sistema introduziria um grau de equidade hoje 
inexistente na concessão de aposentadorias. Todos os brasileiros receberiam o 
mesmo tratamento, até a renda de R$ 1,2 mil. Seria um sistema único, nos dois 
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primeiros pilares, para todos. Como mais de 75% dos trabalhadores se encontram 
nesta faixa de renda, o novo sistema preservaria para os novos trabalhadores 
todos os direitos prometidos pelo sistema atual e ainda asseguraria a RBI a todos, 
mesmo os que não trabalham. Com este desenho, o novo sistema seria superior, 
para a grande maioria dos trabalhadores. Além disso, todos os trabalhadores 
participariam também do terceiro pilar, e por ocasião da aposentadoria teriam 
um reforço na sua renda com a poupança acumulada. Os demais trabalhadores 
que tiverem capacidade de poupança poderiam acumular recursos por meio das 
contas individuais do Pilar 4 e, dessa forma, obter aposentadorias mais elevadas, 
na medida de suas capacidades de poupança.

4. Ajuste gradual no sistema dos atuais trabalhadores

Ao criar o novo sistema para os novos, o país projetaria um cenário mais 
ameno no futuro, mas ainda teria de atravessar um duro caminho de desequilíbrio 
entre receitas e gastos previdenciários dos atuais trabalhadores e dos atuais inativos. 
Para suavizar a travessia e até mesmo para viabilizá-la, seria preciso mudar o atual 
sistema também. Naturalmente, estas mudanças precisariam ser feitas com muito 
critério. Cuidado especial deveria ser reservado para os trabalhadores que estão 
na iminência de se aposentar pelas regras atuais. Não é desejável mudar regras 
abruptamente para estes indivíduos. Além de não ser justo, a mudança abrupta 
criaria resistências à própria reforma desejada, como já ocorreu no passado, e essas 
resistências poderiam inviabilizar o ajuste tão necessário7. É preciso compatibilizar 
a necessidade do ajuste com a realidade econômica e política das pessoas atingidas 
pelo ajuste.

O ajuste seria implementado por meio de um conjunto de medidas que 
tem dois princípios como ponto de partida. Primeiro, reduzir a pressão fiscal 
dos gastos com benefícios previdenciários nas próximas décadas. Segundo, levar 
em conta as expectativas dos atuais ativos. As medidas levariam tanto mais em 
conta estas expectativas quanto mais próxima a data da aposentadoria, nas regras 
atuais. Nenhuma das medidas se aplicaria aos atuais aposentados e pensionistas. 
Todas as medidas tratariam dos trabalhadores que estão em atividade, e sua 
aplicação se daria de forma gradual, atingindo com menor intensidade os que 
estão próximos da aposentadoria pelas regras atuais e aprofundando os efeitos de 
forma crescente para aqueles cujas aposentadorias não são iminentes. O conjunto 
de medidas para os atuais ativos configuraria uma reforma paramétrica com as 
seguintes medidas:

(a) Instituição gradual de idade mínima de aposentadoria para os 
atuais trabalhadores. Esta medida se justifica pela precocidade da aposentadoria 
no nosso país e, por outro lado, pelo fato de que a expectativa de vida dos 
brasileiros está crescendo em ritmo forte. Nossas simulações, que serão 
apresentadas mais adiante, mostram que a imposição de uma idade mínima 
para a aposentadoria traria um grande alívio para as contas da Previdência. 

7A dificuldade na implementação de reformas não é exclusiva do Brasil. Para uma análise das dificuldades 
enfrentadas pelo governo Bush nos anos 2004-2005, ver Becker (2007).
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A idade mínima seria introduzida apenas no quinto ano, contado a partir 
do momento de adoção da reforma aqui proposta. Portanto, durante 5 anos, as 
pessoas continuariam a se aposentar nas regras atuais. A partir do ano 6, todos os 
homens se aposentariam com 60 anos e as mulheres, com 55 anos. Os professores 
se aposentariam com 60 anos e as professoras, com 53 anos. A partir daí, a idade 
de aposentadoria cresceria gradualmente, até chegar a 65 anos para homens e 
mulheres. A transição demoraria 14 anos para os não professores de ambos os 
sexos, e para os professores homens. Para as professoras, a transição demoraria 16 
anos. A partir daí, todos os brasileiros, homens e mulheres, funcionários públicos 
e trabalhadores do setor privado, professores e professoras, se aposentariam aos 
65 anos.

(b) Eliminação gradual de diferenças no tempo de contribuição para 
os atuais trabalhadores. Simultaneamente à introdução da idade mínima, seria 
introduzida a equalização do tempo de contribuição para todos os segurados. Ao 
fim do período de transição da instituição da idade mínima, todos os segurados 
se aposentariam também após terem contribuído durante 40 anos para o INSS. 
Para se aposentar, a condição necessária seria a idade de 65 anos. Para os que não 
completassem 40 anos de contribuição, o valor do benefício seria proporcional 
ao período contributivo.

(c) Desvinculação do benefício previdenciário mínimo do salário 
mínimo. A Constituição estabelece que o menor benefício do INSS seja igual ao 
salário mínimo. Essa vinculação tem impedido o crescimento do salário mínimo. 
Hoje, R$ 1 de aumento no salário mínimo faz a despesa do INSS crescer em R$ 
200 milhões por ano. A partir de 1994, com o Plano Real, o salário mínimo tem 
crescido em termos reais, mas esse aumento tem agravado as contas da Previdência. 
Há neste caso dois objetivos conflitantes: de um lado, é preciso aumentar o salário 
mínimo, para aumentar a renda dos trabalhadores menos qualificados. De outro, 
é preciso controlar o crescimento dos gastos com benefícios previdenciários. 
Para sair desse dilema será necessário desfazer a vinculação institucional entre 
o mercado de trabalho e os gastos da Previdência. Seria necessário emendar a 
Constituição para alterar a vinculação entre o menor benefício previdenciário e 
o salário mínimo8.

(d) Renda Básica do Idoso para os atuais idosos. A RBI, já mencionada 
como o benefício universal e não contributivo que constitui o Pilar 1 do sistema 
de aposentadorias para os novos trabalhadores, seria estendida imediatamente 
aos atuais idosos. A partir da promulgação da reforma aqui proposta, todos os 
brasileiros com 65 anos passariam a ter direito à RBI, independentemente de terem 
ou não contribuído para a Previdência Social. A RBI substituiria imediatamente 
os benefícios denominados genericamente como Loas. Seria concedida a partir da 
data da solicitação, sem retroatividade. Para preservar o princípio do gradualismo 
na reforma, o valor inicial da RBI poderia ser igual ao salário mínimo na época 

8Como estratégia alternativa, o governo poderia adotar pisos salariais nacionais, diferenciados por categorias 
ocupacionais, conforme disposto no Art. 7.º, inciso V da Constituição Federal. Os trabalhadores ativos 
teriam sua remuneração mínima definida pelos pisos salariais enquanto os inativos continuariam com 
seus benefícios mínimos atrelados ao salário mínimo. Esta estratégia tem duas vantagens: não precisaria 
de mudanças na Constituição e o crescimento real da base salarial do setor privado deixaria de afetar as 
contas públicas.
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da sua implantação. Gradualmente, esse valor seria reduzido ao longo de 40 
anos, até atingir o equivalente a R$ 200 de 2007. Neste período, os primeiros 
novos trabalhadores estariam se aposentando e receberiam então esse valor de 
R$ 200 na sua RBI.

O financiamento dos benefícios dos atuais inativos e dos atuais ativos. 
O fluxo de gastos com benefícios dos atuais inativos e pensionistas, bem como 
o dos benefícios dos atuais ativos quando se aposentarem, teria de ser previsto e 
os formuladores da reforma teriam de dimensionar as magnitudes dos recursos 
necessários. A transição duraria algumas décadas e esse é o ponto crítico de toda 
a mudança sugerida. Como foi mencionado, haveria uma redução na arrecadação 
porque os novos trabalhadores contribuirão com apenas 5% do seu salário (contra 
os 7,65% a 11% dos atuais trabalhadores). Para financiar os benefícios até que 
o último dos atuais trabalhadores deixe de receber sua aposentadoria e/ou sua 
pensão, ficariam definidas as seguintes fontes:

(i) Contribuições dos atuais ativos: estas contribuições permanecem nos 
níveis atuais, ou seja: 20% da empresa, sem teto, e 7,65% a 11% do trabalhador 
até o teto do INSS.

(ii) Contribuições sobre a renda dos novos trabalhadores: estas 
contribuições de 5% e 10% respectivamente, do trabalhador e da firma, serão 
coletadas pelo INSS.

(iii) Contribuição isonômica da empresa: As alíquotas de contribuição das 
empresas para os novos trabalhadores seriam menores que as alíquotas para os 
atuais trabalhadores. Para evitar que a diferença de tratamento contributivo crie 
espaço para arbitragens no mercado de trabalho, seria instituída uma contribuição 
isonômica sobre a empresa. O custo do novo trabalhador será equiparado ao custo 
do trabalhador já contratado, evitando a emergência de incentivos à rotatividade 
para apropriação de diferenciais de tributação. Além disso, a contribuição 
isonômica sobre a empresa referente aos novos trabalhadores adicionaria recursos 
para fazer frente aos benefícios do sistema atual.

(iv) Aportes do Tesouro: As três fontes acima mencionadas incidirão sobre 
a folha de salários, mas não serão suficientes para financiar a transição do sistema 
atual até o pleno funcionamento do novo sistema. Hoje, a arrecadação sobre 
a folha é insuficiente para financiar os benefícios do INSS e do funcionalismo 
público. O governo tem criado, nas duas últimas décadas, diversas “contribuições”, 
que são impostos com aplicação exclusiva nos gastos da Seguridade Social. 
Adicionalmente, o Tesouro aporta recursos adicionais. Essa situação persistiria por 
alguns anos, mesmo que as medidas aqui propostas fossem adotadas. Na verdade, 
se as medidas não forem adotadas, as necessidades de recursos serão maiores 
ainda. Nossas simulações mostrarão mais adiante, ano a ano, a necessidade de 
aportes adicionais às contribuições sobre a folha, em diversos cenários. Pode-se 
adiantar, neste ponto, que se a reforma aqui proposta for feita, após alguns anos 
as necessidades de financiamento da transição diminuirão, até desaparecerem em 
algumas décadas.
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5. Resultados das simulações

Antes de apresentar os resultados das simulações, faz-se aqui um breve 
resumo dos principais elementos da nossa metodologia9. O ponto de partida é 
o conjunto de microdados da PNAD 2005. Para cada indivíduo da PNAD que 
pertence à PEA, estima-se a trajetória de renda futura com base na estimação 
de uma equação de mínimos quadrados do logaritmo da renda, bem como em 
hipóteses de crescimento da produtividade geral do trabalho sob diferentes 
taxas de crescimento do PIB. Como a PNAD fornece a posição na ocupação, 
associam-se para cada indivíduo as regras dos respectivos sistemas de aposentadoria 
correspondentes a quatro grupos: assalariados formais, funcionários públicos, 
autônomos formais e empregados domésticos formais. Para os informais, 
associa-se a condição de não contribuintes, com o direito a receber benefício não 
contributivo aos 65 anos. Sabendo a trajetória da renda, as regras de contribuição, 
a idade de aposentadoria e a expectativa de vida ao se aposentar, calculou-se o 
valor da contribuição ao longo do ciclo de vida ativa e o valor do benefício na 
inatividade. Também foi calculado o valor da pensão para os casados.

Essa metodologia permite atribuir a cada indivíduo as regras do seu sistema 
de aposentadoria, e também atribuir as regras decorrentes de mudanças nos 
sistemas. Ou seja, é possível simular os fluxos esperados de contribuições e 
benefícios no sistema atual, bem como em sistemas hipoteticamente reformados. 
Agregando os valores de todos os indivíduos, é possível obter os valores totais 
de contribuições, benefícios e saldo líquido (déficit ou superávit) ano a ano e 
comparar os resultados da situação atual com a situação depois da reforma. A 
comparação dos resultados fiscais de cada cenário oferece informações para avaliar 
comparativamente cada escolha.

Além de projetar a trajetória de renda no ciclo de vida dos atuais ativos, 
procura-se também simular a entrada no mercado de trabalho dos indivíduos 
que, na data da realização da pesquisa PNAD 2005, não exerciam atividade 
econômica. Para tanto, foi empregada uma série sequencial de modelos logit, 
pelos quais se estima o ano provável de entrada no mercado e, uma vez definida 
a data de entrada, por meio de novo conjunto de logits, estima-se a probabilidade 
de entrar em uma das seguintes posições na ocupação: (a) assalariado formal, 
(b) funcionário público, (c) trabalhador por conta própria formal e (d) informal. 
Uma vez conhecida a data de entrada no mercado de trabalho e a posição na 
ocupação, o procedimento de imputação da renda inicial e da estimação da 
trajetória dessa renda para os novos trabalhadores é similar ao adotado para os 
atuais trabalhadores.

Serão construídos três cenários (em todos o PIB cresce à taxa de 3,5% ao 
ano):

Cenário  I  (Situação atual) :  não há nenhuma reforma,  o 
benefício básico da Previdência Social permanece vinculado ao salário 
mínimo e este permanece constante em termos reais após 2011. 
 

9O procedimento metodológico é análogo àquele descrito em detalhes em Giambiagi et. al. (2007).
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Cenário II (Reforma paramétrica): A partir de 2011, é feita apenas a 
reforma paramétrica, com a instituição e equalização gradual da idade mínima, 
para os atuais ativos e para os novos trabalhadores. Benefício básico e crescimento 
do PIB iguais ao Cenário I.

Cenário III (Reforma estrutural): Vale o Cenário II (Reforma paramétrica) 
e adota-se o novo sistema imediatamente para os novos trabalhadores.

Em todos os cenários, os resultados são expressos em PIBs de 2005 e cobrem 
os primeiros 60 anos após a implementação da reforma. O primeiro resultado 
apresenta o usual indicador da situação de sistemas de previdência, a dívida 
atuarial. Esta é o valor presente da diferença dos fluxos anuais de contribuições 
e desembolsos (representados pelos benefícios da aposentadoria e pensões). No 
cenário básico, a dívida é equivalente a 1,9 PIBs de 2005. Praticamente metade 
da dívida (0,9 PIB) se refere aos RPPS dos três níveis da administração pública 
brasileira. A outra metade da dívida atuarial se divide em partes praticamente 
iguais, referentes ao RGPS e aos benefícios não contributivos (Loas/RMV). Se 
o país fizesse a reforma paramétrica, a dívida se reduziria a 0,8 PIB. Neste caso, 
o RGPS seria superavitário, e sua dívida se transformaria em superávit de 0,2 
PIB. Finalmente, se o país decidisse fazer a reforma estrutural, a dívida atuarial 
da Previdência Social seria equivalente a 1,6 PIBs (incluídas as despesas com os 
benefícios não contributivos). Neste terceiro cenário, a dívida é maior que no 
cenário da reforma paramétrica porque, embora o teto dos benefícios se reduza 
para R$ 1,2 mil, as contribuições sofrem também uma redução significativa 
(Tabela 2).

Tabela 2: Dívida Atuarial nos três cenários de reforma, expressa em PIBs 
de 2005

(Crescimento do PIB = 3,5% ao ano; taxa de desconto = 3% ao ano)

Segmento
Cenário 
básico

Reforma 
paramétrica

Reforma 
estrutural

RGPS 0,5 -0,2 0,3
Loas/RMV ou 

RBI 0,4 0,2 0,6

RPPS 0,9 0,8 0,7
Total 1,9 0,8 1,6

Fonte: Cálculos dos autores

Utiliza-se outro indicador, o Valor Presente Médio do Déficit (VPMD). 
Este é obtido por meio da diferença entre o valor presente do fluxo do gasto e o 
valor presente do fluxo das contribuições, dividida pelo valor presente do fluxo 
do PIB. Considerando a taxa de desconto de 3% ao ano e computando a despesa 
com os benefícios não contributivos, o déficit médio no cenário básico se situa 
na casa dos 3,7% do PIB anual. Com a reforma paramétrica, o déficit médio se 
reduziria para 1,6% do PIB anual; e, com a reforma estrutural, se elevaria para 
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3,1% do PIB anual. Portanto, repete-se o padrão exibido no indicador anterior. 
Novamente, a reforma paramétrica apresenta resultados fiscais superiores aos 
da reforma estrutural (Tabela 3). Frise-se, no entanto, que a reforma estrutural 
produziria um efeito alocativo superior no mercado de trabalho, devido à redução 
significativa nas alíquotas de contribuição.

Tabela 3: Valor presente médio do déficit previdenciário como proporção 
do valor presente médio do PIB (Crescimento do PIB = 3,5% ao ano)

Cenário Taxa de desconto = 3% aa.
Taxa de desconto = 4% 

aa.

Com Loas/
RBI

Sem Loas/
RBI

Com Loas/
RBI

Sem 
Loas/
RBI

Cenário básico 3,7% 3,3% 3,8% 3,4%
Reforma 

paramétrica 1,6% 1,2% 1,8% 1,4%

Reforma 
estrutural 3,1% 2,0% 3,3% 2,1%

Fonte: Cálculos dos autores

Os resultados que permitiram construir as Tabelas 2 e 3 acima são agora 
utilizados para produzir dois gráficos. No primeiro deles, o Gráfico 3, apresentam-
se os impactos fiscais apenas da reforma paramétrica, em dois conjuntos de curvas. 
Uma delas mostra a evolução anual do gasto com benefícios previdenciários 
no caso de não se fazer nenhuma reforma (o cenário básico, que no gráfico é 
designado por CB) vis-à-vis a evolução dos mesmos gastos no caso de se fazer a 
reforma paramétrica. Nos dois casos, a tendência dos gastos é declinante como 
proporção do PIB (supostamente crescente à taxa de 3,5% ao ano). O outro 
conjunto de curvas representa a evolução anual do déficit previdenciário, que 
também apresenta tendência declinante. Vale observar que na hipótese de se fazer 
a reforma paramétrica, o déficit se anularia por volta do ano 45 depois da sua 
implementação (Gráfico 3).

No próximo gráfico, comparam-se os impactos fiscais das duas reformas 
examinadas neste texto. Com a reforma paramétrica, o nível de gastos ficaria 
exatamente igual ao da reforma estrutural até o ano 40, quando os primeiros 
novos trabalhadores se aposentam, com benefícios menores. A partir desse ano, os 
gastos com a reforma estrutural são menores do que os com a reforma paramétrica. 
A arrecadação com a reforma paramétrica é sempre maior que a com a reforma 
estrutural (em razão da redução das alíquotas). Como já evidenciado nas tabelas 
acima, o déficit na hipótese da reforma estrutural seria maior que o na hipótese da 
reforma paramétrica. Mas é importante ressaltar que, com a reforma estrutural, o 
déficit também se encaminharia para zero, alguns anos depois de isso suceder na 
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reforma paramétrica. Ou seja, as curvas de gastos, arrecadação e déficit mostram 
que a reforma estrutural teria um custo de transição da ordem de 1% do PIB 
anual. Esta é a magnitude do custo de transição, aproximadamente. É o preço 
que o país teria de pagar para que ao fim de três ou quatro décadas a contribuição 
sobre a folha de salários possa ser sensivelmente reduzida (Gráfico 4).
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6. Considerações finais

Neste texto procurou-se desenhar um novo modelo para a Previdência 
Social no Brasil. É sabido que proposições de reformas previdenciárias encontram 
dificuldades para se viabilizar politicamente. Por essa razão foram propostas 
medidas que afetassem minimamente os atuais trabalhadores. Essa estratégia 
aumenta a probabilidade de aceitação política, pois remove a resistência dos 
indivíduos que têm expectativas em relação às suas aposentadorias. Com essa 
ideia em mente, foram examinados então os aspectos fiscais das duas alternativas 
de reforma, que foram designadas como “reforma paramétrica” e “reforma 
estrutural”. As duas propostas têm em comum a instituição de uma idade mínima 
de aposentadoria no Brasil e a manutenção do valor real do benefício mínimo 
contributivo. A primeira delas não altera as estruturas de contribuição e de 
benefícios. A segunda propõe a redução do teto do INSS, a unificação dos dois 
regimes em único regime e propõe a criação de um pilar no regime de capitalização 
(com aproveitamento do FGTS, ideia apenas sugerida, sem exame mais acurado 
de seus aspectos quantitativos). Por meio de microssimulações, foram construídos 
cenários e fluxos de contribuições e de benefícios nas duas propostas. Mostrou-se 
que existe um tradeoff entre as duas propostas. A reforma paramétrica mantém 
a arrecadação com as alíquotas atuais que incidem sobra a folha de salários e 
posterga as aposentadorias daqueles que vão deixar o mercado de trabalho num 
futuro distante. O resultado é um alívio fiscal, mas a um nível alto de gastos e 
de contribuições. A reforma estrutural reduz as alíquotas de contribuição e os 
tetos dos benefícios. O resultado é uma redução nos gastos, acompanhada de 
redução nas contribuições, resultando em um custo de transição, inexistente na 
reforma paramétrica. O resultado mais importante das simulações é a quantificação 
do custo da transição. As estimativas indicam que uma reforma previdenciária 
estrutural nestes moldes não seria inviável do ponto de vista fiscal. Finalmente, o 
artigo propõe a adoção da Renda Básica do Idoso, um benefício universal e não 
contributivo, como o primeiro pilar do novo sistema de previdência social.
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Resumo: Este artigo verifica se o modelo da Arbitrage Pricing Theory 
é capaz de explicar os retornos de um fundo de cotas brasileiro, 
composto por fundos mútuos de diferentes classes e otimizado 
pela Teoria das Carteiras de Harry Markowitz. A análise é realizada 
utilizando seis fundos de investimento, representantes do conjunto de 
oportunidades do mercado de juros pré-fixados, pós-fixados, inflação, 
câmbio, ações e multimercados. A carteira eficiente resultante é 
objeto de uma regressão linear contra os fatores gerados por uma 
Análise Fatorial rotacionada pelo método Varimax e normalizada pela 
metodologia Kaiser, munindo-se de 32 variáveis econômicas diversas 
e 60 observações. O artigo conclui que é altamente recomendável a 
utilização da Arbitrage Pricing Theory para a estimação de retornos e 
variâncias no mercado financeiro brasileiro de fundos de investimento. 
No entanto, a otimização de uma carteira de fundos seguindo a lógica 
de Markowitz deve ser usada com bastante cautela.

Palavras-chave: Administração de Carteiras; Otimização; Fronteira 
Eficiente; Análise Fatorial; Modelo da Arbitrage Pricing Theory 
(APT).

1. Introdução

O objetivo deste artigo é esclarecer e verificar se o modelo da Arbitrage 
Pricing Theory (Teoria do Apreçamento por Arbitragem) é capaz de explicar 
os retornos de um fundo de cotas brasileiro, composto por fundos mútuos de 
diferentes classes e otimizado pela Teoria das Carteiras de Harry Markowitz. 
A análise é realizada utilizando seis fundos de investimento, representantes do 
conjunto de oportunidades do mercado de juros pré-fixados, pós-fixados, inflação, 
câmbio, ações e multimercados. A carteira eficiente resultante é objeto de uma 
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regressão linear contra os fatores gerados por uma Análise Fatorial rotacionada 
pelo método Varimax e normalizada pela metodologia Kaiser, munindo-se de 
32 variáveis econômicas diversas e 60 observações.

O modelo da Arbitrage Pricing Theory (APT) foi criado pelo economista 
Stephen J. Ross em 1976, quando pesquisava na New York University (NYU). 
Quando alguns analistas do mercado financeiro passaram a adotar o modelo, 
utilizaram-no, em primeira instância, para buscar retornos em carteiras de ações. 
No mercado financeiro brasileiro, o modelo não é utilizado, cedendo lugar a uma 
abordagem mais tradicional do Capital Asset Pricing Model (CAPM). Dentre 
os fatores apontados por alguns analistas estão a dificuldade e complexidade 
matemática acentuada do modelo APT. No entanto, no Japão, o uso do modelo 
APT para avaliação de carteiras já supera o CAPM. O modelo APT não é tão 
restritivo como o CAPM. Não existe no modelo APT a suposição de uma carteira 
de mercado, ou a necessidade de um índice específico. O risco da carteira pode 
advir de inúmeros fatores ao sabor do analista; assim, diferentemente do CAPM 
e da abordagem de Markowitz, as origens do risco são múltiplas e não advêm 
unicamente da variância da série histórica de retornos dos ativos escolhidos.

Antes de se utilizar o modelo APT, faz-se uso da otimização de uma carteira 
de fundos pela metodologia de Markowitz, por alguns motivos. O primeiro é 
que esta é a abordagem mais utilizada pelo mercado. Em segundo lugar, a teoria 
moderna das carteiras ainda utiliza essa abordagem para construir portfólios. Os 
modelos de equilíbrio são utilizados para as estimativas de variância e retorno. 
No entanto, a crítica que se faz, ao final do trabalho, é que a metodologia de 
Markowitz vê a carteira de um ponto de vista absolutamente endógeno, ou seja, 
somente a série histórica dos próprios ativos analisados é utilizada na montagem 
da carteira. Logo, com uma carteira ótima do ponto de vista de Markowitz, para 
o mercado de fundos de investimento brasileiros, verificou-se se o modelo APT 
é eficiente na estimativa de risco e retorno dessa carteira no futuro.

A hipótese que se faz é se a otimização de carteiras pela abordagem de 
Markowitz, seguida de uma análise dos retornos e variância pelo modelo APT, 
é capaz de construir uma estratégia de investimento coerente para o mercado 
brasileiro. Essa hipótese é, ao longo do trabalho, quebrada em duas: a primeira 
diz respeito à plausibilidade da abordagem de Markowitz; a segunda diz respeito 
ao modelo APT.

2. A indústria de fundos brasileira

No Brasil, a indústria de fundos já se caracteriza como um dos maiores 
segmentos do mercado financeiro. Segundo o Boletim de Fundos de Investimento 
da Anbid de junho de 2009, a indústria de fundos brasileira possui patrimônio 
líquido de R$ 1,217 trilhão, número próximo a 36% do Produto Interno Bruto. O 
entendimento da legislação e dos atos regulatórios dessa indústria é fundamental 
para a compreensão geral do objetivo que se determina no trabalho, já que o 
principal instrumento e veículo de investimento utilizado é justamente o fundo 
de investimento. Determinam-se também os critérios geralmente utilizados 
pelo mercado na prospecção de fundos e descreve-se o processo com o qual os 
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gestores selecionados administram o investimento, suas principais estratégias, 
métodos de gestão de risco e histórico da equipe. Esses dados foram coletados 
através de entrevistas com os principais gestores e a leitura de todos os prospectos 
e documentos referentes aos fundos. 

Segundo a instrução n.º 409, de 18 de agosto de 2004, um fundo de 
investimento no Brasil é uma comunhão de recursos, constituída sob a forma de 
condomínio, destinada à aplicação de recursos em títulos e valores mobiliários, 
ou qualquer outro ativo disponível no mercado financeiro e de capitais. A 
denominação dos fundos não deve, nem pode, induzir o investidor a um erro 
em relação aos objetivos de investimento. As cotas correspondem a frações ideais 
de seu patrimônio, sendo escriturais e nominativas. O valor da cota é apurado 
pela divisão do patrimônio líquido do fundo no dia pelo número de cotas do 
fundo.

Pelo artigo 92 da mesma deliberação os fundos classificam-se em sete, a saber: 
(i) Fundo de Curto Prazo; (ii) Fundo Referenciado; (iii) Fundo de Renda Fixa; 
(iv) Fundo de Ações; (v) Fundo Cambial; (vi) Fundo de Dívida Externa; e (vii) 
Fundo Multimercado. A mesma instrução informa que os fundos classificados 
como Referenciado, Renda Fixa, Cambial, Dívida Externa e Multimercado 
poderão ser adicionalmente classificados como Longo Prazo, quando o prazo 
médio de sua carteira superar 365 dias e ela for composta por títulos privados ou 
públicos federais, pré-fixados ou indexados à taxa Selic ou a outra taxa de juros, aos 
índices de preço ou à variação cambial, ou, ainda, por operações compromissadas 
lastreadas nos títulos públicos federais.

Se considerássemos todos os ativos financeiros disponíveis no Brasil, decerto 
teríamos um amplo leque de produtos para testar nos modelos, mas isso seria 
impraticável em termos de base de dados e disponibilidade de informações. 
Logo, seguindo a linha de raciocínio de Markowitz, em que, geralmente, 
uma diversificação maior diminui o risco da carteira, nada mais justo do que 
compor as carteiras teóricas com fundos de investimento, que nada mais são que 
veículos bem administrados, compostos com uma variedade de ativos financeiros 
geralmente analisados da mesma forma com que serão compostas as carteiras. 
Desta forma, estabelece-se aqui o que se chama de “fundo de cotas” como o 
objetivo imediato das práticas de otimização deste trabalho, proporcionando 
ao investidor qualificado a melhor combinação possível de fundos, de forma a 
otimizar seu portfólio, conforme suas preferências reveladas.

Por motivos éticos não serão demonstrados neste trabalho os fundos 
eliminados e também não serão comparados uns com os outros ao longo do texto, 
até porque pertencem a classes diferentes. Contudo, para elucidar a aplicação dos 
critérios, demonstra-se a seguir a análise que permitiu a escolha destes fundos 
específicos para compor as carteiras. O leitor já deve perceber que os fundos 
pertencem a classes diferentes. Desta forma, cada um deles já é uma carteira que 
sofreu modelos de otimização e diversificação, mas com produtos financeiros 
de suas classes de ativos. Ora, isso segue o recomendado por Markowitz e as 
primeiras observações no tocante à moderna teoria das carteiras: quanto mais 
diversificadas, menor a porcentagem de risco, que pode ser eliminada.
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Mas nem tudo no mundo dos investimentos deve ser tratado puramente de 
maneira quantitativa. É pensando nisso que os gestores, para este trabalho, foram 
selecionados também por seu histórico, credibilidade e adequação às regulações 
nacionais, dentre outras características que configuram o chamado processo de 
Due Diligence realizado por grandes investidores antes de obter a certeza de 
transmitir a fidúcia de seu patrimônio a qualquer fundo de investimento. Assim 
sendo, os gestores e os fundos foram pesquisados através do questionário padrão 
da Anbid, além das informações disponíveis no próprio site das instituições 
financeiras.

Desta forma, destacam-se os fundos que venceram a disputa na classificação 
do autor. A seguir, aponta-se a classe de fundo e o fundo selecionado.

Fundos Referenciados:
a) Mapfre Plus FIC Referenciado DI
b) UBS Pactual FI Cambial
Fundos de Renda Fixa:
a) BES FIC Inflation FI Renda Fixa LP
b) Itaú Pré FI Renda Fixa LP
Fundo Multimercado: Mauá TOP FIC Multimercado
Fundo de Ações: Victoire Selection FI Ações 

Outra necessidade da análise de investimentos é definir um parâmetro de 
comparação, uma linha de mercado com a qual se possa comparar o desempenho 
dos fundos de investimentos. Cada classe de ativos possui um parâmetro ou índice 
de comparação, que se chama de benchmark, diferente – o que seria de se esperar, 
pois cada tipo de fundo possui uma estrutura de investimento diferente. Faz-se 
claro que os fundos referenciados DI devem ter como benchmark o chamado 
Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI). Este certificado não só é objeto 
de investimentos desses fundos, como também perfaz quase a totalidade de 
seus investimentos. Logo, perfeito para se usar como benchmark, uma vez que 
a análise de seu retorno provavelmente gerará uma descrição segura daquilo 
que o fundo DI deveria representar, em termos de retorno e risco. Utiliza-se 
neste trabalho a definição que normalmente se utiliza para o CDI, a de que os 
certificados de depósito interbancário são os títulos de emissão das instituições 
financeiras monetárias e não monetárias que lastreiam as operações do mercado 
interbancário. A função do CDI é transferir recursos de uma instituição financeira 
para outra.

Já para os fundos de renda fixa ancorados na inflação, o índice utilizado 
como benchmark será o IMA-B. O IMA, ou Índice de Mercado Andima, teve 
sua metodologia publicada pela Andima em abril de 2005. Esta instituição 
estabeleceu um índice geral IMA que pode ser dividido em séries, que têm por 
base carteiras teóricas compostas por títulos públicos federais de séries também 
distintas. Desta forma, o índice IMA-B representa as Notas do Tesouro Nacional 
Série B (NTN-B), que estão ancoradas no índice de inflação IPCA. Outro índice é 
o IRF-M. Este será utilizado como benchmark do fundo de renda fixa pré-fixada. 
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Segundo a cartilha da Andima, o IRF-M é composto pelos títulos públicos federais 
pré-fixados em poder do público.

Para os fundos de ações, será utilizado o Índice Bovespa (Ibovespa) como 
benchmark. Este é um dos mais importantes indicadores da bolsa paulista. Seu 
valor representa o desempenho médio das cotações da bolsa. Ele é o valor atual, em 
moeda corrente, de uma carteira teórica de ações, constituída, segundo Fortuna 
(2006), em 2 de janeiro de 1968, em uma aplicação hipotética. A carteira teórica 
tem as ações que representam 80% do volume negociado no mercado à vista, nos 
doze meses corridos antes da formação da carteira.

Os fundos multimercado têm alocação bastante heterogênea, e normalmente 
retornos igualmente heterogêneos. Assim, existe uma dificuldade maior para se 
determinar um benchmark eficiente para esses fundos. Atualmente, no Brasil, 
existem dois índices que conseguem traduzir esta heterogeneidade: o Índice 
de Fundos Multimercados (IFM), elaborado pela RiskOffice; e o IFMM, do 
UBS Pactual. Os fundos que se enquadram nesta metodologia são os fundos 
multimercado com renda variável ou fundos multimercado com renda variável 
com alavancagem.

O outro benchmark utilizado foi a Taxa de Câmbio do Dólar PTAX. Segundo 
o Banco Central do Brasil, a taxa de câmbio de referência do dólar dos Estados 
Unidos, conhecida no mercado como a taxa PTAX, é a média das taxas efetivas 
de transação no mercado interbancário, ponderada pelo volume de transações. 
As transações fechadas em taxas que mais se distanciam da média do mercado 
(outliers) e as transações evidenciando formação artificial de preço ou contrárias 
às práticas regulares do mercado são excluídas dos cálculos. As paridades são 
calculadas com base nos preços das moedas em relação ao dólar dos Estados 
Unidos cotado pelas agências Reuters e Bloomberg, e a taxa PTAX do dólar dos 
Estados Unidos. A metodologia é regulada no Comunicado n.º 6.815, de 28 
de junho de 1999.

Dentre as características que devem ser mencionadas está a volatilidade 
anualizada dos fundos; este é um critério bastante importante e fundamental 
para comparar ativos (fundos) de uma mesma classe. Na tabela 1 demonstram-se: 
retorno, volatilidade, mínimos e máximos de cada fundo, e do CDI, entre abril 
de 2007 e março de 2009.

Tabela 1 – Volatilidade mensal anualizada dos fundos

Fonte: Quantum Axis
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Assim, pelos critérios mencionados, determina-se para cada um desses 
fundos os benchmarks que, na opinião do autor, melhor se adaptam à realidade 
desses ativos.

Quadro 1 – Benchmarks dos Fundos de Investimentos Selecionados

Fundo de Investimento Benchmark
BES Fix Inflation Renda Fixa LPA) IMA-B
Itaú Pré FI Renda Fixa LPB) IRF-M
Mapfre Plus FIC Referenciado DIC) CDI
Mauá TOP FIC MultimercadoD) UBS Pactual IFMM
UBS Pactual FI CambialE) PTAX
Victoire Selection FI AçõesF) Ibovespa

Fonte: elaboração própria

3. Otimização e análise dos retornos

Tomando-se o CDI como o ativo livre de risco para o período observado, 
tem-se que aos fundos observados e selecionados na carteira teórica restam as 
seguintes proporções para que, pelas condições de Kuhn-Tucker, a carteira seja 
a carteira tangente, ou a carteira ótima da fronteira eficiente:

Z1 = 86,98% (BES Fix Inflation Renda Fixa LP) e
Z5 = 13,02% (UBS Pactual FI Cambial)

O retorno esperado (média dos retornos) dos fundos mencionados 
resultou:

A) BES Fix Inflation Renda Fixa LP = 1,5829%
B) Itaú Pré FI Renda Fixa LP = 1,0676%
C) Mapfre Plus FIC Referenciado DI = 0,9194%
D) Mauá TOP FIC Multimercado = 0,9107%
E) UBS Pactual FI Cambial = 0,5837%
F) Victoire Selection FI Ações = -1,5494%

Pelos cálculos feitos através do software VBA for Microsoft Excel 2007, as 
proporções ótimas da carteira, segundo a lógica de Markowitz, sem a permissão 
de vendas a descoberto e para os atuais níveis da taxa de juros do ativo livre de 
risco, são de 86,98% para o fundo BES Fix Inflation FI Renda Fixa LP, o que 
não é uma surpresa, dado que o retorno esperado, como indica a tabela, foi de 
1,5829%, o maior de todos para o período, e 13,02% no UBS Pactual FI Cambial, 
que possui correlação negativa com todos os outros fundos, consistindo numa 
estratégia de diminuição do risco.

Conforme se afirmou anteriormente, são necessários dois componentes 
básicos para se chegar a uma conclusão em relação ao problema de escolha das 
carteiras: a apresentação das alternativas ao investidor, ou seja, o conjunto de 
oportunidades; e o gosto do investidor, suas preferências, ou seja, as curvas de 
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utilidade ou indiferença que foram apontadas pela microeconomia. Ao agregar os 
investidores, pode-se construir modelos de equilíbrio do mercado de capitais.

A análise feita anteriormente e a construção de um conjunto de carteiras 
eficientes foi um exercício que empregou as técnicas modernas geralmente 
utilizadas pelo mercado, dada a menor complexidade do modelo. Os modelos 
de equilíbrio de mercado tomam por base o comportamento deveras racional 
dos investidores por determinar, segundo Elton, Gruber, Brown e Goetzmann 
(2004), a medida relevante de risco para qualquer ativo e a relação entre retorno 
esperado e risco, sob a condição de que os mercados estejam em equilíbrio.

Na verdade, o modelo da Arbitrage Pricing Theory (APT), apesar de 
introduzir um novo conceito para entender o mercado financeiro, não traz em 
seu bojo nenhuma técnica quantitativa nova. Seu critério se baseia na Análise 
Fatorial, seguida de uma regressão, múltipla ou linear, da variável independente 
com os fatores encontrados.

Para ilustrar de maneira clara estas técnicas, utiliza-se, para a Análise Fatorial 
(AF), o texto de Francisco Antonio Bezerra (2007), o qual define o que é a 
análise fatorial: 

“A análise fatorial é uma estatística que busca, através da avaliação de um 
conjunto de variáveis, a identificação de dimensões de variabilidade comum 
existentes em um conjunto de fenômenos. O intuito é desvendar estruturas 
existentes, mas que não observáveis diretamente. Cada uma dessas dimensões de 
variabilidade comum recebe o nome de Fator.”1

Desta forma, como explica Bezerra, as variações em uma variável podem ser 
explicadas a partir de um conjunto de fatores, sendo o modelo matemático:

De forma quase idêntica ao que se viu anteriormente em Gruber, Brown 
e Goetzmann (2004), onde Xi são as variáveis padronizadas,  são as cargas 
fatoriais, Fj são os fatores comuns não relacionados entre si e o ei é um erro padrão 
aleatório. Além disso, os fatores são estimados por uma combinação linear das 
variáveis originais, tendo-se, como cita Bezerra (2007):

Onde wji são os coeficientes dos escores fatoriais e Xi são as variáveis originais 
envolvidas no estudo.

Resumidamente, a AF tem como um de seus principais objetivos o de tentar 
1FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras); CORRAR, L.J.; PAULO, 
E.; DIAS, J.M.F. Análise Multivariada. São Paulo: Atlas, 2007, p. 358.
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descrever um conjunto de variáveis originais através da criação de um número 
menor de dimensões ou fatores2.

Um dos objetivos desta pesquisa, antes de se realizar a regressão dos fatores 
com o portfólio otimizado através do modelo de Markowitz, sem vendas a 
descoberto, é concatenar os diversos fatores que tenham influência sobre a carteira 
ótima em índices interpretáveis, explicando a parcela máxima possível da variância 
e eliminando da melhor forma a multicolinearidade. Assim, a análise escolhida é 
a dos componentes principais (ACP).

A análise fatorial criará agrupamentos de variáveis em sua estrutura 
de relacionamento. Assim, usar-se-á a R-Factor Analysis. Da mesma forma 
recomendada por Bezerra (2007), o número de fatores será escolhido pelo critério 
Kaiser (variância explicada de no mínimo 1,0). Fatores que sejam incapazes de 
explicar um valor de variância suficiente das próprias variáveis não são considerados 
no estudo.

O método de rotação escolhido é o Varimax (ortogonal). Um dos objetivos 
é facilitar o entendimento dos relacionamentos entre os fatores. Os métodos 
oblíquos, como afirma Bezerra (2007), criam relações entre os fatores que tornam 
ainda mais complexa a análise.

A análise dos componentes principais (ACP) procura uma combinação linear 
entre as variáveis, de forma que o máximo de variância seja explicado por essa 
combinação. O R-Mode Factor Analysis é utilizado quando o pesquisador busca 
identificar estruturas subjacentes capazes de ser percebidas apenas pela construção 
de relacionamentos entre diversas variáveis. Estas estruturas subjacentes não 
são observáveis diretamente ou quantificadas por intermédio de uma única 
variável.

O critério Kaiser também é chamado de Critério do Autovalor (Eigenvalue). 
O Eigenvalue é o quanto o fator consegue explicar a variância, ou seja, quanto da 
variância total pode ser associada ao fator. Cada variável tem média zero e variância 
igual a 1,0. Fatores com Eigenvalue menor que 1,0 são menos significativos que 
uma variável original.

Para aumentar o poder de explicação dos fatores, utiliza-se o método Varimax, 
que rearranja os Eigenvalues através de uma rotação ortogonal, mantendo os 
fatores perpendiculares entre si, ou seja, sem correlação. O método Varimax faz 
com que a variável seja facilmente identificada com um único fator.

Substituindo-se os Ri’s e os b’s, têm-se um sistema de seis equações e seis 
incógnitas. O que para a carteira significa que:

2Idem, p. 358.
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De uma forma geral, como afirmam Elton, Gruber, Brown e Goetzmann 
(2004), o processo de geração de retornos por fatores múltiplos pode ser descrito 
pela fórmula geral:

Assim, o modelo APT resultante é dado como:

Em que Ij são os índices utilizados no modelo, bij são as sensibilidades dos 
títulos (fundos de investimento) aos fatores e  é o retorno adicional exigido 
por conta da sensibilidade de um título (fundo) ao jotaésimo atributo do título 
(fundo). Como explicam os autores mencionados, o modelo estará bem definido 
pelos seus atributos quando a covariância de seus resíduos for aproximadamente 
zero.

A próxima etapa do teste APT consiste na análise de cross-section. Calculam-
se as estimativas de  para cada período, determinando-se o valor médio de cada       

 e sua variância no período.
Boa parte da dificuldade deste trabalho é devida ao fato de os modelos 

financeiros, em geral, serem pensados para o mercado de ações. Contudo, para este 
artigo, utilizam-se fundos de investimento. Crê-se que o modelo APT integrado 
multifatorial seja idealmente aplicável aos fundos deste trabalho. O modelo é 
voltado para a teoria, não depende de fatores pré-especificados e fornece uma 
previsão razoável de risco e volatilidade.

Com ações, como explicam Elton, Gruber, Brown e Goetzmann (2004), 
não se pode especificar a priori as características que afetam os retornos. Isso 
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não é de todo verdade para fundos de investimento, nos quais a composição 
básica já está de antemão ligada a um benchmark. Assim, pode-se especificar um 
conjunto de carteiras (Ij’s), que são a priori consideradas representativas dos 
fatores que afetam os retornos dos títulos. Como afirmam Elton, Gruber, Brown 
e Goetzmann (2004):

“Essas carteiras são selecionadas com base na crença a respeito dos tipos 
de fatores associados aos títulos e/ou fatores econômicos que influenciam o 
comportamento dos retornos dos ativos.”

A respeito da APT e do modelo de índices múltiplos, afirmam Elton, Gruber, 
Brown e Goetzmann (2004):

“... o uso desses modelos de índices múltiplos ainda é, em termos práticos, 
uma explicação melhor dos retornos do que qualquer uma das proxies da carteira 
de mercado até hoje propostas.”

Nota-se, assim, o porquê da utilização do modelo de índices múltiplos em 
vez do método de índice único. O modelo de índice único é percebidamente mais 
aplicável a carteiras de ativos de mesma classe, porquanto se supõe que variam 
em conjunto por conta da variação conexa ao mercado. Embora seja possível 
encontrar alguma correlação entre o câmbio e a taxa de juros, por exemplo, a 
estrutura de retornos desses ativos é distinta, de forma que não se pode definir 
um único índice de mercado.

Entendido também como extensão do modelo de índice único, o retorno 
do ativo pode ser descrito da seguinte maneira:

No que b, também conhecido como o  no modelo de índice único, é a 
sensibilidade do retorno do ativo i às variações do índice j. é o valor esperado 
do retorno do ativo i e ci é o componente aleatório com média zero e variância 

Dados os seis fundos que permeiam a análise desse trabalho, definem-se 
suas funções preditivas como:

Retorno esperado:
 

Variância do retorno:
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Covariância entre títulos i e j.

Desta forma, através do software SPSS for Windows, a carteira eficiente 
gerada neste trabalho produziu os seguintes resultados: 

a) a medida Kaiser-Meyer-Olkin que define a adequação da análise à amostra 
foi de 82% (0,82)

b) no teste de esfericidade de Barlett, o Qui-quadrado aproximado foi de 
4.133,71 com Df = 465 e Sigma zero.

4. Considerações finais

A carteira eficiente foi montada de acordo com a metodologia de Markowitz, 
seguida da Arbitrage Pricing Theory, usando o modelo econométrico de regressão 
linear como estimativa dos parâmetros, retorno esperado e da volatilidade. 
Todos os cálculos foram feitos utilizando-se os softwares SPSS 17 for Windows 
e Microsoft Excel e suas partes principais, inclusive a tabela Anova da regressão, 
foram inclusas no enredo do texto. O resultado foi uma carteira de fundos com 
alocação eficiente em 83,98% no fundo BES FIX Inflation e 13,02% no fundo de 
Investimento UBS Pactual FI Cambial. Após a composição de uma cota única com 
estes fundos, fez-se a regressão destes, com cinco fatores, gerados através de uma 
análise fatorial, utilizando como método de rotação o Varimax, normalizado pelo 
critério de Kaiser. Este procedimento vai de acordo com o modelo da Arbitrage 
Pricing Theory conforme explicado anteriormente. A regressão foi significativa, 
e os fatores chegam a explicar 97,7% do modelo (R2 ajustado resultante da 
regressão). O teste F também foi significativo, bem acima de 10, o que reafirma 
a plausibilidade do modelo.

Os cinco fatores gerados foram nomeados pelo autor como: 1) cenário 
macroeconômico: contém elementos de inflação, dívida pública e produção; 2) 
juros reais e influência americana: tem elementos de juros e inflação; 3) preços: 
contém elementos de inflação, produção industrial e capacidade instalada. 4) juros 
e liquidez: apresenta elementos de juros, base monetária e crédito; 5) sentimento 
do consumidor: agrupa expectativas, qualidade do crédito e vendas.

Os cinco fatores, pelo teste t de Student, ao nível de significância de 95%, 
mostraram-se significativos para estimar os retornos. No teste de Durbin-Watson, 
quanto mais próximo de zero, maior é o indício de autocorrelação serial. Para o 
trabalho econométrico com os fundos, observou-se que a estatística de Durbin-
Watson é de 0,627, valor abaixo do valor crítico para a tabela Durbin-Watson, 
com 60 observações e 32 variáveis (5 fatores) – próximo de 1,4427 –, portanto 
não se pode rejeitar a hipótese de existência de correlação serial positiva nos 
dados. O fato de existir autocorrelação serial não é um problema propriamente 
das variáveis escolhidas, como afirma Guajarati (2002), pois a autocorrelação é 
uma propriedade dos resíduos. Como as variáveis escolhidas conseguiram explicar 
uma porção significativa do modelo, é fácil induzir que a variável explicada deve 
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ter correlação consigo mesmo quando defasada. Segundo Gujarati (2002), 
assim como no caso de heteroscedasticidade, na presença de autocorrelação os 
estimadores da regressão de mínimos quadrados ordinários ainda são lineares 
e não viesados e também consistentes, perdendo apenas eficiência (variância 
mínima). 

Como o objetivo desse trabalho é entender se o modelo APT pode ser 
utilizado para carteiras de fundos no Brasil ou não, supõe-se esta etapa conclusa 
e finda, posto que os estimadores, apesar de perderem eficiência por conta da 
correlação serial, são ainda bastante explicativos dos retornos do fundo de fundos 
ótimo. O alto grau dessa explicação pode ser entendido também pelo relativo 
conservadorismo e pelo caráter dos fundos selecionados: um envolve inflação e 
juros, e outro usa o câmbio, variáveis consideradas referenciáveis pelo mercado 
financeiro e que usualmente ditam o rumo das outras em teoria econômica. 
Não obstante, os valores-p dos resíduos são baixos o suficiente para que sejam 
ignorados em absoluto; supõe-se, então, que sejam idênticos à zero.

Assim, conclui-se que é altamente recomendável a utilização da Arbitrage 
Pricing Theory para a estimação de retornos e variâncias no mercado financeiro 
brasileiro de fundos de investimento. As carteiras de fundos são bem explicadas 
pela teoria. No entanto, a otimização de uma carteira de fundos seguindo a lógica 
de Markowitz deve ser usada com bastante cautela, a alocação sugerida pode 
acarretar em sérias perdas para o investidor se não forem considerados os fatores 
exógenos ao modelo, o que não é feito na alocação ótima de Markowitz. 

Não se recomenda, portanto, a carteira gerada pelo modelo, e sim a 
utilização da APT como instrumento de análise dos retornos e variâncias de 
fundos brasileiros, já que, aparentemente, o grau explicativo da otimização de 
Markowitz, por considerar unicamente as séries históricas dos ativos escolhidos 
para análise do risco e do retorno, trata o problema de forma excessivamente 
endógena, enquanto que o modelo APT, por ter a flexibilidade de empregar 
inúmeras variáveis na análise, desfruta de um bom poder explicativo.
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A influência da religião na 
política externa dos Estados 

Unidos
Maria Cecília Silva Leal*

Resumo: “Os povos guardam sempre as marcas da sua origem. As 
circunstâncias, que acompanharam o seu nascimento, e serviram ao 
seu desenvolvimento, influem sobre todo o resto de sua existência” 
(Tocqueville, 1977:29). Estas ideias, apresentadas por Tocqueville, 
definem perfeitamente a construção da identidade dos Estados 
Unidos, onde a religião se fez importante já com a vinda dos 
refugiados religiosos da metrópole, que acreditavam ter alcançado 
a terra prometida, e assim deveriam empenhar-se em construir um 
novo mundo; missão essa que eles consideravam como dada por 
Deus. A independência americana, a posterior Guerra de Secessão e 
a construção do Destino Manifesto são provas concretas da influência 
da religião na consolidação da identidade norte-americana, que 
influenciará não apenas a vida cotidiana dos seus cidadãos, como 
também a vida política desse país. Assim, este estudo buscou entender 
a origem da influência da religião e suas ocorrências decisivas na 
história dessa nação, que se vê excepcional e messiânica. Levantaram-
se exemplos no decorrer da construção dos Estados Unidos, do 
seu nascimento à gestão do presidente George W. Bush, que talvez 
tenha sido o maior exemplo do uso da religião na política externa 
do país.

Palavras-chave: religião, Destino Manifesto, George W. Bush, 
política externa.

Introdução

Para grande parte da sociedade norte-americana, a religião é definidora de 
suas atitudes e também definidora do seu país. Essa ideia veio da colonização, 
onde os primeiros povoadores da América, que vieram fugidos da perseguição 
do reinado Stuart, buscavam liberdade religiosa. 

Para Kissinger (1994), grande parte da população norte-americana enxerga 
os Estados Unidos como um farol, porém há quem enxergue o país como um 
cruzado. Nessa contradição, o farol significa que os EUA atendem melhor seus 
interesses e valores aprimorando a democracia internamente. Já os missionários 
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A influência da religião na política externa dos Estados Unidos, Maria Cecília Silva Leal, p. 159-178



160 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.8(16), 2010

afirmam que os valores americanos impõem à sociedade o dever de travar 
uma cruzada no mundo em nome de seus princípios (Kissinger, 1994: 18). 
Enquanto os Estados Unidos, como terra prometida, afirmavam que mudar o 
mundo era estúpido, os Estados Unidos, como o Estado Cruzado, sustentavam 
que abster-se de tal missão era imoral (Mcdougall, 1997: 205). Entende-se 
que a abordagem americana na política internacional é fruto de sua história e 
características singulares. Identifica-se uma personalidade dualista no americano. 
Ele é o homem de negócios versus o missionário; ambos se alternam ao longo da 
história, oscilando atitudes pessimistas e otimistas, intervenção e retirada, cinismo 
e idealismo, apatia para o que acontece além de suas fronteiras e desejo de ação 
imediata (Haas e Whiting, 1956: 254-256).

No século XX, a maioria dos políticos ocidentais afirmava que a religião 
não desempenhava um papel relevante na política. Diferentemente, no século 
XXI, a religião está desempenhando um papel central. Há quem mate em 
nome de Deus; um renascido cristão, George W. Bush, chegou à Casa Branca; 
e uma pré-candidata democrata, Hillary Clinton, deixa claro que ela reza. Essa 
crescente importância religiosa é causada por dois motivos: a falência dos Estados 
seculares e a transformação democrática da religião, tornando-a individualista 
(The Economist, 2007). A questão dos valores morais é, assim, um componente 
fundamental para o entendimento da política externa norte-americana. 
Politicamente, economicamente e estrategicamente, os limites do engajamento 
norte-americano, que evoluíram ao longo do tempo à medida que a sociedade 
e o país se tornavam mais complexos, são influenciados pela crença religiosa 
(Pecequilo, 1995, apud Pecequilo, 2005). Observa-se uma grande tendência 
da política externa norte-americana de se apoiar nas considerações morais e nos 
interesses específicos e especiais da nação. Mesmo que essa preocupação esteja 
presente em outras nações, há uma diferença no grau de influência nos Estados 
Unidos (Perkins, 1968; Perkins, 1952).

Para explicar o fator moralismo na política externa, primeiro é preciso 
entender que os EUA são um país singularmente religioso para uma potência 
industrial; e, em segundo lugar, ressaltar o isolamento geográfico, seja pelos 
oceanos Atlântico e Pacífico, ou pelas fronteiras com países amigos, Canadá e 
México, que deixa os Estados Unidos distantes da realidade, proporcionando 
aspirações universalistas de sua política externa (Smith, 1996, apud Pecequilo, 
2005). 

O ponto de análise que demonstra a questão religiosa na política externa 
americana é a Guerra do Iraque. Nela fica exposta a Doutrina Bush, sua guerra 
preventiva1, a recusa de que contenção e dissuasão sejam suficientes como armas 
contra o terrorismo. Para Bush, a posição diferenciada do país como potência 
econômica, militar e cultural muniu os EUA para impor seus valores e salvar 
as outras nações delas mesmas (Schlesinger, 2004). Neste contexto, a soma do 

1Schlesinger (2004) afirma que guerras preventivas não são legitimas, pois não há como se justificar o 
duvidoso.
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hard power2 com o soft e o co-optive power3 permite a habilidade dos Estados de 
conquistar, possuir, manter e expandir sua influência, e definirá, cada vez mais, 
suas possibilidades internacionais e o alcance e efetividade de suas ações externas 
(Nye, 2002).

A religião e a formação societária dos Estados Unidos

Citando novamente Tocqueville (1977), o cristianismo foi a primeira 
instituição política dos Estados Unidos. Seus povoadores fizeram dos Estados 
Unidos, ainda como colônia, um refúgio religioso para puritanos, batistas, 
presbiterianos, calvinistas e judeus que fugiam de guerras e perseguições 
ideológicas na Grã-Bretanha, França, Alemanha e outras partes da Europa. Em 
meio à liberdade religiosa, surge o protestantismo americano, que congrega 
o individualismo e a anti-hierarquia da fé, que enfatiza um relacionamento 
pessoal com Deus. Houve um êxodo de critérios, como a respeitabilidade 
por movimentos que priorizam a salvação, a espiritualidade, a aclamação por 
revelações (mórmons, por exemplo), a cura pela fé e a santidade sobre o novo 
mundo (Phillips, 2006:104).

O protestantismo influenciou toda a história dos Estados Unidos e todos 
os acontecimentos mais importantes do país. Foi muito mais determinante que 
qualquer referência formal à cidadania ou à lei. Sob o impulso da religião veio 
a independência4, a marcha para o oeste, a guerra civil5, o grande mercado e os 
grandes monopólios (Idem, 2006).  

Através dos Pais Fundadores e da Revolução Americana nasce uma nova 
sociedade e forma de governo, construída tanto no idealismo como no mais 
puro pragmatismo (Pecequilo, 2005: 38). A promessa do novo mundo não era 
só de nascer livre, mas também de forma única e distinta, seguindo a sua vocação 
de solidificar e expandir a república, a democracia e a liberdade, na realização 
de seu caminho especial (Pecequilo, 2005: 43). Para os Pais Fundadores, 
tementes a Deus e amantes da liberdade, a fé era a grande formadora de seu 
caráter e de sua visão de mundo. Essa postura pode ser percebida, por exemplo, 
em James Madison: “Nós somos encorajados a sentir a orientação e proteção 
do Todo-Poderoso, que por seu poder regula o destino de uma nação”6. 
Ou em Benjamin Franklin: “Aquele que introduzir nos assuntos públicos 
os princípios do cristianismo mudará a face do mundo”7. Para Alexander 
Hamilton: “A liberdade é um presente do Criador para toda a raça humana”8. 

2O hard power representa as formas mais tradicionais, tangíveis e conhecidas de poder, como a capacidade 
militar, o território, os recursos naturais e a população (Nye, 2002).
3É a capacidade e influenciar o desejo dos outros, de tornar sua cultura e ideologias atrativas e a habilidade 
de manipular a agenda política (Nye, 2002).
4A independência dos Estados Unidos foi celebrada em 4 de julho de 1776.
5Como veremos, a Guerra Civil Americana foi causada por posições opostas entre o Sul e o Norte dos 
Estados Unidos, considerando pontos como união ou secessão, escravidão e autonomia dos estados 
(Rodrigues, 2006).
6Discurso inaugural de 4 de março de 1809. Original: We have all been encouraged to feel in the guardianship 
and guidance of that Almighty Being, whose power regulates the destiny of nation.
7Original: Whoever shall introduce into public affairs the principles of primitive Christianity will change 
the face of the world.
8Original: You would be convinced, that natural liberty is a gift of the beneficent Creator, to the whole 
human race…
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A experiência do Great Awakening, primeiro movimento popular do século 
XVIII9, preparou o terreno para a independência americana (Armstrong, 2001: 
101). De acordo com Karen Armstrong (2001), a união das colônias só foi possível 
através de uma ação conjunta do discurso religioso e político. Eram visíveis, 
neste período, esperanças divergentes em relação aos Estados Unidos e posições 
contrárias em relação ao Império Britânico. Muitos cidadãos americanos apoiavam 
a metrópole e não desejavam a ruptura; outros apenas temiam a mudança. É nesse 
ponto que se percebe a aptidão dos Pais Fundadores em convencer a população de 
que a Revolução seguia preceitos proféticos. Os líderes revolucionários utilizavam 
o preceito da liberdade com uma forte conotação religiosa para atingir a todos. 
As calamidades pelas quais o povo americano passaria para sua Revolução seriam 
necessárias e só apressariam os planos de Deus em relação ao Novo Mundo. O 
reino glorioso seria estabelecido na América; a liberdade, a religião e o saber 
haviam atravessado o Atlântico (Armstrong, 2001: 105).

Visando a ocupação continental, desenvolve-se a teoria do Destino Manifesto 
na primeira metade do século XIX. A teoria foi elaborada internamente para 
legitimar o direito de expansão, mesmo quando feita de maneira violenta. Foi 
apenas o começo de muitos momentos de reafirmação do papel e do lugar especial 
reservado aos norte-americanos (Pecequilo, 2005: 57). Sua criação serviu como 
uma justificativa para o expansionismo norte-americano. Era o destino do país 
se tornar um mensageiro e defensor de seus princípios, como a liberdade e a 
democracia, que deveriam ser levados a todos. A expansão das fronteiras era 
interpretada pelo clero protestante americano como um sinal do reino que estava 
por vir (Armstrong, 2001: 107). A própria colonização dos Estados Unidos era 
um plano divino. Já dizia John Adams: Deus buscava através do povo americano o 
esclarecimento de toda a humanidade. Para Thomas Paine, cabia a eles refazerem 
o mundo (Armstrong, 2001: 105). Confirma-se, através da fé, da escolha e da 
crença, o cumprimento da vontade divina. A expansão era óbvia (“manifesto”) 
e inevitável (“destino”).

Originalmente uma frase de propaganda política do século XIX, o Destino 
Manifesto se tornou um padrão da sociedade norte-americana,  influenciando 
as ideologias e doutrinas imperialistas norte-americanas (Weinberg, 1976). Foi 
incorporada como um sinal de que Deus estava do lado da América, o que tem 
mais impacto do que simplesmente incluir os Estados Unidos no grande grupo 
de seguidores do Senhor. E, sob o ponto de vista teológico americano, é a prova 
da tese bíblica do povo eleito, escolhido pelo Todo-Poderoso para conquistar a 
terra prometida. Era percebida, também, como uma recompensa pelo trabalho 
virtuoso e empreendedor do povo norte-americano (Williams, 1959: 60).

A excepcionalidade, no sentido de qualidade, foi descrita por Alexis de 
Tocqueville como uma consequência de sua fé. Apesar de alguns historiadores 
defenderem que as fundações da nação norte-americana são baseadas no pluralismo 
e na moral relativista, Patrick Henry (1776) declarou que: It cannot be emphasized 

9O Despertar (tradução) ocorreu nos ano 1730 a 1760 e teve um profundo impacto no curso dos Estados 
Unidos. Foi um movimento enraizado no crescimento espiritual, o que trouxe identidade nacional à America 
Colonial. (Fonte: http://www.great-awakening.com/)
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too strongly or too often that this great nation was founded, not by religionists, 
but by Christians; not on religions, but on the Gospel of Jesus Christ.  For this very 
reason peoples of other faiths have been afforded asylum, prosperity, and freedom 
of worship here.10 É, portanto, a cristandade que alimenta o amor pela liberdade 
e pelo próximo; o segredo não está na pluralidade, e sim no cristianismo. Essa 
foi a ligação concluída por Tocqueville (1977) entre o excepcionalismo do povo 
americano, religião e liberdade.  Para ele, essa é a chave do sucesso dos Estados 
Unidos. Tocqueville continuou sua análise sobre a importância da religião nos 
Estados Unidos ao estudar a América Jacksoniana e afirmar que a religião era a 
primeira instituição política dos Estados Unidos (Silk, 2005). É quem manda na 
política americana e quem mantém a democracia liberal do país (Allen, 1996). 
Desde então, os americanos acreditam ser especiais. Um povo e nação escolhidos 
por Deus para realizar um papel único e redentor no mundo. Acredita-se que 
o lugar que os Estados Unidos ocupam como única superpotência mundial é 
o resultado da sua crença, ou, mais do que isso, da sua missão como o povo 
escolhido por Deus em sua nova Cruzada (Phillips, 2006: 99). Com liberdade 
sobre os seus lábios, escrituras em suas mãos e um sentimento de superioridade 
racial no seu sangue, os americanos expandiram seu território para o oeste, sem 
se importar com quem encontrassem em seu caminho.

A Guerra Civil Americana fez dos Estados Unidos um país ainda mais 
religioso. Abraham Lincoln11 liderou o país durante uma busca pela identidade 
religiosa na Guerra Civil. Qualquer um que leu o Second Inauguaral Address 
de Lincoln reconhece que ele está mais próximo de um sermão do que de um 
discurso político (Tubbs, 2007).

As vertentes religiosas

Com a modernidade12, ocorre uma ruptura religiosa da população, em 
termos culturais e temperamentais, levando ao surgimento de novos grupos 
religiosos, que passam a divergir em certos pontos teóricos e em atitudes, tais 
como o papel dos Estados Unidos no mundo, o pacifismo, a ordem mundial, a 
separação entre crentes e não crentes, a evolução e a salvação do homem. Assim, o 
protestantismo americano passa a ser subdividido em três grupos majoritários: os 
fundamentalistas, os evangélicos e os liberais (Mead, 2006). A crença de um povo 
diferenciado ganha força com as mudanças nas religiões e nas suas ramificações, 
como os mórmons (o Livro de Mórmon explica como Deus prevaleceu em 
Colombo para a descoberta da terra prometida, uma porta para uma nova raça 

10Tradução livre: “Não se enfatiza o quanto se deve o fato de que essa grande Nação foi fundada não por 
religiosos, mas por Cristãos; não em religião, mas no Evangelho de Jesus Cristo. Por essa razão se oferece 
aqui, a povos de outra fé, asilo, prosperidade e liberdade de crença.”
11Foi o 16.º (1861-1865) presidente dos Estados Unidos e o primeiro presidente do Partido Republicano 
dos Estados Unidos da América. (American.gov – <http://www.ipl.org/div/potus/alincoln.html>)  
12A modernidade é uma ordem pós-tradicional, que rompeu com as práticas e preceitos pré-estabelecidos, 
e oferece uma identidade “móvel”, mutável. Empreendida em diversos momentos ao longo da Idade 
Moderna, a modernidade foi consolidada com a Revolução Industrial e com o desenvolvimento do 
Capitalismo. (Fonte: DIAS. Resenha: modernidade e identidade. Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S0102-71822005000300013&script=sci_arttext>).
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de homens livres. A nova Jerusalém seria na América), as Testemunhas de Jeová 
etc. (Phillips, 2006: 111).

Por exercer um papel tão único e importante na história e tradição americanas, 
a religião tem e terá suas marcas na política externa norte-americana, a começar 
pela causa israelense. O povo israelense, por ter suportado tantas provações e ter 
voltado para sua terra natal, serve como prova de que Deus existe, de que a religião 
cristã é real e de que a Bíblia é inspirada. Muitos creem que Deus abençoará os 
Estados Unidos se eles ajudarem Israel. Para eles, a fraqueza, pobreza e derrotas 
do mundo árabe significam a maldição de Deus por irem contra Israel, e os 
Estados Unidos não podem ser aliados daqueles que se levantam contra o povo 
de Deus.  

Este é um fator tão importante que se mistura em outras questões. Partidários 
das mais diversas opiniões encontram princípios religiosos que suportam sua visão, 
devido também ao fato de o país ser religiosamente diversificado. Logo, qualquer 
política externa, desde que programada, encontrará apoio religioso.

A religião na construção do sistema partidário dos Estados Unidos e em 
Washington, DC

Quando os fundadores dos Estados Unidos escreveram a Constituição do 
país, em 1787, eles desejavam que as disposições constitucionais, como a separação 
e o equilíbrio entre os poderes, o federalismo e a eleição indireta para presidente 
por um colégio eleitoral, diminuíssem a importância dos partidos políticos na 
política norte-americana. Apesar dessas disposições, os Estados Unidos foram a 
primeira nação a desenvolver partidos políticos organizados em 180013.  

Nos anos 1860, os Estados Unidos encontravam-se divididos, opondo-
se em duas formas distintas de visão sobre a organização do país. De um lado 
encontrava-se o Norte, de população numerosa com grande capacidade industrial, 
que representava a maior parte da riqueza nacional. Do outro lado, o Sul, 
com tradição militar mais antiga e centrada em sua produção de algodão em 
grandes latifúndios para a Grã-Bretanha e França, através da mão de obra escrava 
(Crompton, 2005: 158). Com o governo de Abraham Lincoln (1861-1865), 
que venceu o candidato sulista John Breckinridge14, nascem mais duas questões 
que divergem entre o Norte e Sul: união ou secessão? Liberdade ou escravidão 
(Crompton, 2005:157)? Os nortistas defendiam o poder central, protetor da 
produção interna, enquanto os sulistas sustentavam a autonomia dos estados a 
fim de preservar a escravidão (Rodrigues, 2006).

Quanto a essa questão, não houve, na verdade, uma atitude de nobreza por 
si só; o Norte não defendia a liberdade do negro pelo princípio de igualdade 
humana – buscava, sim, o desenvolvimento do mercado interno, já que, com o fim 
da escravidão, novos consumidores surgiriam e uma nova classe de mão de obra 
barata também; o crescimento populacional e o fim da escravidão estabeleciam 

13<http://www.embaixadaamericana.org.br/index.php?action=materia&id=2170&submenu=107&item
menu=86>. Acesso em: 27 fev 2009.
14  Nasceu em 1821, se formou em Direito e foi o vice-presidente mais novo da história dos Estados 
Unidos. Porém, quando concorreu com Abraham Lincoln em 1860 para a presidência, perdeu a eleição 
(<http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=b000789>).
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uma nova mão de obra assalariada e livre, que levaria à ampliação do consumo de 
seus produtos. Enquanto o Norte buscava o fortalecimento do mercado interno, 
o Sul era favorável à política de importação e exportação; e o avanço da política 
do Norte representava uma ruptura no seu sistema econômico, que se debruçava 
na mão de obra escrava (Rodrigues, 2006). Percebe-se que, na verdade, não era 
uma luta entre ideais humanitários e sim entre perspectivas econômicas. 

Apesar do debate sobre se o fim da escravidão foi motivado por razões 
econômicas ou humanitárias, a questão religiosa se fazia presente. Para os 
sulistas brancos, a escravidão nada mais era do que mais uma instituição cristã. 
Além do mais, a escravidão em solo americano e o contato do branco com o 
negro ofereceram a eles melhores condições de vida (Harlow, 2007: 204). Mas 
Lincoln, então presidente dos Estados Unidos, determina o fim da escravidão e 
ratifica a lei do protecionismo (Rodrigues, 2006). Cabe aqui dizer que, com o 
fim da escravidão e a era da reconstrução, um novo relacionamento surgiu entre 
o sulista branco e seus ex-escravos. A segregação racial manteve a desigualdade 
entre brancos e negros. A guerra civil concluiu a escravidão pela lei e pela força 
militar, mas não transformou a mentalidade da população, que defendia o 
argumento de que a servidão do negro ao branco era “ordenada por Deus” e 
eles, em troca, deveriam ensinar a palavra de Cristo. Percebe-se que, por esse 
pensamento, muitos sulistas se dispuseram a lutar na Guerra Civil, pois tratava-
se de mais que a defesa de um modo de vida do sul: era a defesa dos mandos 
de Deus. Os negros, ao serem libertos, carregavam com si a catequese de seu 
antigo mestre; assim, nasce a Igreja Batista negra, de grande influência política 
nos Estados Unidos (Harlow, 2007: 205).

Foi nesse cenário de disputa entre o Norte e o Sul que os partidos políticos 
do país se solidificaram e tornaram-se dominantes. Cabe aqui uma análise mais 
teórica sobre a fundação dos partidos. De acordo com Martin Shefter (2002), 
partidos políticos são fundados de diferentes mobilizações sociais. Os norte-
americanos, como também os partidos do continente sul-americano, surgiram de 
uma mobilização interna, onde um líder, que já desfruta de poder, assegura sua 
posição com o apoio da massa, diante da concorrência. Ao contrário, na Europa, 
a mobilização dos líderes políticos era externa: são aqueles que se sentem fora 
da esfera do poder e, novamente com o apoio da população, se mobilizam para 
achar “um espaço ao sol” (Shefter, 2002: 5).

Antes da Guerra Civil, o sistema político norte-americano em relação 
aos partidos se baseava na existência de dois partidos dominantes: o Partido 
Democrata-Republicano e o Partido Whig. Após algumas disputas políticas e 
apoios a presidentes com ideais contrários, como na época da administração 
Washington – onde ficaram conhecidos como “federalistas” aqueles que apoiavam 
um governo nacional forte, como um contrapeso aos estados, que contavam com 
o apoio da população episcopaliana e com congregacionistas (Fowler, Hertzke, 
Olson, 1999: 87), e como “republicanos” aqueles que tinham estado em oposição 
à administração Washington, defendendo a soberania dos estados, contra o peso 
do governo federal, contando com o apoio dos batistas, metodistas e presbiterianos 
–, firmou-se o sistema partidário dos Estados Unidos, fundamentado em dois 
partidos majoritários: o Partido Democrata e o Partido Republicano.
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O Sul imergiu sua religião em políticas raciais e de orgulho regional e, 
durante a época da reconstrução (1865 a 1877), via representado no Partido 
Republicano um exército de conquista que ocupava a região, literalmente. Para 
ser um sulista legítimo era preciso ser democrata (Fowler, Hertzke, Olson, 
1999: 89). O Partido Democrata, antes conservador, defensor da autonomia dos 
estados, da escravatura e contrário ao protecionismo, transformou-se no século 
XIX em um partido mais liberal, crente de que o governo tem a obrigação de 
prover programas sociais e econômicos àqueles que precisam. Este partido tem 
uma tendência a perceber os poderes do governo federal de uma maneira mais 
expansiva; a captação de dinheiro tem como objetivo programas sociais para 
resolver as mazelas da sociedade norte-americana15.

Os democratas são tradicionalmente apoiados pelos trabalhadores, sindicatos, 
assalariados, pela maioria das profissões intelectuais (professores, jornalistas, 
artistas), por algumas minorias étnicas (afro-americanos, hispânicos) e por 
religiosos (católicos, judeus).

Em disputa com o Partido Democrata, o Partido Republicano foi organizado 
em Ripon (Wisconsin), em 28 de fevereirro de 1854, como um partido contra a 
expansão da escravatura para os territórios do Ato Kansas-Nebraska16. O partido 
tinha como políticas iniciais a modernização e o protecionismo. Os republicanos 
buscavam uma plataforma reformista, progressista e antiescravista, favorável às 
taxas que protegessem sua indústria e manufaturas. Percebe-se claramente a 
oposição do Sul ao Norte através dos partidos políticos, que se identificavam 
com cada região17, e toda a sua importância durante a Guerra de Secessão, já 
anteriormente vista – que, aliás, além de modificar os partidos, modificou o 
expansionismo para o Oeste, quando ocorre a proliferação dos ideais religiosos: 
“Southern” não se referia mais a uma região, e sim a uma cultura no modelo 
evangélico (Phillips, 2002: 167).

Com a mudança entre seus integrantes, o Partido Republicano passou a 
ser mais conservador e a aceitar o pluralismo cultural, terminando a luta em 
relação ao termo de integração nacional. Um governo assertivo passou a ser 
abominado pelos democratas, e congenial para os republicanos. O centro da 
política doméstica do Partido Republicano são os impostos. Os republicanos 
não são contra programas sociais federais, mas defendem que estes são uma das 
razões para se aumentarem os impostos. Republicanos são a favor de encorajar 
empresas privadas, defendendo que um setor privado forte faz com que os 
cidadãos sejam menos dependentes do governo18. São associados à população 
dita WASP19 (“White Anglo-Saxon Protestant”), mais próxima dos meios dos 

15<http://www.america.gov/st/washfile-english/2007/January/20070109140913HMnietsua0.19887
94.html>. Acesso em: 11 mar 2009.
16O Ato Kansas-Nebraska foi uma lei federal dos Estados Unidos, introduzida por Stephen Douglas e votada 
em 30 de Maio de 1854, que dividia as terras a oeste do Missouri em dois territórios, Kansas e Nebraska. 
<http://www.usnews.com/usnews/documents/docpages/document_page28.htm>.
17O Partido Democrata ficou associado aos sulistas, ao racismo e ao reacionismo; e o Partido Republicano 
ao protecionismo do Norte, à antiescravidão e aos direitos civis. (Harlow, 2007)
18<http://www.embaixadaamericana.org.br/index.php?action=materia&id=2170&submenu=107&item
menu=86>. Acesso em: 27 fev 2009.
19“Wasp” é a sigla para o grupo conhecido como “brancos, anglo-saxões e protestantes”.
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negócios e financeiros, profissões liberais, empreendedores e também das correntes 
religiosas protestantes majoritárias no país.

Geograficamente, os eleitores dos partidos Republicano e Democrata 
também são divididos. Estados mais conservadores, ou seja, com grande influência 
da religião e que votam em republicanos, em sua maioria, são caracterizados como 
“Red States”, e estão majoritariamente no Sul dos Estados Unidos. Os “Blue 
States”, estados menos conservadores, com um número menor de frequentadores 
ávidos de igrejas, mais secularistas, estão nos estados do Norte do país, região 
predominante democrata. Protestantes evangélicos, atualmente uma das maiores 
tradições religiosas dos Estados Unidos, ajudaram a preservar um sólido Sul, 
mas que é agora predominantemente republicano (Kellstedt, Green, Smidt, e 
Guth20, 2007: 270).

Com os papéis distribuídos, é possível iniciar uma análise sobre a influência 
da religião e do Sul americano nesse cenário. Kenneth e Calhoun-Brown (2006) 
afirmam que a religião foi, é e continuará sendo um fator determinante da política 
nos Estados Unidos. São inúmeros os exemplos de presidentes norte-americanos 
que foram eleitos através do apoio de algum grupo religioso. A agenda política 
doméstica ainda trata de assuntos religiosamente controversos, como aborto, 
união civil de casais homossexuais, eutanásia, o papel da mulher na sociedade, 
pornografia, teoria da evolução e o uso de células-tronco embrionárias. Esses 
assuntos levantam opiniões diversas e em sua grande maioria são pautados 
em ensinamentos religiosos, como a discussão entre a teoria da evolução e a 
do criacionismo, que é altamente defendida pelos conservadores. Mesmo em 
assuntos como impostos e benefícios econômicos, a discussão já levanta um 
tom moral. Para os republicanos, os benefícios concedidos às mães solteiras vão 
contra o ensinamento bíblico que traz a importância da família, logo deveriam ser 
reconsiderados.  Mais um exemplo da enorme influência da religião na sociedade 
americana é a busca de apoio dos grupos religiosos ao meio ambiente, através da 
campanha WWJD (What Would Jesus Drive?), contra automóveis SUV (Kenneth 
e Calhoun-Brown, 2006: 2).

O assunto religião, relacionado à política externa de qualquer país, já é 
delicado. Agora, relacionado à política externa dos Estados Unidos, torna-se 
assombroso, principalmente após o 11 de setembro (Hehir, Walzer, Richardson, 
Krauthammer, 2004: 1-2). Nesse tipo de estudo pode-se defrontar com questões 
como um caminho de guerras históricas causadas por disputas religiosas e os 
acontecimentos atuais, causados por atos terroristas justificados, em sua grande 
maioria, por questões religiosas. Especialistas em política externa defendem que 
o grande triunfo do secularismo foi o Tratado de Westfália, que, em síntese, 
determinou o fim das diferenças religiosas como razão para interferir em 
territórios internacionais. Soberania, além de significar um território definido, 
exercício efetivo de autoridade sobre esse território, significa também recusar a 

20Autores do capítulo “Faith Transformed – Religion and American Politics from FDR to George W. 
Bush”do livro Religion and American politics: from the colonial period to the present.
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soberania sobre o mesmo de qualquer autoridade superior, temporal ou espiritual. 
Acredita-se que o abandono do Tratado de Westfália renove guerras religiosas 
(Hehir, Walzer, Richardson, Krauthammer, 2004: 1-2). Apesar de ser um modelo 
medieval, a guerra religiosa tem encontrado seus semelhantes modernos: a jihad, 
por exemplo, ou mesmo o uso de alguns termos, como “infiéis”, “anticristo” 
e “extremistas/fundamentalistas”, que vêm aparecendo cada vez mais na 
comunidade internacional (Hehir, Walzer, Richardson, Krauthammer, 2004: 
1-2).

Inúmeros presidentes norte-americanos servem como exemplos do uso 
da religião em suas questões políticas, à exceção do período anterior à Primeira 
Guerra Mundial, com os presidentes Theodore Roosevelt21 e Woodrow Wilson, 
que acreditavam que os Estados Unidos não eram um país excepcional por 
motivos divinos. No entanto, conforme cresceu a influência do país no cenário 
político internacional, a religião voltou a ser vista nas políticas de Washington. 
O Destino Manifesto voltou a fundamentar toda a ação externa do país. 
Finalmente, os Estados Unidos assumiam e aceitavam a posição hegemônica, com 
benefícios e responsabilidades associadas à nova posição. A hegemonia americana 
construiu uma ordem internacional com características peculiares, geradas pela 
especificidade da experiência nacional dos Estados Unidos e sustentadas por seus 
temas tradicionais de engajamento estratégico (Pecequillo, 2005: 242). Os EUA 
perceberam que deveriam promover uma ordem que garantisse a perseguição dos 
interesses norte-americanos no sistema e ampliar o bem-estar, como um dever 
e um direito dos Estados Unidos, que, como representantes de uma república 
liberal e democrática bem-sucedida, deveriam disseminar seu exemplo para outros 
povos (Idem, 2005: 242). Para Kagan (1998, apud Pecequillo, 2005: 243), a 
hegemonia americana e a ordem por ela proporcionada tendem a permanecer 
devido às suas características particulares.

A volta dos neoconservadores e a Guerra do Iraque

No ano 2000 foi vivenciada a volta dos neoconservadores ao centro 
da política dos Estados Unidos (Idem, 2005: 359). Neoconservadores são 
remanescentes da Era Reagan, com trajetória ascendente interrompida pelos 
governos de Bush pai22 e Clinton23. São responsáveis por políticas neoliberais, 
como o corte de impostos, encolhimento do Estado de bem-estar e aumentos 
de gasto em defesa, e pelo endurecimento e militarização no setor externo, 
balizados por uma oratória messiânica e religiosa (Idem, 2005: 360). 
 
 
 

21Presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909 (<http://www.ipl.org/div/potus/>)
22“Bush pai” é como ficou conhecido George H. W. Bush, presidente dos Estados Unidos de 1989 a 
1992 e pai do ex-presidente George W. Bush, que exerceu o cargo de 2000 a 2008 (<http://www.ipl.
org/div/potus/>).
23Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos entre 1993 e 2000.(<http://www.ipl.org/div/
potus/>)
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A corrente neoconservadora surgiu nos anos 60 repudiando o liberalismo 
social24, o relativismo moral25 e a contracultura da Nova Esquerda26. Constituem 
um grupo muito complexo, sendo liberais no aspecto econômico, conservadores 
em aspectos culturais e sociais, mas não se dispõem a interferências em jogos no 
mercado livre. Definem a política externa como o âmbito mais importante do 
governo para manter os Estados Unidos como única superpotência, condição 
indispensável para a manutenção da ordem internacional. Originalmente os 
neoconservadores se colocavam em uma perspectiva mais à esquerda. Antifascistas27, 
muitos deles foram ligados ao socialismo e às ideias do New Deal28; havia trotskistas29 
e sindicalistas entre os conservadores (Márquez-Padilla, 1999: 26).

Minoritários no Partido Republicano, os neoconservadores formaram um 
grupo organizado durante o governo de Ronald Reagan30. Todos os principais 
representantes do neoconservadorismo norte-americano fizeram parte da 
construção e implementação da política externa da Era Reagan (Brenner, 2004: 
29). Afastados da linha de frente da política norte-americana, se mantiveram em 
sua organização em setores como o energético e o militar (Pecequillo, 2005: 360). 
Os neoconservadores preservaram sua capacidade de articulação nas brechas dos 
moderados, aproveitando-se das ambiguidades do governo Clinton, inclusive sendo 
responsáveis pela eclosão do escândalo Lewinsky31. O impeachment de Clinton foi 
aprovado pelos deputados, mas não passou no Senado norte-americano.

Para as eleições de 2000, havia um cenário de alta aprovação do governo 
Clinton32. A economia e o orçamento foram equilibrados, e o vice-presidente, 
Al Gore, se baseou nesse sucesso como garantia de sua vitória nas urnas contra 
George W. Bush33, do Partido Republicano, descrito como inexperiente, de 
passado conturbado por seus problemas com o álcool e empresariais, simplório e 
de estilo agressivo. O cenário não era favorável a Bush. Al Gore apresentava uma 
vantagem significativa sobre o seu adversário, e muitos davam como resolvida 
a eleição de 2000 (Idem, 2005: 362). Contudo, a eleição se complicou no 

24Um desenvolvimento do liberalismo no início do século XX, tal como outras formas de liberalismo, vê a 
liberdade individual como um objetivo central (Chaves, 2000).
25O relativismo cultural defende que os valores são relativos a cada cultura, logo o “bem” coincide com o 
que é “socialmente aprovado” numa dada cultura (Toniolo, 2008).
26A Nova Esquerda é um termo político para se referir a movimentos radicais de esquerda dos anos 60, 
como a contracultura, que questiona valores centrais vigentes e instituídos na cultura ocidental. (<http://
educaterra.terra.com.br/voltaire/mundo/1968_4.htm>).
27Contrários ao totalitarismo criado por Benito Mussolini na Itália em 1919.
28Série de programas implementados nos Estados Unidos entre 1933 e 1937, sob o governo do presidente 
Franklin Delano Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, e assistir 
aos prejudicados pela Grande Depressão (<http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.
asp?cod=355219>).
29O trotskismo é a interpretação da doutrina marxista pelo político e revolucionário ucraniano Leon 
Trótski. É uma teoria política e ideológica, vertente do comunismo por oposição ao stalinismo (Fonte: 
UOL Educação).
30Presidente dos Estados Unidos de 1981 a 1988.
31Monica Lewinsky foi envolvida em um escândalo sexual com o então presidente Clinton.
32Serviu como vice-presidente de Clinton, de 1993 a 2001 (<http://www.ipl.org/div/potus/wjclinton.
html>).
33Nasceu no estado de Connecticut, filho de George H. W. Bush, ex-presidente americano, e Barbara Bush. 
Trabalhou na área de exploração de petróleo, foi governador do estado do Texas, onde criou a reputação 
de ser um conservador compassivo que modelou as políticas públicas baseado nos princípios do governo 
limitado, da responsabilidade pessoal, da família forte e do controle pelas municipalidades (<http://www.
ipl.org/div/potus/gwbush.html>)
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segundo semestre, quando Bush empatou em diversas pesquisas com o democrata, 
resultado da eficiência dos republicanos em desenvolver sua agenda sobre os 
vácuos no discurso democrata. Para os estrategistas de Al Gore, a vitória era 
garantida; assumiu-se uma postura arrogante, surgindo na mídia como uma 
figura antipática e autossuficiente34, contra um estilo populista de George Bush 
(Idem, 2005: 362).

O candidato republicano se apresentava como um born again35. Bush admitia 
que levava uma vida vazia, era um playboy rico e alcoólatra, que aos 40 anos 
recebeu uma mensagem divina que o fez um defensor dos chamados valores 
americanos, como família e democracia, e um combatente contra o mal (Padilla, 
2005). Deus foi o “programa de 12 passos”36 de Bush para sair do alcoolismo, 
rendendo-se ao poder da fé e ao estudo da Bíblia com amigos (Keller, 2003). Há 
diversos meios para se descrever a religiosidade de George W. Bush. Por afiliação 
religiosa, ele é um metodista. Em termos teológicos ele seria pietista, referindo-se 
a uma tradição na qual religião é mais uma questão emocional do que racional 
(Idem, 2003). Bush acredita em Deus e em Sua vontade. Confiava que ganharia 
as eleições com o apoio daqueles que concordavam com ele. Durante a campanha 
de seu pai em 1988, George W. Bush construiu sua carreira através de contatos 
com pastores do então movimento emergente evangélico no cenário político, e 
serviu de ligação entre a campanha e o movimento Christian Right. Eleitores que 
creem na Bíblia eram os maiores apoiadores de Bush filho (Fineman, 2003). 

Em 2000, pelo sistema eleitoral norte-americano37, o resultado da eleição 
apresentava vitória de Al Gore entre a população38, e vitória de Bush no Colégio 
Eleitoral39 (Pecequillo, 2005: 366-367). Em meio a decisões internas controversas 
como o corte de US$ 1,3 trilhão em arrecadação de impostos e a promoção de 
uma reforma na educação, Bush iniciou seu mandato. E no âmbito externo, de 
início, confrontou seus principais aliados e potências centrais, como a Rússia e 
a China. Adotou posições unilaterais sobre acordos internacionais e anunciou a 
construção do sistema de defesa antimísseis (TMD). Para o Oriente Médio, Bush 
decidiu se afastar e se omitir no conflito Israel-Palestina e reverteu a aproximação 
diplomática com o Irã (Pecequillo, 2005: 369), mas continuou com missivas 
dirigidas a Saddam Hussein e sanções internacionais ao Iraque (Folha Online, 
200140). 

34Al Gore passou a ser chamado de Al Bore (“Al, o chato”).
35Expressão fundamentalista que significa literalmente “nascido de novo”. Esse termo é comum nos estados 
mais republicanos, funciona como uma terapia e não é batido pela dúvida: the believer knows his life got 
better in the bargain (Keller, 2003).
36Programa dado a quem quer vencer o alcoolismo.
37O sistema eleitoral americano segue um sistema de eleição indireta para a presidência, no qual os candidatos 
devem passar por dois filtros: pela população, com a eleição direta, e pelo Colégio Eleitoral, com a eleição 
indireta. Os votos dos delegados de cada estado, cujo número é definido por seu peso populacional, 
são atribuídos ao vencedor daquele pleito. Na sequência, somando-se todos os estados, tem-se o novo 
presidente. O Colégio é composto por 538 delegados, sendo necessários 270 votos eleitorais para se chegar 
à presidência. (Pecequillo, 2005).
38Segundo a Federal Election Commission, Gore obteve 50.999.897 votos contra 50.456.002 de Bush. 
39Bush ganhou 271 votos contra 266 de Al Gore e uma abstenção. (Pecequillo, 2005).
40Artigos publicados pela Folha Online sobre o governo Bush. Bush vê Saddam Hussein como ameaça e 
não descarta usar força. Fonte: <http://www1.folha.uol.com.br/folha. shtml>. Acesso em 4 mai 2009.
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Bush demonstrou ser condizente e coerente com a sua campanha, mas 
sua popularidade interna era baixa e ele continuava buscando o isolacionismo, 
“revelando a verdadeira face de dominação de sua hegemonia, única e 
incontestável” (Pecequillo, 2005: 371-372).

O discurso religioso na luta contra o terrorismo

Em 11 de setembro de 2001, quatro aviões de passageiros da American 
Airlines e United Airlines foram sequestrados e comandados por terroristas da 
Al Qaeda41, atingindo símbolos tradicionais do poderio econômico (o World 
Trade Center) e militar (o Pentágono). Esses acontecimentos derrubaram uma 
das certezas sobre a segurança global e provaram a vulnerabilidade da maior 
potência mundial (Pecequillo, 2005: 372).

Para aqueles que se perguntam o porquê desse ataque, o terrorismo 
da Al Qaeda e o ódio de muitos islâmicos para com os Estados Unidos é 
consequência da globalização que aproximou os dois mundos (Burbach, 
2002: 12). O Choque de Civilizações, de Samuel Huntington42, publicado em 
meados dos anos 90, argumentava que os conflitos globais do século XXI 
seriam motivados por desavenças entre civilizações, caracterizadas por valores, 
instituições e (especialmente) religiões, e não mais entre Estados. As instituições 
da modernidade ocidental, como a democracia liberal e o mercado livre, não 
são facilmente aceitas em outras sociedades, especialmente no Islã, porque lá 
modernizar equivale à perda da identidade cultural e religiosa, a perda de Allah 
(Woofin, Serner, 2001). Ações concretas dos Estados Unidos no Oriente Médio 
alimentaram o ressentimento antiocidental no mundo muçulmano, que vê o 
Ocidente como um mal secular que os afastará de Deus. O Islã obviamente 
mantém sua política ligada à religião. Mais que isso, o islamismo define todos os 
padrões sociais do mundo mulçumano, e o Alcorão é a lei maior (Idem, 2001). 
 

41Al Qaeda, “A base”, é uma organização fundamentalista islâmica internacional com origem traçada a partir 
da invasão soviética ao Afeganistão, na qual vários árabes se uniram a uma jihad para expulsar os soviéticos do 
território afegão. Osama bin Laden, membro de uma abastada e proeminente família árabe-saudita, liderou 
um grupo informal que se tornou uma grande agência de levantamento de fundos e recrutamento para 
a causa afegã. Esse grupo canalizou combatentes islâmicos para o conflito, distribuiu dinheiro e forneceu 
logística e recursos para as forças de guerra e para os refugiados afegãos. Depois da retirada soviética do 
Afeganistão em 1989, vários veteranos da guerra desejaram lutar novamente pelas causas islâmicas. A 
invasão e ocupação do Kuwait pelo Iraque em 1990 levou o governo estadunidense a enviar suas tropas em 
coligação para a Arábia Saudita, com o suposto intuito de expulsar as forças iraquianas daquele país. A Al 
Qaeda era fortemente contrária ao regime de Saddam Hussein: Saddam era acusado pelos fundamentalistas 
muçulmanos de ter tornado o Iraque um Estado laico. Bin Laden ofereceu os serviços dos seus combatentes 
ao trono saudita, mas a presença de forças “infiéis” em território islâmico sagrado – era uma luta entre 
islâmicos – foi vista por Bin Laden como um ato de traição. A Al Qaeda considerou os Estados Unidos como 
opressivos contra os muçulmanos, citando o apoio estadunidense a Israel nos conflitos entre palestinos e 
israelenses, a presença militar estadunidense em vários países islâmicos (particularmente Arábia Saudita) e, 
posteriormente, a invasão e ocupação do Iraque em 2003 (Wright, 2007).
42Samuel Phillips Huntington (Nova York, 18 de abril de 1927 – Martha’s Vineyard, 24 de dezembro de 
2008) foi um  cientista político estadunidense, que lecionou em Harvard. Coautor e editor de 17 obras 
e 90 artigos científicos sobre a política americana, a democratização, a política militar, a estratégia, e até 
mesmo política de desenvolvimento. Huntington graduou-se pela Yale University e obteve um doutorado 
da Harvard University, onde lecionou até 2007. (<http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/
ult94u483832.shtml>).
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Mas o que cabe aqui é uma análise da religião nos Estados Unidos, que 
após esse ataque inicia uma verdadeira caça ao terrorismo. George W. Bush 
renasce. Antes um presidente despreparado e sob suspeita por parte da população 
norte-americana, Bush passa a ter legitimidade e credibilidade na percepção dos 
norte-americanos (Aith, 2002). O Senado imediatamente autoriza o presidente 
Bush a usar toda a força militar necessária e apropriada para revidar os ataques 
terroristas (Folha Online43, 2001).

Em resposta aos atentados, os Estados Unidos mudam sua política externa 
e nasce a Doutrina Bush. O programa militar para construção de um escudo 
antimísseis de natureza defensiva e a proposta de limitação no envolvimento 
externo da Casa Branca, que deveria estar voltada aos interesses vitais do país, 
foram substituídos. Bush propôs a troca da “contenção” e da “dissuasão”, 
princípios da Guerra Fria, por ataques preventivos contra grupos terroristas ou 
Estados hostis aos EUA. George W. Bush troca a política interna pela política 
externa (Aith, 2002). O novo inimigo da humanidade é o terrorismo, e os EUA 
proporcionarão apoio financeiro e diplomático a outros países que se unirem aos 
norte-americanos na guerra contra o terror (Idem, 2002). 

Bush defende sua guerra contra o terrorismo a partir de uma moral religiosa, 
caracterizando a guerra em uma cruzada pela justiça; os grupos terroristas 
foram caracterizados como o protótipo do mal (Pecequillo, 2005: 391). A 
guerra antiterror foi convertida na missão do país e de Bush, que interpretou o 
desafio de conduzir os Estados Unidos neste momento em uma tarefa de fé. O 
Destino Manifesto do início da república assume um novo dever e direito. Os 
norte-americanos têm o dever e o direito de proteger e disseminar a liberdade 
e a democracia. O terrorismo, mesmo não sendo um possível inimigo antes do 
atentado, passou a ser o motor da ação norte-americana (Idem, 2005: 392).

A ameaça terrorista encontrou faces para gravar o inimigo no imaginário 
do publico: Bin Laden e, depois, Saddam Hussein. Os alvos foram identificados 
como Estados-nação e não como terroristas transnacionais, demarcando fronteiras 
para o terror (Idem, 2005: 392). Da contenção à prevenção, nasce a Doutrina 
Bush e o “Eixo do Mal” (Idem, 2005: 394). O “Eixo do Mal”, inspirado no 
“Império do Mal”44 de Ronald Reagan, identificava países que representavam 
ameaças à segurança da liberdade e democracia, sendo Estados autoritários que 
desenvolveram projetos de hegemonia regional, que promovem o terrorismo 
internacional e oprimem internamente suas populações fragmentadas pela miséria 
e instabilidade, santuários de disseminação do terrorismo. Irã, Iraque, Coreia do 
Norte, Líbia, Síria e Cuba formariam o Eixo do Mal.

Em setembro de 2002, a Doutrina Bush é apresentada com o lançamento 
da nova Estratégia de Segurança Nacional (NSS) (Idem, 2005: 395), que 
se fundamenta na prevenção e preempção. Os Estados Unidos devem reagir 
prontamente a qualquer ameaça a seus interesses e segurança (Idem, 2005: 395). 
O mundo, de acordo com a Doutrina Bush, era dividido entre amigos e inimigos. 

43Senado autoriza Bush a usar força militar e convocar reservistas. Folha Online, 14 set 2001. Site: <http://
www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u29014.shtml>. Acesso em 4 mai 2009.
44“Império do Mal” foi como a União Soviética foi caracterizada pelo governo Ronald Reagan (Pecequillo, 
2005).
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Estes atacariam o modelo nacional norte-americano, modelo este bem sucedido 
e que se tornou objeto de ataque daqueles contrários à democracia, que entre 
liberdade e medo buscam uma reestruturação hegemônica e transformação do 
statu quo (Idem, 2005: 396). A expansão da democracia, missão essencial dos 
Estados Unidos, envolve, portanto, uma postura de força para a disseminação 
seletiva deste modelo a regiões prioritárias do interesse norte-americano (Idem, 
2005: 396-397).

No artigo Bush and God, publicado em 2003 na revista Newsweek, Howard 
Fineman identifica através dos discursos proferidos por George W. Bush a 
crença real no novo Destino Manifesto: a liberdade deve ser levada a todos os 
seres humanos pelos Estados Unidos como um presente de Deus: behind all our 
life and all history there is a dedication and purpose, set by the hand of a just and 
faithful God45 (George W. Bush, Discurso National Prayer Breakfast, 2003, apud 
Fineman, 2003); desse modo não seria possível os Estados Unidos encararem a 
derrota em sua guerra contra aqueles que impedem a disseminação da liberdade 
no mundo.

Com relação à Guerra do Iraque, Bush acaba por justificar a invasão por 
três motivos principais: posse pelo regime iraquiano de armas de destruição em 
massa, o que viola sucessivas resoluções do Conselho de Segurança da ONU e 
ameaça diretamente a paz e a segurança americana e internacional; ligações do 
regime de Saddam Hussein com o atentado de 11 de setembro e com o terrorismo 
internacional; e a defesa dos direitos humanos e promoção da democracia no 
Iraque (Cordeiro, 2003). Por trás desses motivos argumentados por Bush existem 
outros. Muitas das principais autoridades do governo Bush têm laços com a 
indústria do petróleo. Não se pode ignorar as reservas de petróleo no Iraque, 
que na região perdem apenas para a Arábia Saudita46. Controlar essa riqueza 
expandiria o poder econômico do país, além de fortalecer a indústria militar. 
A guerra irá garantir o acesso ao petróleo iraquiano, além de dar a habilidade 
aos norte-americanos de controlar o preço da commodity no mercado mundial, 
contrapondo-se à Arábia Saudita no controle de preços (Bennis, 2003).

O Iraque, geopoliticamente, seria a substituição perfeita para a Arábia Saudita 
(que possui um governo instável) como o centro da exploração do petróleo e 
centro da base militar dos Estados Unidos offshore. E o EUA continuariam aptos 
a garantir óleo ao Japão, Alemanha e outros aliados da Europa (Idem, 2003). 
Para essa visão a religião serviu como um instrumento usado para promover uma 
justificação moral para a guerra, ou seja, de fato foi uma estratégia para conceder 
aos Estados Unidos a Pax Americana (Bacevich e Prodromou, 2004).

A mudança no regime iraquiano expandiria o poder dos norte-americanos, 
ponto central da estratégia da administração Bush, redesenhando o mapa político 
do Oriente Médio. O cenário incluiria o controle do Iraque e do resto do Golfo, 
além de Estados como Jordânia e Egito. Alguns ainda delineavam além: Síria, 
Irã e Palestina tornaram-se candidatos ao regime change, tornando-se Estados 

45Tradução livre: “Por trás de nossa vida e história existe uma dedicação e propósito, designados pela mão 
justa de Deus.”
46A Arábia Saudita já é uma aliada americana.
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apoiadores do governo dos Estados Unidos e Israel. Tudo isso sob a bandeira 
da guerra contra o terror (Bennis, 2003).

No meio disso tudo, surge a retórica religiosa, sempre tão presente 
na política externa norte-americana e característica do governo Bush e dos 
neoconservadores, tudo pelo Destino Manifesto. Para o presidente, os Estados 
Unidos iriam encontrar o diabo ao confrontar Saddam Hussein. Ele sabia que 
muitos consideravam essa guerra como preemptiva e injusta, mas o país não tinha 
outra escolha além de afrontá-lo, através da guerra, se necessária. Bush afirmou 
estar em paz com essa decisão (Fineman, 2003). Então, como a religião influencia 
a presidência? Todos os presidentes dos Estados Unidos tendem a invocar Deus, 
pedem por sua bênção na execução do governo e prometem, nem sempre por 
palavras claras, que exercerão seus mandatos de acordo com os princípios morais 
enraizados na tradição bíblica. G. K. Chesterton chamou os Estados Unidos de 
uma nação com a alma de uma igreja e todos os seus presidentes foram, pelo 
menos uma vez, pastores no púlpito (Idem, 2003).

Mas, de acordo com Fineman (2003), a presidência de George Bush elevou 
essa influência: foi o governo mais resoluto em sua fé em tempos modernos. O 
sistema de crença de Bush está apoiado na confiança no poder de Deus. Assim, 
para ele a economia e o desenvolvimento militar importam, mas as respostas para 
os problemas sociais e para o terrorismo estão na liberdade em encontrar Deus. 
Para Bush, os terroristas odeiam o fato de que os norte-americanos são livres para 
cultuar Deus do jeito que lhes parece apropriado (Idem, 2003).

Considerações finais

A influência religiosa se tornou uma forma de poder e persuasão nas políticas 
externas norte-americanas? Ou realmente é mais do que uma ferramenta, é uma 
crença em seu Destino Manifesto? 

Os Estados Unidos são, sim, influenciados em sua política externa pela 
religião. Em certo sentido, a religião é tão importante para a vida dos Estados 
Unidos que sua identidade e cultura carregam fortes traços de religiosidade. A 
religião formou a personalidade da nação, ajudou a formar a visão americana do 
mundo e exerce seu domínio também em como os EUA respondem a eventos que 
ocorrem além de sua fronteira. A religião deu ao país a missão/dever de espalhar 
seus valores para as outras nações, reconhecendo-os como o povo escolhido. Essa 
é a crença dos norte-americanos.

O Destino Manifesto foi fruto da colonização dos Estados Unidos. As marcas 
da origem e das circunstâncias que envolveram o povoamento das 13 colônias 
remontam a uma crise civil de cunho religioso na Inglaterra. É desse cenário que 
surge a forte expressão libertária dos Estados Unidos. O Novo Mundo oferecia 
a liberdade de se crer no que quisesse, sem perseguições. Uma nova chance para 
praticar e cumprir o protestantismo. 

O excepcionalismo americano criou suas raízes na mente da população: os 
norte-americanos e sua nação foram escolhidos por Deus, e por Ele designados 
a realizar um papel único e redentor no mundo. Logo o secularismo cedeu lugar 
à ideia mística de um destino nacional americano, que é expresso tanto pelo 
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Partido Democrata quanto pelo Partido Republicano. As políticas de cada partido 
incluem em sua agenda questões que levantam posições religiosas e essas questões 
fornecem base para a construção da política, tanto doméstica como externa. 

E, em relação à política externa, as ações dos EUA são fortes argumentos 
comprovativos da questão levantada por esse artigo. Toda a identificação da luta 
do bem contra o mal, incorporada pelos Estados Unidos quando entram em uma 
nova guerra, nada mais é que aludir ao Destino Manifesto, ao direito maior do país 
contra os seus inimigos, que logo são inimigos de Deus – por isso a caracterização 
do bem e mal na empreitada dos norte-americanos no Oriente Médio.

A Guerra do Iraque sem dúvida serviu como caminho para os Estados Unidos 
avançarem na sua luta pela independência petrolífera e como um aquecedor da 
economia americana, fomentando a indústria militar – dois pontos centrais da 
política neoconservadora. Porém, o mais extraordinário foi o uso da religião 
como estratégia, novamente para legitimar a ação do país.

A religião sempre atuou como um meio estratégico para as ações políticas 
dos Estados Unidos, principalmente a externa. Mas só serviu como estratégia 
porque o povo que constitui os Estados Unidos acredita firmemente e fielmente 
que é o novo povo escolhido e tem o direito de levar os que ainda vivem na 
escuridão à luz da democracia e da liberdade. Se essa crença facilita as conquistas 
dos objetivos geopolíticos, melhor para eles.

Referências bibliográficas

ABRAMS, E. The influence of faith: religious groups and U.S. foreign policy. Rowman & 
Littlefield, 2001.

AITH, M. 11 de setembro: Bush se reinventou após ataques. Folha de S.Paulo, 8 set 
2002. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u45057.
shtml>. Acesso em: 3 mai 2009.

ALLEN, B. Tocqueville’s Analysis of Belief in a Transcendent Order, Enlightened Interest and 
Democracy. Disponível em: <http://jtp.sagepub.com/cgi/content/abstract/8/3/383>. 
Acesso em: 3 nov 2008.

ARMSTRONG, K. Em nome de Deus – O Fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo 
e no islamismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

BACEVICH, A.J.; PRODROMOU, E.H. God is not neutral: Religion and U.S. Foreign 
Policy after 9/11. Disponível em: <http://www.chsbs.cmich.edu/SUSO/Orbis.pdf>. 
Acesso em: 14 mai 2009.

BAPTISTA, R. A mãe de todas as Cruzadas? Disponível em: <http://www.ciari.org/
investigacao/verd_motivos_GWBush.pdf>. Acesso em: 24 abr 2009.

BENNIS, P. Understanding the U.S. – Iraq Crisis: A Primer. Disponível em: <http://
www.globaloilwatch.com/reports/primer.pdf>. Acesso em: 6 mai 2009.

BENSON, G.R. Abraham Lincoln. Nova York: Pocket Books Inc., 1864.

A influência da religião na política externa dos Estados Unidos, Maria Cecília Silva Leal, p. 159-178



176 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.8(16), 2010

BERG-ANDERSON, R.E. A brief history of american “major parties” and the “two-
party” system in the united states. Disponível em: <http://www.thegreenpapers.com/
Hx/AmericanMajorParties.html>. Acesso em: 10 mar 2009.

BRENNER, R. Globalização: dimensões e alternativas. Loyola, 2004.

BURBACH, R. Globalization’s War. In: BURBACH, R.; CLARKE, B. September 11 
and the US war. City Lights Books, 2002.

BUSH, GEORGE W. Discurso Inaugural. 20 jan 2001. Disponível em: <http://www.
let.rug.nl/usa/P/gwb43/speeches/gwbush1.htm>. Acesso em: 6 mai 2009.

_________. Discurso para o Congresso Americano. Disponível em: <http://www.
americanrhetoric.com/speeches/gwbush911jointsessionspeech.htm>. Acesso em: 30 
abr 2009.

CORDEIRO, C.M.B. Os verdadeiros motivos de George W. Bush – uma análise da política 
externa dos EUA entre interesses e valores. Disponível em: <http://www.ciari.org/
investigacao/verd_motivos_GWBush.pdf>. Acesso em: 6 mai 2009.

EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS NO BRASIL. Presidente Bush anuncia início 
de ação militar contra o Iraque. Disponível em: <http://www.embaixada-americana.org.
br/iraq/?action=artigo&idartigo=910>. Acesso em: 6 mai 2009.

FINEMAN, H. Bush and God. Newsweek,  mar 2003. Disponível em:
<http://www.policyholdersofamerica.com/legislative/national/Newsweek%20
(March%202003)%20Bush_national.pdf>. Acesso em: 14 mai 2009.

FOLHA ONLINE. Bush vê Saddam Hussein como ameaça e não descarta usar força. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u17794.shtml>. 
Acesso em: 4 mai 2009.

_____________. Morre Samuel Huntington, autor de “O Choque de Civilizações”. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u483832.
shtml>.

_____________.  Senado autoriza Bush a usar força militar e convocar reservistas. 14 set 
2001. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u29014.
shtml>. Acesso em: 4 mai 2009.

_____________. Secretário-geral cobra dívida dos EUA com a ONU. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha. shtml>. Acesso em: 4 mai 2009. 

FOWLER, R.B.; HERTZKE, A.D.; OLSON, L.R. Religion and politics in America: 
faith, culture, and strategic choices. 2 ed. Westview Press, 1999.

HAAS, E.B.; WHITING, A.S. Dynamics International Relations. Nova York: McGraw 
Hill, 1956. 



177

HARLOW, L.E. Slavery, Race, and Political Ideology in the White Christian South Before 
and After the Civil War. In: NOLL, M.A.; HARLOW, L.E. Religion and American politics: 
from the colonial period to the present. 2 ed. Oxford University Press, 2007.

HEHIR, J.B.; WALZER, M.; RICHARDSON, L.; KRAUTHAMMER, C. Liberty and 
power: a dialogue on religion and U.S. foreign policy in an unjust world. Ed. Brookings 
Institution Press, 2004.

KELLER, B. God and George W. Bush. The New York Times, 17 mai 2003. Disponível 
em: <http://www.nytimes.com/2003/05/17/opinion/god-and-george-w-bush.
html?scp=3&sq=God%20and%20President%20George%20W.%20Bush&st=cse>. Acesso 
em: 6 mai 2009.

KISSINGER, H.A. Diplomacy. Nova York: Toonchstone books, 1994. 

MACASKILL, E. George Bush: God told me to end the tyranny in Iraq: President told 
Palestinians God also talked to him about Middle East peace. The Guardian, 2005. 
Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/2005/oct/07/iraq.usa>. Acesso 
em: 21 mai 2009.

MÁRQUEZ-PADILLA, P.C. Tendências conservadores en Estados Unidos. In: Estados 
Unidos y Canadá: Signos conservadores hacia el siglo XXI? México: Editora Unam, 
1999.

MCDOUGALL, W. Promised land, crusader state. Nova York: Houhgton Mifflin 
Company, 1997.

NOLL, M.A.; HARLOW, L.E. Religion and American politics: from the colonial period 
to the present. 2 ed. Oxford University Press, 2007.

NYE JR., J.S. O paradoxo do poder americano: por que a única superpotência do mundo 
não pode prosseguir isolada. São Paulo: Unesp, 2002. 

PADILLA, I. As cruzadas estão de volta. Época, ed 351, 3 fev 2005. Disponível 
em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG68748-6014,00-
AS+CRUZADAS+ESTAO+DE+VOLTA.html>. Acesso em: 5 mai 2009.

PECEQUILO, C. Política Externa dos Estados Unidos. 1 ed. Rio Grande do Sul: UFRGS, 
2005.

PERKINS, D. A diplomacia de uma Nova Era: principais acontecimentos na política dos 
Estados Unidos desde 1945. Rio de Janeiro: Record, 1968.

PHILLIPS, K. Bush’s Religious Passions. The Christian Century, jul 2004. Disponível 
em: <http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=3084>. Acesso em: 14 mai 
2009.

RODRIGUES, A.C.P. A guerra de Secessão. Revista Virtual de História, 2006. Disponível 
em: <http://www.klepsidra.net/klepsidra27/secessao.htm>. Acesso em: 14 abr 2009.

A influência da religião na política externa dos Estados Unidos, Maria Cecília Silva Leal, p. 159-178



178 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.8(16), 2010

SCHLESINGER, A.M. War and the American Presidency. WW Norton & Co Inc, 
2004.

SHEFTER, M.; KATZNELSON, I. Shaped by war and trade: international influences 
on American political development. Princenton Universiy Press, 2002.

SILK, M. Faith and Politics. Faith and The City, 2005. Disponível em: <http://www.
faithandthecity.org/issues/politics/articles/Our_New_Religious_Politics.shtml>. Acesso 
em: 3 nov 2008.

THE ECONOMIST. Faith and Politics. 3 nov 2007.

THE WHITE HOUSE. Estratégia de Segurança Nacional (NSS). Disponível em: 
<http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/>. Acesso em: 5 mai 2009.

TOCQUEVILLE, A. A democracia na América. 2 ed. São Paulo: Itatiaia, 1977.
 
TONIOLO, J.C. Ética e relativismo cultural. Pangeo, 2008. Disponível em: <http://
www.ige.unicamp.br/pangeo/2008/primeira-edicao/etica-e-relativismo-cultural/>. 
Acesso em: 30 out 2009.

TUBBS, B. The Role of Religion in US Politics Should People Leave Their Religion at the Door 
to Public Life? Disponível em: <http://www.associatedcontent.com/article/409311/
the_role_of_religion_in_us_politics.html>. Acesso em: 22 out 2008.

USNEWS.COM. The People´s vote: Kansas-Nebraska Act (1854). Disponível em: 
<http://www.usnews.com/usnews/documents/docpages/document_page28.htm>. 
Acesso em: 24 out 2009.

WEINBERG, A.K. Manifest destiny: a study of nationalist expansionism in American 
history. Texas: The Johns Hopkins Press, 1976.

WILLIAMS, W.A. The Tragedy of American diplomacy. Nova York: W.W.Norton & 
Company, 1959.

WOOFIN, C.; SERNER, P. Oriente X Ocidente. Veja, ed 1-726, 14 nov 2001. Disponível 
em: <http://veja.abril.com.br/141101/p_056.html>. Acesso em: 30 abr 2009.



179Da pobreza ao Poder: como cidadãos ativos e Estados efetivos..., Anapaula Iacovino Davila, p. 179-182

Da pobreza ao Poder: como 
cidadãos ativos e Estados 
efetivos podem mudar o 

mundo
GREEN, D. Da pobreza ao Poder: como cidadãos ativos 

e Estados efetivos podem mudar o mundo. Tradução: 
Luiz Vasconcelos. São Paulo: Cortez; Oxford: Oxfam 

International, 2009, 648 p.

Anapaula Iacovino Davila*

Com uma pretensa obra que tem por objetivo trazer ao debate o 
fim da pobreza e das desigualdades, e a libertação do mundo das ameaças 
climático-ambientais, Duncan Green inova ao colocar em um mesmo nível de 
responsabilidade os Estados e os cidadãos: “cidadãos ativos” e “Estados efetivos” 
estão no título e são o cerne do livro.

Ao longo das 648 páginas, o autor argumenta que a única forma de eliminar 
a pobreza no mundo é dando voz e, principalmente, ouvindo a população que 
vive em pobreza – dar a ela a responsabilidade de decidir sobre seu destino, de 
exigir seus direitos –, fazendo dela parceira do Estado nesta ação, na medida 
em que, para o autor, nenhum país prosperou sem uma participação efetiva do 
Estado no processo de desenvolvimento.

Colocar os cidadãos que vivem em pobreza em um mesmo nível de 
responsabilidade dos Estados não é a única qualidade do livro. A obra é 
contemporânea ao enfrentar o conceito de pobreza para além dos tradicionais 
enfoques econômicos amplamente divulgados que utilizam apenas o dinheiro 
como referência, como o conceito básico do Banco Mundial, que classifica 
a pobreza em extrema (pessoas que vivem com menos de 1 dólar por dia) e 
moderada (vivem com 1 a 2 dólares por dia). A pobreza a que o autor se refere 
sugere um panorama maior, um sentido mais amplo de privações, envolve saúde, 
educação, confortos, enfim, supressão de direitos que incapacitam o cidadão 
de exercer suas escolhas. O argumento central é de que os cidadãos devem ser 
donos do seu próprio destino. O autor utiliza a definição de pobreza adotada pela 
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Oxfam: “pobreza é um estado de relativa impotência no qual pessoas não têm 
condições de controlar aspectos cruciais de suas vidas” (p. 29). Ou, nas palavras 
do economista indiano Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia de 1998 e 
responsável pelo prefácio do livro: “os indivíduos precisam ter capacidades – 
direitos e a habilidade de exercê-los –, que são minadas quando pessoas vivem 
em situação de pobreza, são analfabetas, privadas de recursos, doentes, não têm 
acesso a informações vitais ou vivem com medo da violência” (p.26).

Com detalhadas descrições de experiências, o autor propõe acabar com 
certas deficiências e desconstrói o mito de que o crescimento econômico é a única 
possibilidade de eliminação da pobreza. São experiências de sucesso de pessoas 
que vivem em pobreza e que expõem toda a desfaçatez que há ao ser complacente 
com a debilidade dos poderes públicos e dos próprios cidadãos. A apresentação 
da versão brasileira do livro é feita pelo embaixador Rubens Ricupero, diretor da 
Faculdade de Economia e de Relações Internacionais da FAAP. Em suas palavras, 
o diretor corrobora Green ao citar um caso nosso, particular, o do “extraordinário 
desempenho econômico brasileiro, em contraste com seu pobre balanço em 
matéria de mudança social e cultural” (p.XXII).

O livro nos oferece uma leitura prazerosa. Quase todas as partes e capítulos 
são introduzidos com experiências reais registradas em várias partes do mundo, 
além de estudos de casos e boxes extras. Duncan Green é a pessoa certa para 
contar essas histórias, é o chefe da área de pesquisas da Oxfam GB. Iludem-se 
os que pensam que é o cargo que o capacita: somente sobre a América Latina, 
Green tem na bagagem a experiência de 15 anos viajando e escrevendo sobre 
a região – entre os livros, Hidden Lives: Voices of Children in Latin America 
and the Caribbean (1998); Silent Revolution: The Rise and Crisis of Market 
Economics in Latin America (2003, 2.ª edição) e Faces of Latin America (2006, 
3.ª edição).

Desde a introdução, “Mundo desigual”, Green expõe os quatro cantos 
do mundo aos fatos: a América Latina caracterizada por profunda e enraizada 
desigualdade, combinada com alta concentração de riqueza. Assim como os EUA, 
onde as estatísticas indicam a piora de um quadro de má distribuição da renda 
e riqueza; a África, similar à América Latina em termos de renda; e a Ásia, que 
combina países com altos e baixos graus de desigualdade.  No caso particular 
do Brasil, o autor chama a atenção para os avanços ocorridos nos últimos anos, 
iniciados no governo Fernando Henrique Cardoso e aprofundados por Lula, 
com o Bolsa Família.

Green prossegue e, na Parte II, “Poder e política”, chama a atenção a 
orientação de fazer melhor aquilo que já é feito. Ele discorre, por exemplo, sobre 
o popular provérbio “se você der um peixe a um homem, você o alimentará por 
um dia. Se o ensinar a pescar, você o alimentará por toda a sua vida”. O autor 
aborda desde questões que envolvem os direitos das mulheres – o pescador 
pode ser uma pescadora – e evolui para as técnicas de pesca que não poluam e 
que tampouco extingam os peixes. Não poderia ignorar o aspecto econômico 
de distribuição mais justa de ativos: negócios com peixes movimentam US$ 120 
bilhões por ano, mas 95% dos trabalhadores vivem com até 2 dólares por dia.
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Questões que envolvem os direitos das mulheres, dos trabalhadores e de 
agricultura sustentável prosseguem por toda a obra. Na Parte III, “Pobreza e 
riqueza”, por exemplo, discorre-se sobre a necessidade de contabilizar (pelas 
empresas) os custos da natureza (como ativos) e de descarte dos produtos: o 
destino das embalagens e dos lixos. No capítulo “Sobrevivendo da Terra”, na 
mesma parte, o autor reflete sobre os camponeses jovens que migram para as 
grandes cidades em busca de emprego e renda, para que depois possam ajudar suas 
famílias enviando dinheiro. Embora o autor entenda que crescimento econômico 
não seja sinônimo de melhores condições de vida para as pessoas, obviamente ele 
reconhece que o grau e a natureza desse crescimento sejam fundamentais para 
o favorecimento dessas classes.

Para Green, o sucesso é maior quando você escuta as pessoas que tenta ajudar 
e fundamenta-se na ação recíproca entre Estados e cidadãos. O autor reconhece, 
entretanto, que a grande dificuldade para o desenvolvimento é construir Estados 
que deem satisfações transparentes de seus atos, que enfrentem a pobreza (no 
sentido amplo que o autor trabalha no livro), permitindo, assim, que a cidadania 
evolua. Ele ilustra essa situação descrevendo o caso dos microprodutores de 
panela da Colômbia: panela é um torrão de açúcar, muito popular naquele 
país, usado como adoçante. Milhares de microprodutores receberam a notícia 
de que uma única indústria iria se estabelecer na região, gerando empregos e 
exportando as panelas. Ao avaliarem a novidade, os microprodutores perceberam 
que os empregos gerados seriam insuficientes para acomodar todos eles e que, 
ao concorrer com a indústria, eles quebrariam. Sem contar que o lucro com 
as exportações e também o advindo das vendas internas ficaria com uma única 
pessoa, o dono da indústria. Conversaram então com o governo local, que 
proibiu a instalação da indústria; eles se organizaram e passaram eles mesmos a 
exportar os torrões, ampliando seus lucros. É o “pertencer a uma organização” 
como caminho para obter sucesso. Green trabalha várias outras situações que 
dão identidade às pessoas carentes, como ser alfabetizado, ter posses, ter direito 
a voto, realizar transgressões e pertencer ao governo. 

“É tão fácil evitar episódios de fome que é impressionante observar que ainda 
ocorram”. Com esta frase de Amartya Sen, Green discorre sobre o problema 
da fome como sendo uma das grandes vulnerabilidades da história. Junto com 
o HIV, com desastres naturais, mudanças climáticas, violências e conflitos, a 
fome ainda é uma das maiores mazelas humanas. Esta é a temática da Parte IV, 
“Risco e vulnerabilidade”, deixando claro que vulnerabilidade aqui é o oposto de 
segurança humana, e que para diminuí-la (ao menos) são necessárias proteções 
sociais, de responsabilidade não mais exclusiva dos Estados. O autor defende uma 
mudança de mentalidade dos governos dos países ricos, empresas e outros atores 
no sentido de não almejarem mais apenas o lucro no curto prazo, mas pensarem 
nos benefícios de longo prazo trazidos pelo equilíbrio e prosperidade.

 “Quem governa o mundo?” É com esta pergunta que Green desenvolve a 
quinta e última parte, “O Sistema Internacional”. Para atender ao objetivo do livro 
de refletir sobre como eliminar a pobreza e as desigualdades, nesta parte o autor 
discorre sobre como importantes instituições globais – Banco Mundial, FMI, 
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Nações Unidas, empresas transnacionais, governos de países ricos e organizações 
não governamentais como a Oxfam – podem ser poderosos e úteis, se voltados 
para promover o desenvolvimento. Brilhante e curiosa a comparação que o autor 
faz de três narrativas sobre ajuda humanitária: uma otimista, de Jeffrey Sachs (The 
end of the poverty); outra pessimista, de William Easterly (White man´s burden); 
e uma terceira intermediária, de Paul Colier (The bottom billion).

A conclusão da obra, Parte VI, apresenta um fechamento dos ideais do 
autor: “Este livro propõe uma sociedade na qual homens e mulheres de diferentes 
comunidades tenham acesso a educação de qualidade, gozem de boa saúde, de 
seus direitos, de dignidade e tenham participação ativa – sejam enfim responsáveis 
pelo seu próprio destino. Estados efetivos e responsáveis, junto com uma economia 
dinâmica, (...) garantindo uma distribuição justa de bens, oportunidades e poder. 
Um sistema democrático de governança global é capaz de administrar as tensões 
e (...) enfrentar a tempestade ambiental que está a caminho.” (p. 456)

O autor parte de diversos conceitos e situações que dão identidade e poder 
às pessoas que vivem em penúria, levando-as da pobreza ao poder. Ele propõe 
uma redistribuição de poder, de rendas e de oportunidade a fim de excluir a 
pobreza e as desigualdades. Sugere, inclusive, uma mudança na disciplina de 
Economia, que deve ter uma abordagem que avalie impactos sociais, políticos e 
ambientais gerados por suas decisões; enfim, uma visão mais holística. A proposta 
holística de Green não é original, e talvez a grande referência seja a obra The 
Turning Point, de Fritjof Capra (O Ponto de Mutação, na versão brasileira). Visões 
holistas pré-requisitam propostas interdisciplinares, e este não é um caminho 
fácil de ser trilhado, pois não há consenso sequer dentro da Academia. O autor 
parte do pressuposto de que há um consenso em perceber a pobreza como 
algo inadmissível para quaisquer povos ou culturas. Com um texto pautado 
por “valores fundamentais”, que ele crê serem universais, Duncan Green – e eu 
repito a palavra do primeiro parágrafo – é pretensioso. Ele se questiona por que 
as pessoas não fizeram isso antes (eliminar a pobreza), e vai além: intui que, se 
fizermos agora, as próximas gerações se perguntarão a razão de termos demorado 
tanto.Como se fosse simples.

Neste caso, eu ouso intuir: as ações são independentes dos desejos. Pessoas 
podem até se escandalizar com a miséria, se chocar com a desigualdade, e desejar 
que aquilo seja eliminado. Mas se essa exclusão ocorrer através de redistribuição 
de poder e de renda, que são limitados, então significa que alguém perderá um 
pouco para que o outro usufrua, e esse abrir mão pode levar a uma redução dessa 
indignação com a miséria, a ponto até de torná-la invisível, como ela é hoje de 
fato.

Não será a própria homogeneização dos valores e dos desejos o ponto sensível 
do livro? A resposta, quem tem são os compositores Lula Queiroga e Pedro Luís, 
na música Noite Severina, espetacularmente interpretada por Ney Matogrosso: 
“(...) Pedras sonhando pó na mina / Pedras sonhando com britadeiras / Cada 
ser tem sonhos à sua maneira / Cada ser tem sonhos à sua maneira”. 
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A proposta do livro é abordar a evolução do regime multilateral de comércio 
a partir de uma perspectiva analítica que combina política, direito e economia. De 
forma geral, analisa a expansão e as modificações do regime, as forças que o colocam 
sob ameaça, e projetam cenários. Nas palavras dos autores Barton, Goldstein, 
Josling e Steinberg (p. 5), a questão central do livro é se “as instituições relativas 
ao Gatt/OMC evoluíram em compasso com mudanças ideacionais e materiais de 
forma a manter e reconstruir constituencies para um sistema comercial global cada 
vez mais aberto”. Esta resenha busca retratar como os autores lidaram com essa 
questão expondo a estrutura do livro e seus principais eixos analíticos.

O livro foi estruturado em oito capítulos. Os autores, aliás, afirmam que o 
livro é uma obra coletiva, e a leitura confirma que não se trata de uma coletânea. 
Embora os diferentes capítulos sejam ora mais puxados para o direito, ora para a 
economia, o fio condutor é sempre a interligação política doméstica e internacional. 
O primeiro capítulo explora a questão central do livro e revisa brevemente a 
literatura teórica vinculada aos regimes internacionais. O segundo capítulo oferece 
a base histórica da institucionalização do Gatt sobre a qual se apoiam o restante 
dos capítulos. A base, construída principalmente a partir da perspectiva da política 
externa dos EUA, tem como principais destaques a diferenciação feita entre o 
Gatt e a Organização Mundial do Comércio (OMC) em termos de vinculação 
dos membros e da igualdade política e de direitos deles dentro de cada esquema. 
De acordo com os autores, níveis mais baixos de vinculação e a maior assimetria 
política e de direitos conferida aos poderosos no Gatt foram motivos que levaram 
à preferência norte-americana por este em detrimento da OMC.

* Thiago Lima é Mestre em Relações Internacionais pelo Programa San Tiago Dantas de Pós-Graduação 
(Unesp/Unicamp/PUC-SP), pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec) e 
do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos (Ineu) e Doutorando em Ciência Política pela 
Unicamp. E-mail: <tlima@ineu.org.br>.
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O terceiro capítulo aborda a estrutura jurídica e legislativa do Gatt/OMC, 
com destaque interessante aos procedimentos de decisão e à maneira como estes 
favorecem os membros mais poderosos. Exemplos são a decisão por consenso 
e as reuniões informais no Salão Verde. A discussão sobre o sistema de solução 
de controvérsias está diretamente acoplada à análise política. Por exemplo, 
afirma-se que o sistema de solução de controvérsias da OMC é visto pelos países 
desenvolvidos como um instrumento de aplicação das regras que, em conjunto, 
os favorecem e isso mantém o apoio doméstico ao mesmo. Por isso, quando os 
painéis da OMC resultam em interpretações das regras que buscam completar 
suas lacunas ou diminuir suas ambiguidades intencionais, isso gera resistência por 
parte dos países desenvolvidos. A eles preocupa, sobretudo, o ativismo judicial do 
Órgão de Apelação que pode alterar o equilíbrio entre direitos/compromissos 
e o poder dos membros, por meio da interpretação de trechos ambíguos dos 
acordos componentes da OMC.

Os capítulos quatro e cinco lidam com os temas comerciais regulados pelo 
sistema e apontam a mudança qualitativa trazida pela busca da liberalização 
de barreiras não tarifárias cada vez mais identificadas com políticas públicas 
domésticas. A abordagem se concentra nas clivagens políticas produzidas pela 
mudança, e não nas discussões mais técnicas e jurídicas. O sexto capítulo considera 
as implicações políticas da expansão dos membros do regime. Discute, por 
exemplo, a força das ideias trazidas pelos países em desenvolvimento, como a 
Dependência; a maneira como diferentes modelos de desenvolvimento afetaram 
a dinâmica das negociações; e a entrada da China na OMC, que ganha relevo 
pelo seu peso comercial e modelo econômico-político. Discute também a relação 
entre os acordos regionais e preferenciais e o sistema multilateral. O sétimo 
capítulo lida com os impactos produzidos pelo aumento da atividade de atores 
não-estatais domésticos e transnacionais, e o oitavo conclui o estudo retomando 
seus principais pontos.

Ao longo de todo o livro, duas variáveis são apresentadas como fundamentais 
para se entender o surgimento do regime e sua evolução: poder e ideias. 
Corroborando com a noção clássica da teoria de regimes internacionais, os autores 
defendem que princípios, normas, regras e procedimentos de decisão do Gatt 
refletem primordialmente o poder e as ideias dos mais fortes, notadamente os 
EUA, seguidos pela UE e, em menor escala, o Canadá e o Japão. O início bem-
sucedido do Gatt é atribuído, nesse sentido, ao pouco número de membros sob 
liderança norte-americana e com alto grau de afinidade à ideia de liberalização 
comercial, algo que vai se enfraquecendo com a incorporação de novos membros 
durante a Guerra Fria e com a dispersão do poder internacional. 

Entre as décadas de 1960 e 1970, por exemplo, em meio à descolonização, 
às ideias de industrialização por substituição de importações, de uma Nova 
Ordem Econômica Mundial, e à percepção de declínio dos EUA, os autores 
apontam que foi modificado um princípio basilar do regime, o da Nação Mais 
Favorecida. Os países em desenvolvimento conseguiram obter exceções para a 
contração e aplicação de compromissos de liberalização em decorrência de seu 
estágio econômico menos avançado, ao passo que teriam acesso aos mercados 
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liberalizados sem discriminação. Isso se traduzia em benefícios não condizentes 
com o poder dos países em desenvolvimento, mas que se tornaram possíveis 
por alguns fatores, principalmente por causa da estrutura bipolar do sistema 
internacional da época.

De fato, desde a criação do Gatt o princípio da Nação Mais Favorecida 
possui ambiguidade por conta de suas exceções, mas os autores analisam que ela 
era positiva por permitir a acomodação de interesses domésticos dos Estados-
membros no início do regime, sem prejuízo para o espírito liberalizante de longo 
prazo. Porém, quando os países latino-americanos e asiáticos passaram a participar 
do regime, sobretudo o Japão, as exceções foram utilizadas como brechas para 
conquistar mercados internacionais sem oferecer reciprocidade.

É preciso notar que os autores identificam um descompasso entre o regime e 
a distribuição de poder – não porque o poder dos EUA diminuiu em relação ao de 
outros atores, como a UE1 e o Japão, e sim porque os países em desenvolvimento 
como um todo recebiam vantagens irreais frente aos desenvolvidos. Nesse sentido, 
a Rodada Uruguai re-equilibrou as relações entre países em desenvolvimento 
e desenvolvidos. Terminados os constrangimentos causados pela Guerra Fria, 
os EUA e a UE passam a utilizar agressivamente o peso de seus mercados para 
que os acordos da Rodada pudessem refletir seus interesses. Os exemplos mais 
salientes são os acordos sobre serviços e propriedade intelectual e, principalmente, 
o princípio de single-undertaking, que trouxe a impossibilidade de adesão isolada 
a um ou outro acordo negociado ao longo da Rodada Uruguai. Isto é, para ser 
membro do sistema comercial multilateral, que seria institucionalizado na OMC, 
era preciso ratificar todos os acordos negociados e concluídos na Rodada Uruguai 
sob pena de ser completamente excluído do regime.

Portanto, o resultado geral da Rodada Uruguai é reportado como sendo 
benéfico aos países desenvolvidos em detrimento dos em desenvolvimento. Apesar 
de os autores apresentarem crítica a esse resultado, a conclusão a que chegam 
sobre a importância dele é o mais interessante. Esta foi uma maneira de neutralizar 
uma ameaça ao desmembramento do sistema multilateral de comércio; afinal, 
por que os atores mais poderosos investiriam esforços em um regime que não 
os beneficia em quantidade suficiente? A derrota dos países em desenvolvimento 
veio em troca do revigoramento do sistema multilateral, inclusive pela criação 
da OMC.

Boa parte do livro é dedicada à análise dos fatores e à construção de cenários 
que podem desestabilizar e erodir o regime multilateral de comércio, assim como 
impedir o avanço da OMC. Tais fatores podem ser divididos basicamente em três 
grupos: 1) acordos preferenciais de comércio e o regionalismo; 2) dificuldade 
em garantir legitimidade; e 3) coalizões incapazes de vencer as disputas políticas 
inerentes ao avanço da liberalização2.

Sobre o regionalismo e acordos preferenciais, a análise apresenta prós e 
contras. Podem ser positivos para o sistema se aprofundarem a liberalização do  
 

1Esta resenha utilizará o termo União Europeia (UE) para se referir a qualquer fase da integração regional 
dos países europeus.
2Por motivo de espaço, apenas as maiores conjecturas serão apresentadas nessa resenha.
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comércio e promoverem reformas internas, mas também podem ser negativos se 
constituírem substitutos ao sistema de vocação global. Podem ainda ser alternativas 
que convivem com a OMC. Nesse caso, fariam com que os Estados distribuíssem 
suas energias entre os processos bilaterais, regionais e multilateral, tornando mais 
lento o avanço das negociações, mas seriam uma opção para superar entraves à 
liberalização. No bojo dessa discussão, uma questão que mereceria mais atenção, 
em decorrência da importância atribuída a ela no início do livro, é a ameaça que o 
regionalismo de países do Sul representa para o regime do Gatt/OMC por conta 
do desenvolvimentismo e das maquiladoras.

Quanto à legitimidade, a discussão se concentra em como a ideia de 
“liberalização” deixou de se referir à busca do livre comércio pela eliminação de 
barreiras consideradas “de fronteira” para tratar daquelas “dentro das fronteiras”. 
Os autores argumentam que a legitimidade do Gatt, em seu início, derivava da 
busca pelo livre comércio, algo que, na opinião deles, é consensual por causa do 
inerente aumento do bem-estar global. Porém, quando a liberalização de bens 
industriais já havia avançado significativamente no que toca às barreiras aplicadas nas 
aduanas, como tarifas e quotas, a eliminação das barreiras não-tarifárias começou a 
ser discutida. Em muitos casos, essas barreiras se relacionavam a padrões técnicos, 
controles de qualidade e de higiene, representando uma primeira investida no 
campo das regras vinculadas ao comércio. Posteriormente, na Rodada Uruguai, 
temas como serviços, investimentos, compras governamentais e propriedade 
intelectual passaram a fazer parte da agenda. 

Com a criação da OMC, o regime multilateral de comércio incorpora esses 
temas, ainda que em graus bastante variados, marcando uma mudança fundamental 
no sistema. De um regime voltado para a busca do livre comércio por meio da 
eliminação de barreiras, passa a ser um regime voltado para a harmonização da 
regulação econômica. Isto é, em meio à força das ideias neoliberais nos anos 1990, 
passou a abranger a uniformização de regras e legislações nacionais que confiram 
maior espaço de ação e segurança jurídica para empresas. Essas mudanças afetam a 
capacidade de os Estados desenvolverem políticas sociais, de saúde, de meio ambiente 
e de desenvolvimento, gerando questionamento à legitimidade do regime. No que 
toca aos países em desenvolvimento, particularmente, o questionamento ocorre 
porque os limites àquelas políticas seriam delineados por acordos internacionais 
em que os interesses dos atores mais poderosos são privilegiados.

É preciso destacar a conclusão dos autores de que isso ocorre porque a 
definição de regras é atividade extremamente politizada, suscetível às perspectivas 
de diferentes Estados, enquanto a busca pelo livre comércio, entendido como o 
fim das barreiras “de fronteira”, constituía um princípio com enorme potencial 
universal. O problema com essa interpretação é justamente considerar que o 
liberalismo comercial seja uma opção que surge isenta de politização, ainda mais 
com as tensões teóricas e empíricas entre diversos modelos econômicos. O que 
surpreende é que algumas daquelas tensões são abordadas no livro.

A questão da legitimidade está diretamente relacionada à dificuldade de se criar 
e manter coalizões domésticas e internacionais capazes de fazer avançar a abertura 
de mercados e a harmonização de regras. Em parte, essa dificuldade deriva da 
tradicional afirmação de que o próprio sucesso da incorporação de membros e da 
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expansão de temas relacionados ao comércio tornou o regime mais heterogêneo. 
Mais atores e mais temas, somados a um processo decisório por consenso e ao 
princípio do single-undertaking, resultam em maior complexidade e dificuldade de 
mover o statu quo. A liderança internacional se torna mais difícil e as coalizões, mais 
variáveis, ainda que não sejam voláteis. Adicionalmente, a crescente mobilização 
doméstica e/ou transnacional de atores não estatais (empresas, sindicatos, 
ambientalistas, antiglobalistas), cria restrições aos tomadores de decisão. Citemos, 
grosso modo, alguns exemplos trabalhados pelos autores ao longo do livro: há uma 
divisão Norte-Sul sobre a primazia de agricultura, bens industrializados e serviços; 
países em desenvolvimento se aliam a ONGs ambientalistas e trabalhistas contra 
países desenvolvidos quando o assunto é a democratização dos processos da OMC; 
países desenvolvidos e as ONGs ambientalistas convergem quanto à vinculação 
entre meio ambiente e comércio em oposição aos países em desenvolvimento; países 
em desenvolvimento se opõem à vinculação de padrões trabalhistas ao comércio, 
diferentemente do que preferem países desenvolvidos; e ONGs trabalhistas 
divergem em seu apoio de acordo com suas raízes nacionais. 

A constituição de coalizões fortes e pró-avanço da OMC é incerta e uma 
tentativa para isso pode ser buscar um ponto de convergência no tema do 
desenvolvimento, como sugere a Rodada Doha. O que é certo, para os autores, 
é que a abertura à participação de atores não estatais nas discussões sobre o 
regime comercial deveria se concentrar nas esferas estatais, para diminuir o déficit 
democrático, e de modo a manter o segredo e não inflar o número de vozes em 
fases decisivas das negociações internacionais.

Em suma, o livro não apresenta uma tese inovadora. Traz análises atuais e 
relevantes, embora já familiares a quem acompanha o tema ou os trabalhos dos 
autores3. No entanto, a obra é muito interessante para ilustrar empiricamente a 
discussão teórica sobre regimes internacionais. Pode ser considerado, também, 
como um livro básico para cursos sobre a política do Gatt/OMC. É atraente, nesse 
sentido, porque tem como eixo a Rodada Uruguai, o que é muito interessante 
para pensar os regimes internacionais, pois permite visualizar empiricamente – e 
de acordo com a leitura dos autores, que deve ser assimilada de forma crítica – 
como se processam modificações nos regimes internacionais e nas coalizões que os 
dinamizam. Cabe finalizar com uma citação que deixa clara a posição dos autores 
sobre a viabilidade do sistema multilateral de comércio: “O regime comercial 
tem sucesso somente na medida em que as nações poderosas decidem cumprir os 
acordos: as nações devem entender que é do seu interesse de longo prazo cumprir 
regras, mesmo quando inconvenientes. Para isso, o regime precisa encontrar um 
equilíbrio entre necessidades políticas domésticas dos membros e as normas e 
regras da organização.” (p. 28)

3Ver, por exemplo, JOSLING, T. Agricultural trade policy: completing the reform. Washington, DC: Institute 
for International Economics, 1998; GOLDSTEIN, J.; MARTIN, L. Legalization, trade liberalization and 
domestic politics: a cautionary note. In: GOLDSTEIN, J. et al. (eds). Legalization and world politics. 
Cambridge, Massachusetts and London: MIT Press, 2001; GOLDSTEIN, J.; STEINBERG, R.H. 
Regulatory Shift: The Rise of Judicial Liberalization at the WTO. Law-Econ Research Paper No. 07-15, 
UCLA School of Law, 2007. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1026039>. Acesso em 1 jun 
2008.
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O estudo do comércio e das finanças internacionais está entre as áreas de 
especialização mais antigas da Economia. Tais estudos foram concebidos pelos 
economistas clássicos, em contraposição às ideias macroeconômicas dos chamados 
pré-clássicos (mercantilistas), isto porque, na concepção mercantilista, a ideia de 
riqueza das nações estava diretamente ligada à acumulação de capital. 

O primeiro a combater tais ideias foi David Hume, por meio de sua 
obra Political Discourses (1752), na qual desenvolve conceitos sobre a Teoria 
Quantitativa da Moeda ao elaborar o modelo flow-especie-price, em que explicava 
a perda de competitividade das nações no processo de acumulação de capital. 
Conceitos como especialização, divisão do trabalho e eficiência foram introduzidos 
por Adam Smith e David Ricardo em suas antológicas obras The Wealth of Nations 
(1776), onde Smith expõe as vantagens da livre movimentação internacional e 
da divisão do trabalho; e Principles of Political Economy and Taxation (1817), 
em que David Ricardo desenvolve a concepção das vantagens comparativas com 
base em sua Teoria do Valor Trabalho. E, por último, a primeira formulação 
completa da lei da oferta e da demanda, elaborada por Stuart Mill (Principles 
of Political Economy, 1848), ao explicar como os preços são determinados nos 
mercados mundiais (Kenen,1998). Todos esses autores, incluindo Marx em seu 
O Capital (que considerava o dinheiro instrumento de exploração capitalista), 
alem de se constituírem na base da economia política, nos permitiram entender 
as minúcias do comércio e finanças internacionais e que constituem hoje a base 
da teoria econômica moderna. 

Os problemas ocorridos no período entre as duas guerras mundiais 
(desvalorizações cambiais concorrenciais, protecionismo e queda no comércio 
mundial e o fim do padrão-ouro) levaram os países a criar, em 1944, o que 
se denominou de Sistema de Bretton Woods – um conjunto de normas que 
visavam corrigir os desequilíbrios dos Balanços de Pagamentos dos países e as 
grandes flutuações cambiais –, que perduraria até 1972. Até a década de 1950, 

* Eduardo Mekitarian é economista, Mestre em Comunicação e Educação e professor de Finanças 
Internacionais da FAAP. E-mail: <emekitarian@faap.br>.
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os fluxos de comércio internacional eram mais importantes que os fluxos de 
capital internacional, mas o desenvolvimento tecnológico das comunicações e 
as reduções dos controles de capital aumentaram o volume de fluxos de capital, 
ultrapassando em importância os fluxos comerciais. Em abril de 1995, em pesquisa 
realizada pelo FED Bank de NY, pelo Banco da Inglaterra e pelo Banco do Japão 
com os operadores de moedas estrangeiras, chegou-se ao seguinte volume de 
transações com divisas estrangeiras/dia: FED: US$ 244 bilhões (46% superior 
a 1992); Banco da Inglaterra: US$ 464 bilhões; e Banco do Japão: US$ 161 
bilhões. Também se pesquisou em outros centros financeiros da Europa (Zurique, 
Frankfurt e Paris) e no Pacífico (Cingapura, Hong Kong e Austrália), perfazendo 
um volume total mundial de US$ 1,2 trilhão em transações/dia. Hoje, 14 anos 
depois, esse volume nos mercados cambiais é estimado em US$ 2,5 trilhões, ou 
seja, o dobro de 1995.     

Os primeiros passos na introdução do aluno nas questões de comércio e 
finanças vão alem dos clássicos livros de Pirenne, Dobb e de Aglietta e Orléan1; 
existe uma série de livros publicados que buscam explicar as crises monetárias 
que a economia mundial enfrentou ao longo do último século. Alguns desses 
livros são bastante específicos ao esgotar a análise de determinada crise sem 
entrar no mérito do conjunto de fatos que a história econômica nos proporciona 
e que levou a deflagrar tais crises; outros buscam explicar a evolução da teoria 
econômica através dos tempos. A obra de Ferguson entremeia a história financeira 
e econômica, ilustrando-a com os grandes acontecimentos econômicos que 
abalaram o mundo. Também é importante por apontar alguns personagens que, 
ao longo dos séculos, foram responsáveis pelas grandes inovações no mundo das 
finanças. Esta é a importância fundamental do livro de Ferguson. 

O autor é considerado um dos mais renomados pesquisadores em história 
econômica. Professor na Harvard University, Oxford University e na Stanford 
University, seu livro A Ascensão do Dinheiro rapidamente transformou-se em best 
seller tanto na Inglaterra quanto nos EUA e virou série de TV da rede BBC. Hoje, 
dado que nos estudos da história econômica trabalhos de natureza histórica exigem 
a interpretação dos fatos e não sua mera descrição, Ferguson é considerado adepto 
da história contrafactual (segundo a Wikipédia, do latim contra facta = contra 
fatos) como um método válido na ciência histórica que parte de uma premissa 
para explorar – na base de fatos históricos ocorridos – as possíveis mudanças na 
história. Seu texto não se limita apenas à narrativa dos fatos, mas ilustra essas 
situações com uma série de exemplos, como o caso de uma conferência proferida 
nas Bahamas, em 2006, na qual alerta sobre a possibilidade de um declínio de 
liquidez e que deveríamos ser cautelosos sobre as expectativas de os bons tempos não 
durarem indefinidamente. Visivelmente contrariado, um investidor sugeriu que 
numa próxima oportunidade se dispensasse o palestrante de fora e em seu lugar 
fosse exibido o filme Mary Poppins (que mostra uma corrida bancária).

O primeiro capítulo, “Sonhos de Ganância”, é uma viagem ao longo do 
 

1Para se aprofundar no assunto veja: PIRENNE, H. História Econômica e Social da Idade Média. São 
Paulo: Mestre Jou, 1982; DOBB, M. A Evolução do Capitalismo. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987; e 
AGLIETTA, M.; ORLÉAN, A. A violência da moeda. São Paulo: Brasiliense, 1990.
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190 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.8(16), 2010

tempo pela qual o autor nos leva. Com uma narrativa simples (e bem traduzida), 
Ferguson descreve as nuances dos primórdios da criação do dinheiro e do 
crédito, buscando descrever as origens de uma instituição ou de um instrumento 
financeiro. Inicia o capítulo descrevendo como uma sociedade primitiva pode 
funcionar sem dinheiro, como os incas apreciavam as qualidades estéticas do 
metal, porém não o utilizavam como dinheiro (o trabalho era a unidade de 
valor no império inca). Ferguson discute a questão da confiança no dinheiro – 
ou seja, o dinheiro não é metal: é a confiança registrada, como no exemplo dos 
habitantes das ilhas Yap com seus imensos discos de pedra (quanto maior o disco, 
maior era a riqueza considerada do indivíduo). É gratificante ver como Ferguson 
demonstra em Agiotas e Usuários como Fibonacci, em seu livro Liber Abaci (O 
Livro do Cálculo), discute o conceito de valor presente, assim como o sistema 
decimal criado por ele poderia ser aplicado na contabilidade comercial, à conversão 
de moedas e ao cálculo de juros. Isso significava a aplicação matemática para 
ganhar dinheiro e, em particular, para emprestar dinheiro, como ele demonstra, 
através da peça de Shakespeare O Mercador de Veneza, o papel do agiota. Em O 
Nascimento dos Negócios Bancários, dá importância ao incremento das operações 
com as notas de câmbio nos negócios dos Médicis, no século XIV, na Itália, 
embora tivessem sido desenvolvidas ao longo da Idade Média como meio de 
financiar o comércio nas feiras medievais. Os Médicis foram os primeiros a 
diversificar os negócios bancários, envolvendo-se no comércio de moedas, além 
dos empréstimos, reduzindo sua vulnerabilidade no tocante a atrasos ou falta 
de pagamento. Gradativamente as técnicas bancárias foram sendo aprimoradas 
com a criação do Wisselbank (Banco de Câmbio) de Amsterdã, instituído em 
1609 para resolver problemas práticos de circulação de múltiplas moedas; do 
Riksbank sueco em 1656 e do Banco da Inglaterra, em 1694, o único banco a 
operar sobre uma base de ações e ter o monopólio parcial da emissão de notas 
bancárias. Progressivamente, o Banco da Inglaterra passou a desempenhar um 
papel fundamental nas transações interbancárias. Um século depois da publicação 
da A Riqueza das Nações, de Adam Smith, uma ampla variedade de diferentes 
tipos de bancos proliferou na Europa e na América do Norte.

De forma sequencial, Ferguson afirma que a ascensão dos bancos foi seguida 
pela ascensão do segundo grande pilar do moderno sistema financeiro: o mercado 
de títulos, que discute em seu segundo capítulo, “Servidão Humana”. Segundo 
o autor, o volume extraordinário de títulos negociados internacionalmente – 
US$ 18 trilhões, de acordo com a visão de um financista – mostra o poder de tal 
mercado por se constituir na base fundamental para todos os mercados, pois o custo do 
crédito, a taxa de juros, em ultima análise determina o valor das ações das casas, de 
todas as classes de ativos. Para o político, trata-se de um julgamento diário sobre a 
credibilidade da política fiscal e monetária de todo governo. Isso quer dizer que, 
num momento de crise, ele pode acabar ditando a política econômica do governo 
conforme sua necessidade de financiar o tamanho de seu déficit. Em “Montanhas 
de Dívida”, Ferguson narra o problema do endividamento dos senhores da Idade 
Média devido às constantes guerras ocorridas nos séculos XIV e XV e o risco que 
se corre ao comprar um título, quando o país está em guerra, de não receber não 
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só os juros como também o capital emprestado. É particularmente interessante 
o modo como Ferguson narra o surgimento da Casa de Rothschild e como ela 
financia o duque de Wellington em sua guerra contra a França, acabando por 
dominar as finanças internacionais na metade do século subsequente a Waterloo. 
Também discorre sobre o papel dessa casa bancária no apoio ao Norte contra 
o Sul na Guerra Civil americana, por sua aversão à escravidão, e mostra como 
o fracasso financeiro levou a Argentina de sexto país mais rico do mundo a um 
país devastado pela inflação. 

Em seu terceiro capítulo, “Inflando Bolhas”, Ferguson demonstra que nos 
400 anos da criação do mecanismo de compra e venda de ações tem ocorrido 
uma série de bolhas financeiras (perspectiva de ganhos fáceis), quase todos causados 
por insiders inescrupulosos que tentam lucrar à custa de neófitos ingênuos. Descreve 
a primeira bolha, causada por um fugitivo da Justiça escocesa que aprimora 
seus conhecimentos de mercado de capitais na Holanda e os aplica na França 
desencadeando uma corrida às ações; discorre sobre a famosa Quinta-Feira 
Negra da bolsa de valores dos Estados Unidos e as causas que levaram à Grande 
Depressão da década de 1930, e me deixa a impressão de uma concordância do 
autor em relação ao argumento de Milton Friedman e Anna Schwartz: o Federal 
Reserve System teve a responsabilidade indutora por transformar a crise de 1929 
numa Grande Depressão ao não injetar liquidez no sistema, minimizando a 
quebradeira geral dos bancos (esse filme parece recente, não?). Isso ficou evidente 
na segunda bolha, denominada de Segunda-Feira Negra de 19 de outubro de 
1987, em que o índice Dow despencou 23% em apenas quatro dias e a pronta 
resposta do FED impediu que algo semelhante à Grande Depressão de 1930 
ocorresse pela segunda vez.

“Como podemos lidar com os riscos e as incertezas do futuro?” Mais do que 
responder a tal questão, o autor, em seu quarto capítulo, discorre sobre alguns 
dos grandes eventos catastróficos como inundações, terremotos e tsunamis, e 
como as agências seguradoras e os institutos de resseguros lidaram com tais 
riscos. Faz uma abordagem histórica da evolução do papel dessas seguradoras, 
dos institutos de resseguros e da forma como os indivíduos se protegem, seja 
através de uma poupança, de um fundo de pensão ou do mercado imobiliário, 
sobre o qual textualmente afirma: uma aposta em tijolos e em argamassa está muito 
longe de ser tão segura quanto casas. E você não precisa viver em Nova Orleans para 
descobrir isso da pior maneira possível. Na sequência, discorre sobre o mercado 
imobiliário, a importância da propriedade na Inglaterra e a dificuldade de se 
conseguir financiamento no país para aqueles compradores de primeira viagem. 
Ilustra o capítulo com fatos históricos até chegar à Grande Depressão e explicar 
a relação entre o desemprego e a perda da propriedade em função das hipotecas 
de curto prazo. Ferguson dá uma verdadeira aula sobre a questão do subprime e 
como se formaram essas bolhas imobiliárias; e questiona, por fim, sobre ignorar 
os riscos advindos da tendência (cultural) de investir quase toda a nossa riqueza 
em nossas próprias casas: a chave para a segurança financeira deveria ser um 
portfólio de bens adequadamente diversificados.

A ascensão do dinheiro: a história financeira do mundo, Eduardo Mekitarian, p. 188-192
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No sexto capítulo, “Do Império à Chimérica”2, Ferguson descreve que as 
crises financeiras não provêm apenas dos chamados mercados emergentes, mas da 
maior economia do mundo, como foram as bolhas “pontocom” e a do subprime. 
Em outros tempos, tais crises teriam deflagrado outra grande depressão, mas 
alguns países parecem ter se descolado da economia americana, como a China 
(que o autor chama de reemergente) e o próprio Brasil. Sua narrativa leva o 
leitor a uma viagem através dos tempos ao descrever a ascensão da China3 como 
potência mundial. Descreve a criação do sistema de Bretton Woods e de suas 
agências principais, o FMI (e seu papel nas crises) e o Bird, seus acertos e seu 
fracasso, e a transição do sistema cambial fixo para flutuante. O aumento dos 
fluxos de capitais levaria à criação de novos produtos nos mercados de bolsa, 
como os fundos hedge, que garantiriam o retorno de capital de curto prazo hot 
money, e com ele o aumento dos riscos.

Afinal, como escreve o autor, A ascensão do dinheiro não tem sido, e jamais 
pode ser uma ascensão suave. Pelo contrário, a história financeira é uma montanha-
russa de altos e baixos, de bolhas e desastres, de manias e pânicos, de choques e 
quebradeiras (p.319). A sinopse da obra deixa isso bem claro ao afirmar que todos 
os fios estão entretecidos. Na transição dos séculos XIV e XV, por exemplo, o 
florescimento dos negócios bancários na Itália foi condição indispensável para que 
a Renascença tivesse seus esplendores. Da mesma forma, a criação das finanças 
corporativas foi alicerce para o império britânico, e a expansão da indústria de 
seguros e do crédito ao consumidor, um pressuposto da prosperidade americana 
no século XX. Ferguson, obviamente, não deixa de registrar os momentos de 
ruptura. Seria uma das “verdades perenes” da história financeira o fato de que, 
“mais cedo ou mais tarde, as bolhas sempre explodem”. No balanço geral da 
história, contudo, os ganhos sempre se sobrepõem às perdas. 

2Ferguson denomina de país dual da Chimérica – China mais América.
3Assunto tratado com muita propriedade em Ascensão e Queda das Grandes Potências, de Paul 
Kennedy.
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De Cuba com carinho
SÁNCHEZ, Y. De Cuba com carinho. São Paulo: Editora 

Contexto, 2010, 204 p.

Raquel Maria de Almeida Rocha*

“As paredes da minha vida se tornaram mais transparentes: gente de todas 
as partes do mundo está atenta aos meus estados de ânimo e presta atenção aos 
meus possíveis castigos que pode me ocasionar meu trabalho online. Só a perda de 
minha privacidade – o fim de uma bolha fabricada com anos de silêncio, intimidade 
e reserva – evita que eu seja devorada pela engrenagem que já engoliu tantos. 
Toda pessoa que lê meus escritos me protege, e só a proteção desses leitores me 
permitiu chegar até aqui.” (p. 17)

Yoani Sánchez, autora de De Cuba com carinho, é uma cubana de 34 anos, 
formada em Filologia Hispânica e que reside em Havana mesmo após viver no 
exílio e retornar voluntariamente. A autora une sua paixão pela informática à sua 
frustração com sua vida, privada de liberdade, para escrever textos para o seu 
blog, chamado Generación Y, cujos textos formam este livro. A autora trabalha 
em um computador que funciona com o mecanismo de uma antiga máquina de 
lavar soviética e com um velho laptop que lhe foi vendido por um balseiro que 
precisava de um motor de Chevrolet. Deste velho laptop surgiu seu blog, ao qual 
se refere como seu “espaço de exorcismo”, onde seus textos fazem o que a ela 
não é possível em Cuba: “(...) mover-se e expressar-se livremente” (p.11).

O nome de seu blog é inspirado em pessoas, como a autora, que possuem 
nomes começados ou que contém “y” – a geração cubana nascida nos anos 
70 e 80 – e que foram expostas às escolas no campo, às bonequinhas russas, às 
saídas ilegais e à frustração. Esta é uma obra que trata de História, com relatos 
inteligentes sobre o cotidiano em Cuba, que oferece ao leitor uma janela muito 
particular ao dia a dia na ilha. Nesse percurso, ela revela que Cuba continua a 
mesma de Fidel, ainda que após a tomada de poder por seu irmão Raúl. 

Yoani foi eleita pela revista Time como uma das mulheres mais influentes do 
mundo, ganhou o prêmio Ortega y Gasset 2008 na categoria de trabalho digital e 
o María Moors Cabot 2009, da Univerdade de Columbia (EUA), por excelência 
como jornalista. Seu blog está na lista dos 25 melhores blogs do mundo da Time-
CNN 2009. A autora está também entre a lista dos 100 hispano-americanos mais 
notáveis do ano do jornal El País e na lista dos 10 intelectuais mais importantes 

* Raquel Maria de Almeida Rocha é graduada em Relações Internacionais pela FAAP, mestre em 
Estudos Internacionais (International Peacekeeping) pela Universidade de Birmingham (Reino Unido) e 
Coordenadora de Projetos e Iniciação Científica da Faculdade de Economia e Relações Internacionais da 
FAAP. E-mail: <eco.coord-pic@faap.br>.
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do ano da revista Foreign Policy1. Mas vale ressaltar que seus feitos não foram 
reconhecidos pelo governo cubano, nem ao menos conseguiu a permissão para 
viajar (a carta branca) e receber seus prêmios ou lançar seu livro. Na verdade foi 
criticada por aceitar “prêmios imperialistas” e manter seu blog com suas opiniões 
e críticas ao regime, no prólogo do livro de Fidel, intitulado Fidel, Bolivia y algo 
más. A autora relata, “(a) lógica possessiva deste Estado-pai acha normal que eu, 
como castigo por escrever um blog, como puxão de orelha por ter pensado que 
era uma pessoa livre, não receba a carta branca” (p. 109).

Demétrio Magnoli, sociólogo e geógrafo brasileiro, escreveu o capítulo 
final da edição brasileira do livro de Yoani, colocando em perspectiva histórica 
os relatos da autora.“(um) blog é, em príncipio, a opinião de uma só pessoa. O 
impacto de um blog se mede pela quantidade de visitas e comentários que recebe: 
a comunidade de opinião configurada ao seu redor” (p. 173). O Generación Y 
tem se tornado cada vez mais conhecido no meio cibernético, recebendo alguns 
milhões de acessos mensais ao redor do mundo. Sua narrativa é muitas vezes 
realizada em primeira pessoa e a mesma atesta que “[n]ão tenho a objetividade 
do analista, as ferramentas do jornalista nem a leve moderação de um professor 
universitário. Meus textos são passionais e subjetivos (...)” (p.15). Demétrio 
Magnoli descreve os relatos de Yoani como “(...) a marca incontrolável de uma 
paisagem política e intelectual” (p. 176). Em um capítulo do livro, ela aborda 
como as telenovelas brasileiras influenciaram a evolução de seu povo; em outro, fala 
sobre o fim das subumanas escolas no campo (as quais frequentou). Em seguida, 
sobre a escassez de comida nas filas de racionamento e sobre o movimento, que 
vem ocorrendo entre os cubanos, de afastamento das ideologias do regime. 

Chega inclusive a desmistificar os rancores existentes entre os EUA e Cuba 
dizendo que o ódio mútuo é somente dos líderes políticos e da comunidade no 
exílio, e não das pessoas comuns. Afinal, os cubanos dos dois lados possuem 
parentesco e amizade uns com os outros, e dividem uma cultura popular comum. 
Cobra também uma posição do atual presidente, Raúl Castro, com relação ao 
fracasso da reforma salarial, à minimização da distribuição de terras e à queda 
da diferença cambial entre o peso cubano e a moeda conversível. Seus primeiros 
textos na rede foram enviados de hotéis, lugar onde ela não poderia entrar 
legalmente. Por ser de ascendência espanhola, tem a pele branca e consegue se 
passar por estrangeira. Desta forma, ela narra que “[l]evava seu pen-drive com 
os últimos posts e o relógio me alertava que dali a quinze minutos não poderia 
mais pagar o alto preço da conexão à internet” (p. 26). Mesmo que nos dias de 
hoje Raúl tenha permitido que todos comprem computadores e hospedem-se em 
hotéis, o cubano comum não tem salário que lhe permita fazer isso. Também foi 
autorizado o pluriemprego, que já deixou de ser uma demanda popular, devido ao 
tardar da autorização. Desta forma, Yoani ressalta que já não se sabe julgar se foi 
realmente um avanço ou um ato de desespero. E explica que o acesso à internet 
da maior parte da população continua sendo ilegal, pois há um mercado negro 
de senhas para acessar a rede ou para utilizar conexões oficiais. Se os cubanos 

1SÁNCHEZ, Y. Generación Y. 2009. Disponível em: < http://www.desdecuba.com/generaciony/>.  
Acesso em: 24 nov 2009.
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pagassem os preços exorbitantes da conexão em hotéis, admitiriam suas fontes 
ilegais de renda. Yoani, por exemplo, ganha a vida sendo professora de espanhol 
e guia turística, sem licença.

Mesmo que a autora diga que o exercício de publicar seu blog seria um 
ato de covardia, por ser um espaço delimitado e onde ela expressa o que não se 
atreve a dizer na vida real, ela admite que numa sociedade como a em que vive, 
“(...) pronunciar-se é o caminho mais curto para atrair problemas” (p. 12). Ela 
também admite que “Generación Y é a coisa mais arriscada que fiz em minhas 
três décadas de vida, depois de começar a escrevê-lo, sinto com frequência os 
joelhos tremerem” (p. 14). Esse ato de escrever pode parecer simples para nós, 
que possuímos o livre acesso à internet e liberdade de expressão. Não obstante, 
escrever seus posts é, na verdade, uma missão semanal recheada de riscos, planos, 
artimanhas e colaborações para de alguma forma atingir a opinião internacional 
(já que o governo cubano instalou filtros para que o Generación Y não pudesse 
ser acessado na ilha) com relação à realidade local, na espera de dias melhores 
para a sua pátria. 

Como no início o governo não tinha conhecimento sobre o universo dos 
blogs, demorou a conseguir estabelecer um filtro que bloqueasse o acesso ao 
Generación Y (o primeiro) dentro da ilha. Os métodos de coação e censura do 
regime não evoluíram na mesma velocidade dos meios de comunicação. 

Uma diferença de estilo de escrita entre os textos de blogs a que estamos 
acostumados e os dos cubanos é que os deles não giram em torno de notícias 
recentes. Essa diferença ocorre pela restrição do governo ao acesso a notícias e à 
internet. Desta forma, os blogueiros se restringem a colocar seus posts somente 
quando conseguem burlar o sistema e acessar a internet. Eles costumam dizer 
que blogam às cegas, pois não podem acessar seus próprios blogs. As notícias 
a que têm acesso são manipuladas, como ela relata com relação às estatísticas 
sociais que jamais são divulgadas nos meios de comunicação: “os noticiários e 
os outdoors querem nos fazer acreditar que vivemos em uma sociedade na qual 
todos têm a oportunidade de encontrar uma ocupação e que os excluídos são 
assim por sua inclinação à vagabundagem” (p. 101). Com isso, o resultado são 
relatos pessoais, sinceros, atenciosos e focados no cotidiano de cada um. Fica claro 
que a intenção de Yoani é de utilizar uma linguagem que caminha no sentido 
oposto ao da linguagem dos que governam a ilha. Ao invés dos discursos ríspidos 
e autoritários de seus líderes, ela prefere o respeito, o pluralismo e a seriedade 
em seus textos. 

O governo de Raúl Castro tem se apoiado particularmente em uma 
disposição do Código Criminal Cubano, voltada para a suspeita de que cidadãos 
possam vir a cometer alguma ofensa no futuro, definindo como perigoso qualquer 
comportamento que caminhe contrariamente às normas socialistas. A utilização 
dessa lei demonstra a essência repressiva do governo da ilha ao enxergar qualquer 
cidadão que atue fora dos limites aprovados pelo governo como uma ameaça a 
ser punida. 

De Cuba com carinho, Raquel Maria de Almeida Rocha, p. 193-198
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Mesmo com dificuldades de pesquisa, o último relatório da Human Rights 
Watch sobre Cuba, denominado New Castro, Same Cuba2, documentou mais de 
40 casos de prisão sob suspeita de ofensa no futuro. As atividades que levam a 
essas acusações incluem entrega de cópias da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, organizar ou participar de marchas pacíficas, escrever artigos em jornais 
que critiquem o governo e tentativas de organização de sindicatos independentes. 
O relatório também afirma que qualquer cidadão que não compareça a comícios 
em prol do governo, que não pertença a partidos oficiais e estejam desempregados 
são tidos como tendo “comportamento antissocial”, e podem vir a receber “avisos 
oficiais” ou mesmo serem encarcerados. 

Yoani foi a pioneira na sua atividade em Cuba, porém inspirou diversos 
outros a criarem seus blogs independentes, também assumindo suas identidades 
verdadeiras e assumindo os riscos. Os custos descritos pela escritora ainda parecem 
brandos diante do histórico do regime. Afinal, é comum que dissidentes que 
tentam expressar suas visões sejam muitas vezes espancados, arbitrariamente 
presos e expostos a atos públicos de repulsa. O governo monitora, intimida e 
ameaça aqueles que vê como seus inimigos,  além de isolá-los de seus amigos, 
vizinhos e discriminar suas famílias.

Vale ressaltar que dissidentes, no caso cubano, não são um grupo homogêneo 
de indivíduos que compartilham uma única ideologia, afiliação ou objetivo 
comum. Na verdade, são cidadãos que se envolvem em atividades que o governo 
julga contrariar a sua agenda política. Alguns dissidentes podem defender a 
mudança democrática ou reforma interna do sistema socialista, enquanto outros 
preferem ser apolíticos ao focarem em questões como o direito de praticar sua 
religião. Desta forma, fica claro que Yoani recebe críticas não só do governo, 
mas também de outros dissidentes, principalmente os no exílio, que não seguem 
a mesma linha de pensamento. Enquanto Fidel afirma que ela e seus colegas 
trabalhem para a CIA,

“(...) os chefes da facção mais belicosa de Miami, descontentes com a perda 
da antiga hegemonia sobre a dissidência, espalham o boato fantástico de que os 
blogueiros são peões de um jogo controlado pela Direção Geral de Inteligência 
(DGI), o serviço secreto do Ministério do Interior dos Castros” (p. 186). 

No dia 6 de novembro de 2009, pouco antes de escrevermos esta resenha, 
Yoani foi atacada a golpes, gritos e palavrões por agentes de segurança no caminho 
para uma passeata pela paz. Ela se negou a subir no carro em que transitavam, 
exigindo que mostrassem identificações ou uma ordem judicial para que a 
levassem. Mesmo que Yoani pedisse por auxílio às pessoas que passavam na rua, 
elas eram paradas imediatamente por gritos dos agentes, que diziam para não se 
envolverem, pois estariam agindo como contrarrevolucionários. Yoani e seu amigo 
Orlando foram colocados no veículo aos empurrões e pontapés. Sua indignação 
era sobre como contaria isso ao seu filho: que vive em um país em que ocorre 

2HUMAN RIGHTS WATCH. New Castro, Same Cuba Political Prisioners in the Post-Fidel Era. United 
States of America, nov. 2009. Disponível em: <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/
cuba1109webwcover0.pdf>. Acesso em: 24 nov 2009.
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este tipo de agressão, como lhe olharia nos olhos para dizer que sua mãe, por 
escrever um blog com suas opiniões, havia sido objeto de violência em plena rua3. 
Este fato foi noticiado no mundo todo devido aos relatos de Yoani em seu blog. 
Resta-nos aguardar quais serão os próximos passos do regime contra Yoani e seus 
colegas, talvez na esperança de que não se repita a Primavera Negra de 2003, 
quando o regime coordenou uma repressão contra opositores do governo, e que 
o regime realmente esteja mais atento à opinião internacional. 

O senso de esperança e crença de Yoani em mudanças na sua pátria comove 
por ela ter vivido toda sua vida sob controle, autoritarismo e censura do regime. 
E ao mesmo tempo causa surpresa que esteja conseguindo se expressar sem 
maiores represálias do Estado. Mas a própria autora relata que o custo social e 
pessoal de ter seu blog lhe pesa, ao passo que quanto mais conhecida se torna, 
mais se intensificam os ataques. Nas suas palavras, 

“[o] blog me trouxe inimigos e entusiastas, insônia e paz, a angústia 
permanente de me sentir vigiada e a tranquilidade de quem não tem nada a 
esconder. A plaquinha de inimiga do governo cubano não há quem me tire, 
embora eu prefira afirmar que me sinto apenas uma cidadã. Tantos kilobytes 
utilizados me confirmaram que não sou eu, nem somos nós, os que nos opomos 
a algo; é a realidade cubana – essa que descrevo nos meus posts – que se mostra 
profundamente contestatória, marcadamente opositora” (p. 32). 

A própria autora relata que costumava acreditar que havia nascido em 
uma ilha privilegiada, em um sistema social superior, com os melhores líderes. 
Aprendeu a marchar e a manusear um fuzil AK antes dos 15 anos de idade. Ela 
cresceu durante os “anos de ouro” da ilha, onde hospitais, postos de saúde e 
escolas funcionavam com os recursos necessários providos pelo regime, e onde 
as cartelas de racionamento realmente ofereciam os itens vitais de alimentação 
e higiene pessoal. Tudo isto possível pela dependência de Moscou. Muitos 
intelectuais de esquerda ainda utilizam esse cenário cubano para defender uma 
ditadura benigna. Mas Yoani nos demonstra uma ilha diferente, que sofre com 
escassez de alimentos e de recursos para os hospitais e escolas, afirmando que a 
autocracia acabou por criar o oposto do fanatismo ou adoração. Foram criados 
cidadãos 

“(...) apáticos, indiferentes, gente mascarada, balseiros, descrentes e jovens 
fascinados pelo material. Teve também sua corja de intolerantes – que formaram 
as Brigadas de Resposta Rápida –, mas o sentimento de pertencer a um projeto 
coletivo que seria uma lição para o mundo se esfumou como a falsa essência de 
um perfurme barato.” (p. 46)

 
É com toda essa emoção e honestidade que Yoani nos demonstra a realidade 

do seu cotidiano na ilha. Podemos concluir que seu objetivo está sendo alcançado, 

3SÁNCHEZ, Y. Generación Y. 2009. Disponível em: <http://www.desdecuba.com/generaciony/>.  
Acesso em: 24 nov 2009.

De Cuba com carinho, Raquel Maria de Almeida Rocha, p. 193-198
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na medida em que seu blog possui cada vez mais visitas, que seu livro atinge mais 
vendas e que a represália sofrida é noticiada. Mas, da mesma forma, a tentativa do 
governo em tornar Yoani uma persona non grata surte efeito num país onde todos 
trabalham para o Estado ou dependem dele de alguma forma. Demétrio Magnoli 
conclui muito bem que “[o] blog de Yoani não pode ajudar na reconstituição da 
trajetória política de Cuba. Mas oferece pistas preciosas sobre a memória histórica 
dos cubanos comuns – pessoas cujas vidas foram moldadas por uma causa que 
não é deles” (p. 182). Ele ainda vai além ao dizer que Yoani “(...) não ostenta 
medalhas acadêmicas, muito menos títulos oficiais. Mas pensa que dissentir nunca 
é trair. Eis a marca que distingue o intelectual verdadeiro” (p.204).
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