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Efeitos estratégicos de
mudanças nas políticas
domésticas americanas e
regras de comércio sobre a
produção brasileira de soja
em grãos
Reisoli Bender Filho e Wilson da Cruz Vieira*
Resumo: O objetivo deste trabalho foi quantificar os ganhos e/ou
perdas ligadas ao mercado brasileiro de soja em grãos decorrentes
da concretização de novos cenários de comércio internacional,
considerando mudanças nas políticas domésticas americanas e nas
regras de comércio multilateral. Utilizou-se um modelo de Cournot,
associado a um problema de complementaridade mista, na realização
de simulações de três cenários alternativos. Os resultados obtidos
mostraram crescimento da produção brasileira de soja em grãos em
relação à de seus concorrentes, tanto nos cenários de aumento da
demanda mundial desta commodity quanto nas mudanças nas regras
de comércio, com redução da proteção agrícola.
Palavras-chave: mercado internacional de soja, modelo de Cournot,
teoria dos jogos.

1. Introdução
Nas últimas décadas, a soja em grãos tem se tornado uma das commodities
agrícolas mais demandadas mundialmente e isso é evidenciado pelo contínuo e
sistemático crescimento nos níveis produzidos, os quais mais que duplicaram entre
os anos de 1985 e 2005. Nesse período, a produção de soja em grãos passou
de cerca de 100 milhões de toneladas para mais de 212 milhões de toneladas
(FAO, 2008).
Entretanto, esse mercado caracteriza-se pela elevada concentração da
produção como também das exportações, as quais são originárias de três países
– Estados Unidos (maior produtor e exportador), Brasil e Argentina –, que
concentraram, no quinquênio 2001-2005, aproximadamente 81% da produção e
90% das exportações mundiais (FAO, 2008). A elevada participação desses países
*Reisoli Bender Filho é doutorando em Economia Aplicada do Programa de Pós-Graduação em Economia
Aplicada da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: <reisolibender@yahoo.com.br>. Wilson da Cruz
Vieira é professor Associado do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa.
E-mail: <wvieira@ufv.br>.

Efeitos estratégicos de mudanças nas políticas domésticas..., Reisoli Bender Filho e Wilson da Cruz Vieira, p. 5-20

5

em termos de comércio global mostra que esse mercado apresenta características
de um oligopólio.
No entanto, as participações de mercado destes países podem sofrer
mudanças nos próximos anos, pois diversos fatores de mercado poderão modificar
tal configuração comercial. Dentre esses fatores, destacam-se a polêmica dos
transgênicos e a posição contrária da União Europeia; os limites ao crescimento
da produção de soja nos países do Mercosul; a expansão do mercado mundial
de soja em grãos; o aumento da participação da China; e, mais recentemente, a
produção de biocombustíveis (SAMPAIO et al., 2006).
Desta forma, as dificuldades impostas pelos países desenvolvidos em reduzir
a proteção agrícola (tarifas e subsídios) nas negociações conduzidas no âmbito
da Organização Mundial do Comércio (OMC) são aspectos importantes na
definição das parcelas de mercado do Brasil e de seus concorrentes. Dessa forma,
enquanto essas questões relacionadas à proteção agrícola não são resolvidas, o
centro das atenções, no caso do mercado internacional de soja em grãos, está
diretamente ligado aos efeitos de mudanças nas políticas internas americanas, já
que estes são mais imediatos.
Nesse sentido, o desempenho da soja brasileira, em termos comerciais, está
ligado às políticas domésticas americanas voltadas à produção e às exportações.
Apesar da redução da área plantada de soja nos últimos anos, que foi substituída
por milho para produção de etanol, os EUA projetam aumento de sua produção
de soja em grãos, no biênio 2008/2009, em 84,5 milhões de toneladas, o que
representa um incremento de 16,7% superior à safra 2007/2008 (USDA, 2008).
Esse aumento está relacionado com estimativa de incremento da demanda interna
e mundial dessa commodity. Considerando esse aumento, o Brasil poderá ampliar
também sua produção e sua oferta dessa commodity no mercado internacional.
Este trabalho objetivou quantificar os efeitos do aumento na produção
americana de soja em grãos sobre a produção brasileira e quantificar os efeitos
das alterações nos instrumentos de política comercial, como tarifas e subsídios,
discutidos nas rodadas de negociações sobre o mercado internacional de soja em
grãos. Para mensurar tais efeitos, utilizou-se um modelo de Cournot, pelo qual
foram simulados jogos que levam em conta essas novas perspectivas de mercado.
Os cenários envolveram os três países com maior participação no mercado
internacional da soja em grãos (Argentina, Brasil e Estados Unidos) e os demais
países, que foram considerados como Resto do Mundo.
2. O modelo teórico
As novas teorias de comércio têm procurado analisar o mercado internacional
sob condições de competição imperfeita. De acordo com Carlon e Perloff
(2005), os modelos de comportamento cooperativos e não cooperativos podem
ser interpretados como jogos de estratégias na determinação dos preços e das
quantidades produzidas e comercializadas no mercado internacional. Uma classe
desses modelos refere-se aos jogos oligopolísticos, os quais se caracterizam pela
presença de dois ou mais participantes (jogadores), em que cada um deles busca
maximizar seus ganhos.
6
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Nesse sentido, pode-se modelar o comércio entre países como um jogo
de n participantes, em que se supõe que os países definem as suas quantidades
produzidas simultaneamente, na forma de um jogo estático com informação
completa, e cada país conhece a estrutura de custos de seus concorrentes e a
demanda de mercado e, a partir dessas informações, decide qual estratégia deverá
adotar. Neste trabalho, as estratégias dos n países consistem em determinar as
quantidades que eles irão produzir no mercado internacional de soja em grãos.
Segundo Carlon e Perloff (2005), a forma generalizada de um jogo que
utiliza o modelo de Cournot, para n jogadores (países) que comercializam um
produto homogêneo no mercado, pode ser representada pelo modelo apresentado
no Apêndice I. No Apêndice II, formaliza-se o modelo de jogos de Cournot
como um problema de complementaridade mista (PCM).
3. O modelo empírico
Esta seção apresenta o modelo econométrico utilizado para estimar a
demanda mundial de soja em grãos e os cenários analisados.
3.1. O modelo econométrico
Para a implementação do modelo de Cournot formulado como um PCM
foi necessário estimar a função de demanda conjunta dos países (n=4), por
meio da qual é possível obter os parâmetros para resolução numérica dos jogos
correspondentes a cada cenário. Sendo o preço nas funções de demanda uma
variável endógena, diversos métodos são apropriados para sua estimação; no
presente caso, utilizou-se o método das variáveis instrumentais (VI). A função
foi estimada com base no seguinte modelo econométrico:
Q = a + bP = µ
em que

indica a quantidade produzida no mercado;

, o preço; e

,a

renda. , e são os parâmetros e é o termo de erro aleatório, com as hipóteses
usuais de média zero e variância constante. Dessa forma, tem-se:

DM = α 11 − β 21 + β 31 + µ1
em que

é a demanda mundial de soja em grãos;

, preço médio

internacional;
, renda mundial; e , o erro aleatório.
Ressalta-se que, dado que o modelo de Cournot admite curva de demanda
linear inversa (preço como variável endógena), os parâmetros estimados pela
regressão linear foram algebricamente transformados, obtendo-se, assim, os
valores utilizados nos coeficientes de intercepto e declividade. A função de
demanda foi estimada pelo método de mínimos quadrados ordinários.
3.2. Os cenários analisados
Os cenários simulados neste trabalho foram definidos a partir da caracterização
do mercado internacional de soja em grãos. Esses cenários pressupõem mudanças
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nas políticas domésticas e comerciais dos principais países integrantes desse
mercado e foram formulados como problemas de complementaridade mista
(PCM) para sua implementção empírica. Consideram-se os seguintes cenários:
a) Cenário 1: aumento da produção de soja dos Estados Unidos –
buscou-se verificar quais os efeitos do aumento da produção americana de soja em
grãos, previsto para as próximas safras (16,7%), sobre a produção e exportações
brasileiras da commodity. O cenário 1.A simula esse aumento e o segundo cenário,
1.B, um aumento de igual montante na produção brasileira de soja em grãos;
b) Cenário 2: eliminação parcial das barreiras tarifárias e dos subsídios –
objetivou-se analisar os impactos de uma redução parcial nas tarifas e nos subsídios
sobre a produção brasileira e americana de soja em grãos, conforme propostas
em discussão na Rodada Doha de negociações multilaterais, cujas reduções são
de 60% nas tarifas e 75% nos subsídios à produção e/ou exportação. Assim, no
cenário 2.A simularam-se essas reduções e, no cenário 2.B, somente a redução
parcial nos subsídios; e
c) Cenário 3: eliminação completa dos subsídios pelos Estados Unidos
– procurou-se analisar os efeitos sobre a produção brasileira de soja em grãos, em
razão da efetivação do acordo que prevê a eliminação dos subsídios domésticos
à produção para produtos agrícolas para o ano de 2013, conforme definido na
Rodada Doha. No cenário 3.A foi simulada essa situação e, no cenário 3.B, uma
situação em que os EUA elevam seus subsídios em 10%.
Os dados necessários para implementação do modelo empírico foram obtidos
do banco de dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO), para o período 1985-2005. Os dados sobre Produto Interno Bruto (renda
mundial) dos países foram obtidos do banco de dados do Fundo Monetário
Internacional (FMI), expressos em bilhões de dólares. As tarifas adotadas para
simulação dos cenários foram obtidas da United Nation Conference on Trade and
Development (Unctad) e os subsídios, do Fund and Agricultural Policy Research
Institute (Fapri). Utilizaram-se como parâmetro os subsídios concedidos na forma
de Marketing Loan Assistance, em dólares, por bushel; na estimação da função
de demanda foi utilizado o software Eviews; e, na simulação dos jogos, o solver
Miles (Mixed Inequality and nonLinear Equation Solver), existente no Gams
(General Algebraic Modelling System).
4. Resultados e discussão
Com o objetivo de evitar problemas de resultados espúrios, foi realizado
o teste de estacionariedade nos resíduos da equação de demanda mundial de
soja em grãos estimada, os quais, a 5% de significância, são estacionários, I(0),
o que permite rejeitar a hipótese de resultados espúrios e inferir que as séries
analisadas são cointegradas1. Entretanto, observa-se que se utilizou uma amostra
com um número de observações inferior a 30 e isso deve ser visto com cautela na
interpretação desses resultados. Tendo em vista obter resultados mais confiáveis,
Os resultados dos testes de estacionariedade nos resíduos são: teste ADF (–3,109060) e valores críticos:
1% (–3,808546) e 5% (–3,020686).

1
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foram realizados testes2 para correção de possíveis outros problemas referentes
à estimação.
Como o preço é uma variável endógena, o método utilizado para estimação
foi o das variáveis instrumentais. O instrumento proposto, além da variável
exógena, foi preço médio internacional, sendo os resultados obtidos da estimação
da demanda mundial de soja em grãos apresentados na Tabela 1. Verifica-se
que os parâmetros foram estatisticamente significantes aos níveis de 1% e 5%
de probabilidade e apresentaram sinais condizentes com a teoria econômica,
),
ou seja, para o coeficiente associado à variável preço, sinal negativo (
). O
e, para o coeficiente associado à variável renda, sinal positivo (
ajustamento do modelo pode ser observado pelo coeficiente de determinação
elevado que indica que 94,47% das variações na demanda mundial de soja em
grãos são explicadas pelas variações do preço médio e da renda mundial, e pelo
resultado do teste F, que indica que as variáveis conjuntamente são relevantes
para o modelo estimado.

Tabela 1 – Resultados da regressão da função de demanda de mercado
conjunta de soja em grãos, 1985 – 2005
Variável
Intercepto

Coeficiente

Desvio Padrão

Estatística-t

P-valor

7994,063
–7,197457

3522,606
2,675280

2,269361
–2,690357

0,0358**
0,0150**

3,688379

0,296936

12,42146

0,0000*

Estatística F
P-Valor (Est. F)

153,8795
0,000000

R
0,944744
R2 Ajustado
0,938605
Instrumentos c,
,
2

Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: * e ** indicam que os parâmetros são estatisticamente significantes a 1% e 5% de probabilidade.

Com base nos parâmetros estimados da função de demanda global
foram simulados os cenários propostos. Os resultados do primeiro cenário são
apresentados na Tabela 2. No cenário-base3 buscou-se reproduzir as condições
atuais do mercado internacional de soja em grãos, considerando os níveis de
subsídios repassados pelo governo americano aos seus produtores, no período
2001-2005. Utilizou-se a média de tais anos, por apresentar os dados mais
recentes e como forma de evitar eventos atípicos, como climáticos ou provocados
por fatores econômicos ou políticos, internos ou externos, os quais pudessem
ocasionar distorções nos resultados estimados.
Para verificação de heterocedasticidade foi realizado o teste de White e, para autocorrelação, o LM test
(Breusch-Godfrey). Para correção de problemas de heterocedasticidade e autocorrelação foram utilizados,
respectivamente, os procedimentos de White e Newey-West.
3
Os códigos do Gams utilizados nesse cenário estão apresentados no Apêndice III.
2
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Tabela 2 – Efeito de aumentos nas produções americana e brasileira de
soja em grãos (1000 t) sobre as produções dos países e preços (US$/t)
Países
Cenário-base
Brasil
46.744
Argentina
32.130
Estados Unidos
78.082
36.647
Resto do mundo
Produção total
Preço mercado

193.603
255,39

Cenário 1.A
46.124
32.840
89.062
36.635

Cenário 1.B
57.815
29.917
86.139
33.713

204.661
237,91

207.583
233,29

Fonte: Resultados da pesquisa.

No quinquênio 2001-2005, os EUA produziram, em média, 78,1 milhões de
toneladas de soja em grãos. No mesmo período, o Brasil e a Argentina produziram,
em média, 46,9 e 32,3 milhões de toneladas respectivamente, e o resto do mundo,
o volume médio de 36,4 milhões de toneladas (FAO, 2008). Cabe ressaltar que a
produção de soja nos países da América do Sul (Brasil e Argentina) e da América
do Norte (Estados Unidos) ocorre em períodos diferentes, ou seja, quando é
período de safra nos dois primeiros países, no terceiro é período de entressafra.
Entretanto, como os dados usados são anuais, não se considera tal diferenciação
em termos de produção. Observa-se que essas quantidades são muito próximas
das encontradas no cenário-base. O preço médio internacional da soja em grãos
foi de US$ 246,55 por tonelada, 3,59% inferior ao estimado no cenário-base
(Tabela 2).
No primeiro cenário, foi considerado um incremento de 16,7% na produção
americana. Nesse cenário, o volume produzido pelos EUA atingiu 89,1 milhões
de toneladas, considerando que a produção brasileira e a dos demais países não
tiveram alteração. Os volumes estimados para Brasil e resto do mundo mantiveramse constantes em relação ao do cenário-base. Por outro lado, o volume produzido
pela Argentina elevou-se em 2,21%, quantidade equivalente a cerca de 700 mil
toneladas. Em relação à oferta mundial de soja em grãos, houve um incremento
de 5,71%, atingindo a produção total de 204,7 milhões de toneladas. O preço
médio internacional reduziu-se em 6,84% em relação ao do cenário-base.
Considerando essas condições, o aumento no volume produzido pelos EUA
seria destinado, em grande parte, ao abastecimento do seu mercado interno,
enquanto a demanda mundial seria abastecida por Brasil e Argentina. Esses
resultados são condizentes com as previsões do United States Department of
Agriculture (USDA), que prevê que o aumento na demanda mundial de soja, nos
próximos anos, deva ser atendido, sobretudo, pelos produtores brasileiros.
No cenário 1.B, considerou-se a hipótese de aumento na quantidade
produzida de soja por parte do Brasil, em igual montante (16,7%) à produção
americana. Os novos volumes produzidos pelos países mostram que o Brasil
aumenta sua produção, em relação à dos cenários-base e 1.A, em cerca de 11
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milhões de toneladas. O país deverá ser o mais beneficiado pelo aumento na
demanda mundial de soja, e fatores como a contínua ampliação da área plantada,
como vem ocorrendo nos últimos anos, e custos de produção menores associados
a condições econômicas internas favoráveis têm garantido a competitividade do
setor. A previsão de produção para a safra 2008/2009 é de cerca de 58,5 milhões
de toneladas de soja em grãos (USDA, 2008); os volumes produzidos pela
Argentina e pelos EUA foram de 8,90% e 10,32%, inferiores aos do cenário 1.A.
A quantidade produzida pelo resto do mundo foi de 33,7 milhões de
toneladas, 7,98% inferior à do cenário 1.A. A produção do resto do mundo, nos
últimos anos, vem crescendo em virtude do aumento da demanda mundial; no
entanto, esse crescimento ocorre em menor proporção do que o crescimento
da produção de produtores e exportadores como Brasil e Argentina. O preço
de mercado foi de US$ 233,29 por tonelada de soja em grãos, 8,65% e 1,94%
inferiores ao simulado no cenário-base e 1.A, respectivamente.
Essa redução foi ocasionada pela maior produção e oferta mundiais. Nos
últimos anos, enquanto a produção vem crescendo em média 4,85%, o preço
da soja vem apresentando trajetória oscilante; em 2003, o preço por tonelada
atingiu US$ 256,69, elevando para US$ 322,99 em 2004, e reduzindo para
US$ 271,13, em 2005. Essa trajetória está associada a fatores relacionados com
oferta e demanda, como redução dos estoques tanto em nível mundial como
nos EUA, altas do petróleo, direcionamento dos investidores para o mercado
de outras commodities, paralisação dos produtores argentinos, excesso de chuvas
(que prejudica o plantio nos EUA) e aumento na demanda pela China4 e União
Europeia (UE).
No segundo cenário, foi simulada a redução parcial nas tarifas e nos
subsídios em 60% e 75%, respectivamente, para todos os países. Os resultados
são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 – Efeitos da redução parcial nas tarifas e nos subsídios no comércio internacional de soja em grãos – quantidades em 1000 t e preço
em US$/t
Países
Brasil
Argentina
Estados Unidos
Resto do mundo
Produção total
Preço mercado

Cenário-base
46.744
32.130
78.082
36.647
193.603
255,39

Cenário 2.A
54.306
40.490
52.935
44.574
192.304
257,45

Cenário 2.B
52.282
37.669
55.930
42.185
188.065
264,15

Fonte: Resultados da pesquisa.

Consideradas as condições atuais de produção e mercado, a simulação dos
cenários de redução nas tarifas e subsídios buscou representar as tendências e
O aumento de demanda tem levado a China a tornar-se um potencial importador de produtos agrícolas.
Conforme previsões da Fapri (2008), a China importará cerca de 55%, equivalente a aproximadamente 52
milhões de toneladas de soja em grãos, nos próximos dez anos.

4
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configurações do mercado da soja para os próximos anos, sujeita à formalização
dos acordos em negociação na Rodada Doha. Os resultados do cenário 2.A
evidenciam que a redução parcial das barreiras comerciais pelos países, no
comércio internacional de soja, beneficia o Brasil, a Argentina e o resto do mundo,
os quais aumentam a produção em 16,2%, 26,1% e 21,6%, respectivamente,
enquanto os EUA reduzem em 32,1%, equivalente a 25,2 milhões de toneladas
em relação ao cenário-base.
Essas reduções diminuem a produção e a oferta mundial da commodity, fato
que decorre, sobretudo, da redução nos repasses do governo americano aos seus
produtores. No entanto, estimula a produção pelos demais países. Por sua vez,
a menor oferta tende a elevar os preços, os quais atingiram US$ 257,45 por
tonelada, conforme cenário 2.A (Tabela 3).
No contexto simulado, os debates nas reuniões ministeriais da OMC,
referentes às questões agrícolas e comerciais, consolidaram dois grandes grupos: o
dos países desenvolvidos, cujos principais defensores são EUA e UE; e o dos países
em desenvolvimento, cuja articulação é baseada nas ações do G-205. Decorridos
vários anos do início das negociações, já excedido o prazo inicial de término, as
expectativas de superação das divergências entre os países-membros não evoluíram,
e não houve progresso nos acordos comerciais. A divergência está na proposta
defendida pelo G-20, de redução de 75% e 80% nos subsídios domésticos dos
países desenvolvidos e de redução de 60% e 75% nas tarifas agrícolas.
No segundo cenário (2.B), simulou-se somente a redução parcial de 75%
nos subsídios americanos. Objetivou-se examinar, isoladamente, o efeito dos
subsídios sobre a produção de soja dos EUA. Os resultados mostram, de certa
forma, as condições discutidas na simulação do cenário anterior, porém os EUA
produzem um volume 5,66% superior ao do cenário 2.A, equivalente a 3 milhões
de toneladas. Contrariamente aos subsídios, as tarifas impostas ao mercado de
soja não são elevadas; assim, sua redução parcial não tem impacto semelhante
ao da redução nos subsídios, como pode ser observado pela análise dos cenários
2.A e 2.B.
Os volumes produzidos, nesse cenário, por Brasil, Argentina e resto do
mundo reduziram-se em relação aos do cenário 1.A, porém continuam superiores
ao do cenário-base. A queda mais acentuada ocorreu na Argentina (6,97%),
enquanto as produções brasileira e do resto do mundo diminuíram 3,73% e 5,36%,
respectivamente. O preço de mercado estimado foi de US$ 264,15 por tonelada,
que corresponde à redução na oferta de soja em grãos, que atingiu 188,1 milhões
de toneladas. Essa queda refere-se, sobremaneira, à menor produção dos EUA,
país que produziu, no período 2001-2005, mais de 40% da produção mundial.
Aspectos inerentes às simulações dos cenários 2.A e 2.B, como já enfatizado
em outros trabalhos (ver, por exemplo, SAMPAIO et al., 2006, e COELHO,
2002), estão na resistência dos países desenvolvidos em reduzir seus níveis
protecionistas, em virtude de potenciais perdas em seus mercados domésticos,
5
Este bloco surgiu em contraposição à inflexibilidade dos países desenvolvidos em relação aos temas
agrícolas. O G-20 tem como principais articuladores África do Sul, Brasil e Índia.
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falta de competitividade no mercado internacional e necessidade de abertura de
seus mercados às exportações por parte de países em desenvolvimento.
No terceiro cenário simulado, considerou-se a eliminação dos subsídios à
produção de soja em grãos. Nessa nova situação, foram simulados dois cenários
alternativos relacionados com os subsídios. Os resultados encontram-se na
Tabela 4.
Tabela 4 – Efeitos da eliminação dos subsídios à produção americana de
soja em grãos – em 1000 t e preço de mercado US$/t
Países
Brasil
Argentina
Estados Unidos
Resto do mundo
Produção total
Preço mercado

Cenário-base
46.744
32.130
78.082
36.647
193.603
255,39

Cenário 3.A
55.746
41.133
42.073
45.649
184.601
269,62

Cenário 3.B
45.454
30.841
83.239
35.358
194.893
253,35

Fonte: Resultados da pesquisa.

A partir das condições atuais de mercado, observam-se as mudanças
substanciais nos volumes produzidos no cenário 3.A, em que foi simulada a
eliminação total dos subsídios agrícolas americanos, mantendo as tarifas em seus
níveis vigentes atualmente. A produção estimada para os EUA reduz-se em 42,1
milhões de toneladas, equivalente a 46,12%, menor que a do cenário-base e o
menor volume produzido em todos os cenários simulados.
Dessa forma, o Brasil torna-se o maior produtor de soja em grãos
mundialmente, incrementando sua produção em cerca de 20%. Da mesma forma,
Argentina e resto do mundo elevam seus volumes produzidos em 28,02% e
24,56%, respectivamente. Como se verifica, em termos de competitividade, Brasil
e Argentina possuem condições superiores às dos EUA. Esse fato é corroborado
por Dohlman et al. (2001), que estimaram que os custos de produção brasileiro
e argentino de soja em grãos são cerca de 23% e 24% inferiores aos praticados
nos EUA.
A oferta mundial de soja em grãos retraiu-se em 4,65%, atingindo 184,6
milhões de toneladas, menor produção estimada em todos os cenários, reflexo do
menor volume produzido pelos EUA. Por sua vez, o aumento da produção nos
demais países não foi suficiente para equilibrar a oferta; assim, o preço elevou-se
US$ 14,23 por tonelada, 5,57% superior ao estimado no cenário-base.
As perdas americanas, decorrentes da eliminação dos subsídios, são
expressivas, tanto pelo lado da produção como pelo lado do mercado, haja vista
que a redução no volume produzido, associada ao crescimento da demanda
doméstica, fez com que as importações se elevassem. No entanto, a redução
na produção americana proporcionaria ao Brasil e à Argentina condições de
aumentarem suas produções e participações no mercado internacional.
No último cenário (3.B), simulou-se um aumento nos subsídios agrícolas
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americanos em 10%. Nessas condições, a produção dos EUA elevar-se-ia em
6,60%, enquanto no Brasil, na Argentina e no resto do mundo os volumes
produzidos diminuiriam em 2,57%, 4,01% e 3,52%, respectivamente. No entanto,
a produção mundial e o preço permaneceriam praticamente inalterados, com
variações menores que 1% (Tabela 4). O objetivo desse cenário foi verificar os
efeitos da intensificação da proteção agrícola americana sobre o Brasil, visto que
as transferências na forma de subsídios aumentaram durante a década de 90,
provocando maiores distorções nos preços e no mercado internacional.
Segundo Brandão e Lima (2002), o aumento nos subsídios americanos levou
o Brasil e a Argentina a analisarem uma possível disputa contra os EUA junto
à OMC, para eliminação de seus subsídios, sobretudo a parcela de Marketing
Loan Assistance, considerada a mais distorsiva (caixa vermelha). Esse aumento
tem produzido incessantes discussões nas rodadas de negociações da OMC,
sem, no entanto, a efetivação de acordos sobre a regulamentação do uso desse
instrumento como forma de proteção.
As simulações desse cenário, ainda que improváveis no curto prazo, sobretudo
a eliminação dos subsídios americanos, servem de arcabouço às discussões acerca
das direções a serem perseguidas nos debates dos fóruns internacionais.
5. Considerações finais
Em termos gerais, as distorções no mercado internacional de soja em grãos,
assim como ocorre em grande parte dos mercados de produtos agrícolas, têm
levado à necessidade de aprofundar as negociações nos organismos de comércio
mundial. Entretanto, a concentração da produção e das exportações por um
grupo reduzido de países tem dificultado grandes avanços em acordos específicos,
e políticas protecionistas por parte dos EUA têm promovido mudanças e
indefinições na configuração desse mercado.
Considerando os resultados alcançados nos cenários analisados neste trabalho,
verificou-se a possibilidade de ganhos expressivos para a sojicultura brasileira,
decorrente do aumento na demanda mundial e, sobretudo, da eliminação dos
subsídios agrícolas americanos, de forma parcial ou completa. Esses resultados
ratificam a postura política do Brasil, que atua como um dos articuladores do
G-20 nas rodadas de negociações comerciais junto à OMC. Entre as razões para
essa postura está a necessidade de ampliação dos mercados e, sobretudo, acesso
a novos, cuja finalidade é atender à expansão dos níveis da produção de produtos
como a soja em grãos do país.
Dessa forma, a possibilidade de acentuadas perdas por parte dos produtores
americanos, verificada nos cenários analisados, tem levado o governo deste país
a sustentar sua política protecionista. O objetivo é a manutenção da renda,
diminuindo, assim, o impacto negativo sobre a atividade do setor, como também a
necessidade de abertura às exportações para atender à demanda doméstica, no caso
da soja em grãos. Nesse contexto, não se descarta a possibilidade de intensificação
das políticas protecionistas por parte dos EUA, por meio de um incremento na
parcela de subsídios. Essa possibilidade, como simulada no último cenário deste
trabalho, tem impacto iminente sobre a produção de soja do Brasil. Fatos como
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esses têm corroborado para a posição do governo brasileiro nas negociações para
redução do protecionismo e consequente liberalização do comércio agrícola.
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Apêndice I
O modelo teórico
A equação (1) a seguir expressa a curva de demanda linear inversa, preço (P) como função
da quantidade (Q) e da renda (Y), sendo , e parâmetros estritamente positivos,
e a equação (2) a função de custo do i-ésimo país. Admite-se que o custo marginal do
i-ésimo país ( ), para produzir a quantidade qi, seja constante e positivo e satisfaça à
desigualdade
. De forma semelhante, o preço de mercado
, com
, satisfaz
.

Admite-se também que a produção seja continuamente divisível e exclui-se a possibilidade
de haver produção negativa, ou seja, > 0.
Dadas as equações (1) e (2), o payoff (resultado) percebido por cada um dos n países é
dado em função das estratégias adotadas. Dadas essas estratégias, pode-se encontrar o
equilíbrio de mercado, em que o payoff do i-ésimo país é determinado pela maximização
da seguinte função de lucro:
Substituindo a equação (1) em (3), obtém-se:
Aplicando as condições de primeira ordem à equação (4), obtém-se:
A partir da equação (5) é possível obter as funções de reação dos n países que, igualandoas a zero, obtém-se:

As funções de reação (melhor resposta) representam a maneira pela qual cada país reage
às ações de seus concorrentes e, no ponto em que elas se cruzam o equilíbrio é atingido
para cada país, dada a quantidade que maximiza seu lucro, considerando o nível de
produção de seu concorrente (CARLON e PERLOFF, 2005).
Segundo Tirole (1997), nesse ponto não haverá estímulos para que qualquer país
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modifique o seu comportamento, o que faz com que a posição de equilíbrio encontrada
seja estável, pois o processo de maximização descrito ocorre à medida que os países
levam em consideração as suas crenças sobre a escolha do nível produzido pelo outro
país, isto é, nenhum país achará lucrativo mudar a sua quantidade produzida, pois é essa
a quantidade que maximiza os seus lucros.
Definidas as quantidades produzidas que equilibram o mercado, o produto total pode
ser obtido pela multiplicação de n jogadores pelas quantidades , sendo que
é
igual a
. O correspondente preço pode ser encontrado ao
substituir Q =
na função de demanda.

A partir dessas expressões, pode-se obter a quantidade produzida por cada país e o
respectivo preço de equilíbrio. Na versão empírica do modelo, formalizam-se as regras
de comércio multilateral (tarifas e subsídios).

Apêndice II
O problema de complementaridade mista
Partiu-se de um problema de complementaridade mista (PCM) não linear, que consiste
em um sistema de equações simultâneas (linear ou não linear) que pode ser reescrito
como desigualdades. O PCM considera os resultados obtidos a partir da otimização
com restrições sob a forma de desigualdades. A ideia central dessa formulação parte das
funções de demanda e de oferta e das condições de Kuhn-Tucker, que são necessárias
para obtenção do equilíbrio de mercado para todas as regiões (BISHOP et al., 2001).
De acordo com Ventosa et al. (2002), na formulação de um modelo de Cournot como
um PCM admite-se que, no equilíbrio de Cournot-Nash, sejam definidas as quantidades
produzidas por cada país, os preços de mercado e a quantidade total que satisfazem
simultaneamente as condições de otimização de primeira ordem para todos os países.
Considerando a curva de demanda linear inversa para o mercado de soja em grãos,
conforme especificada na equação (1) do Apêndice I, é possível obter as novas funções de
maximização lucro para os n países. Ademais, considere que o governo do país i promova
uma política comercial que vise proteger seus produtores, pela imposição de uma tarifa
(t) ou transferência de subsídios aos produtores. Neste trabalho, considerou-se n=4, ou
seja, o Brasil é o país 1; Argentina, 2; Estados Unidos, 3; e resto do mundo, 4.

Considerando os cenários com imposição de tarifas, os novos payoffs são:

em que

representa a tarifa imposta pelos países.
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Para resolução das novas funções de pagamento na forma de um PCM, torna-se necessário
obter as condições de Kuhn-Tucker associadas a tais funções, as quais são formuladas
como segue abaixo:
Condições marginais:

es marginais:

Condições de não-negatividade:

Condições de folga complementar:

As variáveis definidas anteriormente são positivas e podem associar-se tanto às equações
como às inequações complementares, enquanto as variáveis livres, que podem ter valores
negativos, devem ser associadas apenas às equações complementares (FLAKOWSKI,
2004 apud OLIVEIRA, 2006). A solução do modelo é obtida pela associação de
variáveis positivas, como a quantidade produzida de cada país, a quantidade total e o
preço de mercado, as inequações de lucro de cada país, quantidade total e demanda de
mercado.
Determinadas as novas funções de lucro dos países, com a inclusão dos instrumentos de
políticas comerciais, podem-se analisar as mudanças nas variáveis decorrentes dessas novas
condições por meio da análise de estática comparativa. Tais análises permitem indicar
como mudará o valor de equilíbrio de uma variável endógena, quando ocorrer uma
mudança em qualquer uma das variáveis exógenas (CHIANG, 1982). Neste trabalho, essa
análise permite examinar como mudanças nas variáveis/parâmetros do modelo afetarão
os lucros dos países, ou seja:

Para obter esses resultados (sinais das derivadas parciais), supõe-se que
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todas as variáveis (parâmetros) sejam restritas a valores positivos. Assim, o sinal
da derivada parcial da função lucro do país i, em relação a cada variável, indicará
os efeitos de mudanças nas variáveis independentes.
Apêndice III
Códigos do GAMS utilizados para implementar o cenário-base
Scalars
a
intercepto /561.43468/
b
inclinação /1.580776/
c1
custo marginal país 1 /165/
c2
custo marginal país 2 /186/
c3
custo marginal país 3 /129.5/
c4
custo marginal país 4 /180/
t1
tarifa imposta ao país 1 /0.10/
t2
tarifa imposta ao país 2 /0.10/
t3
tarifa imposta ao país 3 /0.019/
t4
tarifa imposta ao país 4 /0.097/
d
coeficiente total da renda /5.79032/;
Positive Variables
q1
quantidade produzida país 1
q2
quantidade produzida país 2
q3
quantidade produzida país 3
q4
quantidade produzida país 4
qt
quantidade total
p
demanda de mercado
y1
renda do país 1
y2
renda do país 2
y3
renda do país 3
y4
renda do país 4
yt
renda total;
Equations
lucro1
lucro país 1
lucro2
lucro país 2
lucro3
lucro país 3
lucro4
lucro país 4
preco
demanda de mercado
quantidade
quantidade total
renda
renda total
renda1
renda país 1
renda2
renda país 2
renda3
renda país 3
renda4
renda país 4;
lucro1..
2*b*q1 + b*q2 + b*q3 + b*q4 - d*y1 - d*y2 - d*y3 - d*y4 =g=
a-c1*(1+t1);
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lucro2..
b*q1 + 2*b*q2 + b*q3 + b*q4 - d*y1 - d*y2 - d*y3 - d*y4 =g=
a-c2*(1+t2);
lucro3..
b*q1 + b*q2 + 2*b*q3 + b*q4 - d*y1 - d*y2 - d*y3 - d*y4 =g=
a-c3*(1+t3);
lucro4..
b*q1 + b*q2 + b*q3 + 2*b*q4 - d*y1 - d*y2 - d*y3 - d*y4 =g=
a-c4*(1+t4);
preco..
p =g= a - b*q1 - b*q2 - b*q3 - b*q4 + d*y1 + d*y2 + d*y3 + d*y4;
quantidade.. q1 + q2 + q3 + q4 =g= qt;
renda..
y1 + y2 + y3 + y4 =g= yt;
renda1..
y1 =g= 0;
renda2..
y2 =g= 0;
renda3..
y3 =g= 0;
renda4..
y4 =g= 0;
model Cournot /lucro1.q1
lucro2.q2
lucro3.q3
lucro4.q4
preco.p
quantidade.qt
renda.yt
renda1.y1
renda2.y2
renda3.y3
renda4.y4/;
solve Cournot using mcp;
t1 = 0;
t2 = 0;
t3 = 0;
t4 = 0;
solve Cournot using mcp;
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Internacionalização dos
negócios: barreiras e
motivações das empresas
brasileiras
Marina da Silva Borges Araújo e Rubens Augusto de Miranda*
Resumo: A opção de atuar e produzir em um país estrangeiro vem
adquirindo, cada vez mais, um considerável espaço nas estratégias
empresariais. Considerando que a internacionalização das empresas
brasileiras pode ser entendida como a atuação destas em um amplo
leque de atividades internacionais que vão da exportação de bens e
serviços ao investimento para execução parcial ou completa da cadeia
produtiva no exterior, tem-se ficado cada vez mais em evidência a
importância desse tipo de investimento para o desenvolvimento
dessas firmas. Entretanto, quais são os reais efeitos desse movimento
para a nação? O que realmente motiva o empresariado brasileiro
a deslocar o seu capital? Buscando resposta a essas questões, este
trabalho pretende abordar de uma forma ampla as questões que
envolvem as causas e as consequências do IDE para as nações em
desenvolvimento. Objetivando compreender as características dessas
empresas, verificando desde o seu perfil até barreiras e resultados
vivenciados por elas, utilizaram-se os dados da pesquisa Global Players,
realizada no ano de 2007 pela Fundação Dom Cabral.
Palavras-chave: Investimento direto estrangeiro, internacionalização
de empresas, multinacionais brasileiras.

1. Introdução
Nos últimos anos o mundo vem passando por um intenso processo de
globalização produtiva e financeira onde a opção de atuar e produzir em um
país estrangeiro vem adquirindo, cada vez mais, um considerável espaço nas
estratégias empresariais. Um dos principais meios para essa expansão é através
dos investimentos diretos estrangeiros (IDE). Segundo dados do Banco Central
do Brasil (2006), os estoques de investimentos diretos mundiais evoluíram
dos US$ 7,4 trilhões, em 2000, para o patamar de US$ 11,4 trilhões, em
2005. Ou seja, tais estoques aumentaram mais de 50% no referido quinquênio.
* Marina da Silva Borges Araújo é bacharel em Economia e mestranda em Administração pela UFMG e
Pesquisadora Associada da Fundação Dom Cabral. E-mail: <marinaaraujo@fdc.org.br>. Rubens Augusto
de Miranda é mestre em Economia e doutorando em Administração pela UFMG e Professor de Finanças
da UFMG. E-mail: <ram1@cepead.face.ufmg.br>.
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Considerando o mesmo período, ao discriminarmos esses valores por grupos
de países, temos que, para os países desenvolvidos, os investimentos diretos
passaram de US$ 7,23 trilhões para US$ 11,03 trilhões, enquanto que, para
os países em desenvolvimento, houve um incremento de US$ 185 bilhões para
US$ 395 bilhões.
O considerável crescimento no saldo dos investimentos efetuados por países
em desenvolvimento, na ordem de 113%, fez com que a participação destes no
estoque mundial de investimentos diretos no estrangeiro no exterior (IDEE)
aumentasse de 2,5%, em 2000, para 3,5%, em 2005. No que tange ao Brasil
especificamente, os estoques de IDEEs brasileiros foram de US$ 47 bilhões para
US$ 72 bilhões no referido período.
Sauvant (2005) aponta que é crescente o reconhecimento por parte dos
países emergentes da importância da saída das empresas domésticas via IDEE,
objetivando aprimorar a competitividade de suas empresas e o desempenho das
suas economias nacionais. A tendência é a de esses mesmos países emergentes
criarem políticas e incentivos de modo a promoverem a saída de IDEE. A
promoção de programas de incentivo ao investimento no exterior incluiria
mecanismos de informações e assistência técnica, financiamentos por meio de
ações ou dívidas e seguros de investimentos (UNCTAD, 2005). Logo, seria
racional todo o aumento observado nos fluxos de IDEE dos países emergentes no
mundo (SAUVANT, 2005). Para o autor, o número de empresas transnacionais
aumentou rapidamente nas últimas três décadas. Dados da Unctad refletem
esse movimento ao afirmar que o número de países emergentes que realizaram
IDEE aumentou de 70, em 1985, para 122 em 2003. Além disso, em termos
de montantes financeiros, IDEE advindos de economias emergentes saltam de
valores irrisórios na década de 80 para um total de US$ 46 bilhões em 2003 (o
que representou 8% dos fluxos totais de IDEE realizados naquele ano).
Dentre os trabalhos já realizados sobre internacionalização de empresas há
abordagens centrando em questões macroeconômicas e abordagens com foco em
questões microeconômicas. No nível macro, um dos principais pontos discutidos
refere-se aos eventuais benefícios destes investimentos para o país de origem.
Cabe ressaltar que nessa abordagem, os resultados econômico-financeiros, apesar
de mais citados, são apenas um dentre muitos benefícios. Há também benefícios
vinculados à imagem internacional do país, que seria melhorada; à melhoria da
capacidade de gestão empresarial, devido à experiência de gerir uma rede mais
complexa de ativos e parceiros (e este aprendizado se difundiria no país); e à
aceleração da modernização tecnológica dos setores envolvidos, entre outros.
Além disso, nessa abordagem discute-se também o quanto o balanço final seria
positivo para o país, na medida em que atividades de produção estariam sendo
deslocadas. No nível micro, as pesquisas objetivam compreender os determinantes
e o comportamento das empresas que investem no exterior. O presente trabalho
faz uma investigação microeconômica da internacionalização das empresas
brasileiras a partir dos dados da pesquisa Global Players realizada pela Fundação
Dom Cabral em 2007.
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O texto que se segue foi divido em mais três seções. A Seção 2 discutirá o
processo de internacionalização das empresas, e contará com uma discussão acerca
dos motivadores e restritores do processo supracitado. A seção seguinte discutirá
o Brasil, suas operações internacionais e o processo de internacionalização das
empresas brasileiras, bem como a descrição das principais características desse
processo, sob a ótica dos estudos do Global Player. Por fim, a Seção 4 trará
considerações finais.
2. A internacionalização dos negócios
É inegável o papel crucial das multinacionais no processo global de
internacionalização dos negócios. Sobre essas empresas, algumas teorias
buscam entender a racionalidade das multinacionais através das vantagens que
as firmas buscam ao realizar negócios no exterior. Essa afirmação está calcada
no movimento das primeiras multinacionais, que eram forçadas a operar em um
regime de mercado relativamente fechado. Nesse ambiente, era inevitável que
as primeiras teorizações abordassem a habilidade das firmas em explorar ativos
no exterior. Essas primeiras formulações sobre as vantagens das multinacionais,
como a desenvolvida por Hymer (1960), têm como foco a maneira pela qual
as multinacionais podem mobilizar entre as fronteiras os seus ativos sem que
informações sejam perdidas para os seus rivais domésticos. A seguir, autores como
Buckley e Casson (1976) e Dunning (1988) elaboraram um extenso campo de
proposições que abrangem o surgimento das vantagens – ownership, location
e internalization – desenvolvidas pelas firmas e exploradas posteriormente. A
exploração correta dessas vantagens é que levaria as firmas a desenvolver as suas
capacidades competitivas.
Considerando as teorias gerais que tentam entender o processo de
internacionalização das firmas de países em desenvolvimento, três vertentes
ganham destaque. A primeira é a das proposições de Buckley e Casson (1976)
sobre os determinantes e motivações do Outward Foreing Direct Investment
(OFDI), traduzido no presente trabalho, visto na introdução, como Investimento
Direto Estrangeiro no Exterior (IDEE). Para esses autores, as firmas preferem
absorver externalidades durante o processo de internacionalização se estas forem
devidamente compensadas por ganhos de custos nos seus processos; e, em segundo
lugar, essas mesmas firmas escolhem as localidades onde pretendem instalar uma
nova unidade produtiva de acordo com as oportunidades que esse novo ambiente
oferece de redução de custos dos processos como um todo. De uma forma geral,
as firmas preferem incorporar certas imperfeições dos mercados em prol de uma
maior rentabilidade para os seus negócios. Os autores ainda ressaltam que as
economias emergentes, como a China, necessitam de um tratamento especial
para esse tema, principalmente quando se considera que tais mercados possuam
imperfeições peculiares, o que ocorre em especial nos mercados de capitais.
Já para Yeung (1994), as estratégias de empresas multinacionais (MNE –
Multinational enterprises) dos países em desenvolvimento, na sua segunda onda,
estariam muito menos relacionadas a fatores de custos, contrariando o exposto por
Buckley e Casson (1976), mas muito mais direcionadas por fatores de mercado, de
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inovação tecnológica – que são fatores primordiais para se competir na economia
global. As MNE de países em desenvolvimento começaram o seu processo de
internacionalização como latecomers. Mas elas souberam utilizar os incentivos da
globalização para acelerar o seu próprio processo de internacionalização.
Apoiando toda a sua teorização sobre as multinacionais e, principalmente,
criando as necessárias aberturas às exceções que algumas nações representam,
Buckley et al. (2007) apontam três principais fatores que diferenciam as
multinacionais de países em desenvolvimento (em especial as chinesas) das outras
multinacionais: as imperfeições dos mercados de capitais, favorecidas por vários
fatores como a ineficiência bancária dessas nações ou então o controle de grande
parcela dos capitais nacionais por empresas de controle familiar; as vantagens
ownerships específicas às firmas chinesas, necessárias para que as firmas de países em
desenvolvimento tenham as devidas condições de atuar em certas atividades com
eficiência suficiente para ultrapassar as condições das firmas locais; e, por último,
os fatores institucionais que, na China, tiveram uma importância muito acima da
média, quando tomamos por base as outras nações em desenvolvimento.
Focando especificamente nas questões locacionais que cercam a
internacionalização, outro autor relevante para o mainstream é Dunning, com
seu Paradigma Eclético (DUNNING, 1977, 1993). Neste, o autor aponta três
principais motivações para os investimentos das nações, principalmente das nações
em desenvolvimento: o acesso a recursos naturais, a exploração de mercados, e a
coordenação e integração de operações cross-border. Para esse autor existem dois
grupos básicos de motivos para as empresas dedicarem-se ao OFDI: o primeiro
é explorar os ativos e sua capacidade competitiva; e o segundo é intensificar os
seus ativos ou capacidades.
Dentro desse comportamento relativamente uniforme, os autores acima
citados ainda conseguem apresentar algumas peculiaridades da internacionalização
das firmas chinesas. Para esses autores, as transnacionais chinesas tenderiam a
diversificar mais a sua geografia de atuação do que uma transnacional de outra
nacionalidade, como por exemplo as firmas latino-americanas. Mais que a busca
por certas especificidades geográficas, a busca por novas tecnologias, brand names
e competências organizacionais vem ganhando força como determinante dos
investimentos externos chineses. Para esse tipo de ativo, os países desenvolvidos
seriam os destinos prioritários dos novos fluxos de investimentos, mas ainda não
foi observada uma reversão dos fluxos, sendo, assim, os países em desenvolvimento
o destino principal do capital chinês.
Para Dunning (2006), as multinacionais de países em desenvolvimento
possuem muito mais estímulos a investir fora para terem acessos a ativos específicos
ou aprimorar os seus, do que incentivos a explorar os seus próprios ownerships.
Para o autor, muitas das iniciativas de investimentos da década de 90 buscaram
explorar e internalizar um conjunto de vantagens externas. E é exatamente nesse
ponto que as nações, dentro de seus limites, absorvem vantagens competitivas.
Dunning (1981, 1988) ressalta que as vantagens de as firmas operarem
externamente estão relacionadas a três origens principais. Existem as vantagens
potenciais decorrentes da extensão das propriedades externamente, como as
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marcas e os recursos tecnológicos, trazendo novo fôlego para que essa empresa
possa competir com as empresas domésticas desse país receptor (essa é a vantagem
ownership). Existe, também, a vantagem potencial que torna possível a integração
das atividades das firmas entre os setores no mundo com variações de factor cost e
resource cost (Location advantage). A última é a capacidade da firma em usufruir
das economias de escala e escopo através da internalização das atividades entre
as unidades estrangeiras (Internalization). Na perspectiva do OLI (ownership,
location e internalization), as MNE somente existem por causa de suas posses de
recursos superiores. Logo, segundo o principio da internalização seria impossível
considerar os casos em que a firma expanda as suas operações para fora caso
essa não possua recursos superiores disponíveis – o que é justamente o caso das
latercomers.
Mathews (2006) argumenta que as firmas chinesas não se comportam como
meras observadoras dos movimentos da economia global; elas possuem a habilidade
de mudar o seu próprio futuro. Frente a todos os tipos de internacionalização
observados no século XXI, as empresas asiáticas mostram-se um fenômeno à
parte. O aumento da sua capacidade industrial, a construção do conhecimento
e das capacidades, e a adoção, adaptação e acumulação de tecnologias avançadas
combinadas com a entrada nos mercados ocidentais (capitalistas). Depois de
todo o processo de recuperação da crise da década de 90, as empresas chinesas
se tornaram enormes produtoras e fortemente competitivas em muitos setores.
Daí cunha-se o termo dragon multinationals. Isso num curto espaço de tempo,
de aproximadamente duas décadas. As empresas multinacionais de países em
desenvolvimento, e principalmente as chinesas, são uma visível manifestação da
sustentabilidade do crescimento do OFDI de países em desenvolvimento. Isso
significa que as firmas de países em desenvolvimento estão se tornando grandes
players na economia global.
Para Mathews (2006), as estratégias de cathing-up das firmas dos países em
desenvolvimento baseiam-se na utilização e adaptação das múltiplas conexões
criadas pelas economias globais, num contexto em que o ambiente internacional
ainda é caracterizado por poucas gigantes multinacionais. Há que se considerar,
ainda, a grande expansão das pequenas e médias empresas com atividades
internacionais, cujos modelos de internacionalização, de motivadores do processo,
de organização e de estratégias de inovação ainda são pouco captadas pelas
teorias.
Algumas características das firmas multinacionais de países emergentes,
em especial as empresas chinesas, são a rápida velocidade do processo de
internacionalização, respeitando as suas distintas características (MATHEWS,
2006; DUNNING, 2006; BUCKLEY et al., 2007). Em segundo lugar, elas
conseguiram acelerar o seu processo de internacionalização não somente através
de inovação tecnológica, mas através de inovações organizacionais que as fizeram
mais adaptáveis para as circunstâncias de uma economia global emergente
(MATHEWS, 2006). Por último, em terceiro lugar, elas tiveram a capacidade de
implantar essas adaptações através de inovações estratégicas de forma que fosse
possível explorar as vantagens do status de latecomer.
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Mathews (2006) inicia a discussão de suas proposições apoiando-se na
contradição do argumento clássico, ao afirmar que a existência prévia de ativos
a serem explorados externamente é condição primordial para que o processo
de internacionalização ocorresse. O autor afirma que a internacionalização dos
negócios era discutida com base no comércio e nos movimentos de IDE, e não
nas atividades exercidas pelas firmas. Mas, para Mathews, as firmas latecomers da
década de 90 não buscavam explorar os seus ativos externamente, mas sim ganhar
acesso a recursos através de expansão internacional. A sua internacionalização
estaria, sim, ligada à busca por novos recursos e por novas opções de estratégias.
E é por causa disso que as empresas conseguiram se expandir tão depressa. E isso
também justifica o porquê de as empresas realizarem as parcerias e joint ventures
como meio de se reduzir os custos de suas estratégias alavancadoras.
De acordo com Matthews (2006), firmas de países emergentes possuem
um rol de vantagens OLI que difere bastante daquele visto em multinacionais
tradicionais. Segundo o autor, essas empresas não necessariamente acumulam
vantagens específicas para expandir internacionalmente; ao contrário, muitas
delas estão expandindo para mercados externos no intuito de obter as vantagens
competitivas que não conseguiram acumular atuando somente em seu mercado
doméstico (MATHEWS, 2006). Nesse novo contexto, o acirramento da
globalização dos mercados age como impulsionador do desenvolvimento das
vantagens competitivas das empresas de países emergentes.
Para Matthews, a expansão internacional das firmas seria direcionada por
recursos como linkage, leverage e learning. Ele apresenta esse modelo como o
suficiente para explicar as “falhas” das considerações de Dunning, principalmente
no que tange às latecomers e newcomers. O autor propõe que, no caso das empresas
de países emergentes, como as chinesas, o processo de internacionalização
não está diretamente relacionado com as suas próprias vantagens, mas com as
vantagens que essas podem adquirir externamente. Com a maior globalização dos
mercados, as ligações e associações entre empresas foram facilitadas. As empresas
dos países emergentes fariam, então, uso dessa forma de atuação para obter acesso
a ativos (em especial aqueles sob a forma de conhecimento e tecnologia) antes
não disponíveis. Esse é o elo denominado “linkage” no paradigma proposto
por Matthews (2002, 2006) para as dragon multinationals. Com tais linkages,
as empresas absorveriam os ativos necessários para uma maior competitividade
em mercados mais desenvolvidos e exigentes (o elo “leverage” de Matthews).
Com a absorção de tais conhecimentos, acontece o inevitável “aprendizado”
nas empresas.
Vale ressaltar que uma orientação para o exterior apresenta muito mais riscos
para os negócios do que se a empresa estivesse voltada somente para o seu mercado.
Mas, mesmo assim, as firmas buscam adquirir recursos e ativos complementares
no mercado externo para superar problemas do tipo de inteligência de mercado e
disponibilidade de conhecimento. As pequenas e médias empresas, especialmente,
têm procurado diminuir esses riscos através da formação de joint ventures ou de
outras formas de colaboração.
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Após definir claramente os linkages necessários para o desenvolvimento, as
firmas estariam aptas a praticar o leverage, no qual o foco da análise estará nos
caminhos nos quais esses links serão estabelecidos. O foco estará direcionado
para os próprios recursos e sua potencial alavancagem. Isso quer dizer o quão
cada um dos recursos será acessível – seja por imitação, por transferência ou por
substituição. A mudança dessa visão está na análise de como cada uma dessas
barreiras será vencida, e não na análise da existência dessas barreiras.
Por último, a firma latecomer com intenções de internacionalizar-se vê-se
frente ao learning, onde a aplicação repetitiva dos linkages e dos leverages resulta
na aprendizagem da firma, o que traz, para o médio prazo, aumento da eficiência
dos processos produtivos (aprendizagem organizacional).
Ao discorrer sobre as estratégias de internacionalização das firmas, Moon
(1994) afirma que nos seus primeiros estágios as empresas estão muito mais
interessadas na expansão das firmas do que no aumento da sua competitividade.
Por causa disso, a coordenação intrafirmas é baixa e a sua dispersão geográfica
é alta. Assim, uma firma seria capaz de operar em uma região (como a América
Latina) com a mesma, ou similar, estratégia. Porém, se a firma deseja instalar-se
uma região completamente diferente, como a Ásia, com as mudanças geográficas
e a mudança de ambiente, a firma necessitará de diferentes estratégias e uma
posição competitiva também diferenciada.
Assim que uma firma atinge certo nível de presença internacional em uma
determinada região, ela mudará o seu foco estratégico para a coordenação das
atividades produtivas entre os diversos países (MOON, 1994). No entanto, isso
ocorre somente depois que a empresa se expande geograficamente. Para Moon
(1994), é nessa fase que surge a verdadeira multinacional.
Sinteticamente, Sauvant (2005) aponta que a saída incipiente de IDEE nos
países em desenvolvimento visa fortalecer a competitividade corporativa e da nação
emissora. Como já salientado, as nações não competem entre si; elas servem como
plataforma para a competitividade das firmas nações. Mais que isso, as nações
também devem se inserir no sistema global de produção e ter a capacidade de
atrair novos investimentos. Assim, a grande importância de se entender as causas
que motivam a internacionalização das empresas está em que, quase sempre, os
ganhos absorvidos pela firma com o processo são transbordados para outros
setores da economia, bem como para outros agentes da nação.
Desse modo, buscando entender os motivos que envolvem o processo
de internacionalização, Sauvant (2005) afirma que ele envolveria a formação
de depósitos e escritórios no país receptor. Em um segundo estágio, dado
o fortalecimento das relações comerciais, fábricas de montagem e redes de
distribuição seriam implantadas com o intuito de facilitar o atendimento àquele
mercado consumidor. A tomada de decisão por investir seus recursos no exterior,
no nível da firma, ocorre envolvendo fatores como a intenção de captar novas fatias
de mercado, obter acesso a recursos naturais e a mão de obra barata, ou, então,
a busca por diversificação dos riscos e de lucros. Além disso, os IDEEs podem
ser realizados com o intuito de a empresa competir mais eficientemente com o
seu nicho. Ocorre, algumas vezes, a necessidade de se fazer face à concorrência
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através da imitação ou da antecipação de movimentos produtivos (HYMER,
1960; SAUVANT, 2005). Por último, Sauvant (2005) aponta os IDEEs como
forma de “fortalecer a capacidade tecnológica da empresa” ou de administrar
seus custos.
3. O Brasil e as suas operações internacionais
Nesta seção busca-se compreender as principais características das
empresas brasileiras que internacionalizaram as suas operações, tanto no nível
macroeconômico quanto no nível microeconômico. A importância desse tipo de
análise está na compreensão do contexto brasileiro, no qual tais empresas operam
as suas dificuldades e sucessos enfrentados, além de buscarem compreender
os impactos desse tipo de operação para o país. Objetivando compreender as
características dessas empresas, verificando desde o seu perfil até barreiras e
resultados vivenciados por elas, utilizaram-se os dados da pesquisa Global Players,
realizada no ano de 2007 pela Fundação Dom Cabral.
3.1. Internacionalização das empresas brasileiras: caracterização a partir
dos dados do Global Players
A pesquisa referenciada trata de um universo de 93 empresas, dentre as quais
estão as principais empresas internacionalizadas do Brasil. Nessa amostra, 92%
das empresas são de capital privado, contra 8% de empresas de capital estatal.
Além disso, dessas mesmas empresas, surpreendentemente, 72% possuem capital
fechado. Ou seja, a maior parte dessa amostra, 63 empresas (67,7%), é privada
e de capital fechado.
Quanto ao controle de capital, conforme o gráfico 1, as empresas listadas
nesta pesquisa pertencem, em sua maioria (76%), a algum grupo empresarial
controlado por empresários brasileiros, seja por empresas individuais, seja por
um grupo de acionistas. Dessa amostra, ainda vale ressaltar que nenhuma dessas
empresas possui algum tipo de controle estrangeiro. Caso existisse, a questão que
essa informação traria é se esses investimentos deveriam realmente ser classificados
como de origem brasileira. Outra questão é se esse capital que formou a firma
originalmente tem alguma filiação com outra nação e, principalmente, se esse
capital tem alguma relação atualmente com essa nação estrangeira.
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Gráfico 1: Perfil do controle das empresas pesquisadas

Fonte: Fundação Dom Cabral

Como extensamente discutido pela literatura, as empresas brasileiras, mesmo
as mais internacionalizadas, ainda não possuem uma relação plena com o mercado
de capitais. Muitas empresas, como pode ser observado no primeiro gráfico dessa
seção, ainda possuem sua estrutura de capital fechada, reservada aos acionistas.
Das empresas que se utilizam do mercado de capitais como forma de se obter
recursos, a sua maioria (25% da amostra) opera na bolsa de São Paulo (Bovespa).
Com exceção dessa, outra bolsa que merece destaque é a de Nova York, com 8%
das empresas atuantes. Nas demais bolsas, europeias, asiáticas e até mesmo nas
outras existentes na América do Sul, não há atuação relevante.
Para essas empresas, três setores principais de atuação merecem destaque
(tabela 1): alimentos, bebidas e fumo (com representação de 15% da amostra),
produção agrícola (12%) e construção civil (10%). Diferentemente do que
comumente se imagina, os setores de siderurgia e metalurgia representam apenas
8% da amostra, juntamente com os setores de serviços, têxtil e calçados, e varejista
(todos com a mesma porcentagem de representação).
Tabela 1: Principais setores de atuação das empresas pesquisadas
Comércio varejista
Indústria de têxteis, confecções e calçados
Serviços profissionais (consultoria, auditoria, propaganda,
pesquisa, médicos, educacionais etc.)

8%
8%
8%

Siderurgia e metalurgia
Construção civil
Produção agrícola: grãos, animais, aves, serviços agrícolas,
reflorestamento
Alimentos, bebidas e fumo

8%
10%
12%
15%

Fonte: Fundação Dom Cabral
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Da amostra analisada (tabela 2), não foi possível perceber um comportamento
homogêneo entre a receita bruta dessas empresas e o seu percentual de ativos
instalados no exterior. No estudo, 21% das empresas possuem ativos no exterior
avaliados em mais de R$ 2 bilhões (tabela 2). Em contrapartida, outros 21%
possuem esses mesmos ativos avaliados em menos de R$ 100 milhões. É
interessante observar que 33% dessa amostra tem mais de R$ 1 bilhão em ativos
no exterior. Quanto às receitas brutas totais dessas empresas, 25% delas possuem
rendimentos que variam de R$ 250 milhões a R$ 500 milhões. Mais que isso,
também é interessante observar que 38% das empresas que operam no exterior
possuem rendimentos superiores a R$ 1 bilhão.
Tabela 2: Distribuição das empresas pesquisadas segundo seus montantes
de ativos totais e receitas brutas advindas do exterior
Receitas brutas totais
Menor do que R$ 100 milhões

6%

Ativos
totais
21%

Entre R$ 100 milhões e R$ 250
milhões
Entre R$ 250 milhões e R$ 500
milhões
Entre R$ 500 milhões e R$ 1
bilhão
Entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões
Maior do que R$ 2 bilhões

14%

18%

25%

19%

17%

9%

17%
21%

12%
21%

Fonte: Fundação Dom Cabral

Uma variável extensamente discutida é a geração de empregos no exterior
proporcionada pela internacionalização das empresas brasileiras. Teoricamente,
seria mais favorável à nação que esses mesmos empregos fossem gerados dentro do
país, dando maiores oportunidades à população e um acréscimo de renda. Apesar
de representativa, acredita-se que a geração de empregos formais no exterior não
seja capaz de deslocar a curva de emprego no Brasil. No ano de 2007, 28% das
empresas brasileiras que atuavam no exterior empregavam mais de 4 mil pessoas.
Apenas 9% dessas empresas atuam no exterior com um corpo de funcionários
inferior a 500 pessoas. Mesmo com esse número significativo, há de se lembrar
que o escopo empresarial brasileiro que atua no exterior é pequeno. Essa pesquisa
aborda somente 93 empresas. Logo, apesar de o número em termos relativos ser
consistente, em termos absolutos, principalmente levando-se em conta o tamanho
da população brasileira em idade ativa, esse número é de relevância marginal.
Também discutidas anteriormente, as motivações para a internacionalização
da produção e para a emissão de IDE são muitas (tabela 3). Para os brasileiros,
que são fortemente influenciados por uma cultura empresarial ainda pouco

30

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.9(17), 2010

aberta às operações internacionais, as principais motivações estão relacionadas
ao acesso a novos mercados e à oportunidade de economias de escala na cadeia
produtiva. Esses dois fatores mais pontuados são recorrentemente apontados pela
literatura como os principais motivadores da internacionalização de empresas de
países emergentes, como o Brasil e a China. Outros que se destacaram pela alta
pontuação dada são a oportunidade de se aprimorar a competitividade da empresa
a partir da diferenciação da produção e dos produtos, a busca por um melhor
conhecimento das necessidades e dos padrões dos consumidores internacionais e
a aprendizagem que a abertura a novas culturas e sistemas econômicos possibilita.
Mais uma vez, é interessante observar que tais motivações são fortemente
alinhadas aos desenvolvimentos de autores como Dunning e Lundan (1998),
para os quais esses também seriam os principais fatores que levam empresas de
países em desenvolvimento a se internacionalizarem.
Tabela 3: Principais motivações para a internacionalização de empresas
que atuam e não atuam no exterior
Motivações
Acesso a recursos naturais e matérias primas
Acesso a recursos humanos especializados
Acesso a novos mercados
Acesso a mão de obra a custos baixos
Acesso a recursos estratégicos escassos no país
(pesquisa e desenvolvimento, know how tecnológico,
infraestrutura, instituições etc.)
Busca de maior conhecimento das necessidades dos
consumidores internacionais
Efeito positivo para a imagem da empresa no país
de origem
Estímulos dos governos de outros países
Formas de contornar as barreiras tarifárias e não
tarifárias nos mercados internacionais
Pressão da concorrência global
Estar próximo dos seus principais clientes nas
regiões onde estão presentes (client-following)
Redução dos custos logísticos
Redução do risco do negócio através da diversificação
geográfica e menor dependência do mercado
doméstico
Visão ou desejo dos acionistas/proprietários/
dirigentes

Não atuam
2,3
2,3
5,5

Atuam
2,5
2,3
5,6

2,0

2,3

1,5

2,9

4,7

4,4

3,8

4,3

3,3

2,4

2,3

2,7

4,3

4,0

1,7

4,1

2,0

3,4

4,0

4,6

4,3

4,7
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Aprendizado e desenvolvimento de novas
competências
Busca de economias de escala
Saturação e/ou baixas taxas de crescimento no
mercado brasileiro
Apoio de programas governamentais de
fomento à internacionalização
Oportunidade de explorar internacionalmente
a capacidade tecnológica e gerencial da empresa

4,5

4,5

5,0
4,0

4,4
3,6

2,7

2,3

4,5

4,3

Oportunidade de explorar internacionalmente
a competitividade em custos da empresa

3,8

4,1

Oportunidade de explorar internacionalmente
a competitividade em diferenciação de produtos da
empresa

4,8

4,1

Oportunidade de explorar internacionalmente as
patentes e/ou marcas da empresa

2,5

3,3

Acesso a recursos financeiros a custos
inferiores
Aquisição de ativos internacionais a preços
atrativos

3,3

3,4

2,3

2,8

Fonte: Fundação Dom Cabral.

Na pesquisa do Global Players as empresas que atuam e não atuam no
exterior foram indagadas sobre as motivações para a internacionalização das
atividades, atribuindo notas de 1 a 6 para as motivações apresentadas (tabela
3). Dentre as motivações listadas pela pesquisa, as empresas que já atuam
no exterior deram maiores notas para “acesso a novos mercados”; “busca de
economias de escala”, “busca de maior conhecimento das necessidades dos
consumidores internacionais” e “oportunidade de explorar internacionalmente
a competitividade em diferenciação de produtos da empresa”, e as piores notas
foram dadas para “acesso a recursos estratégicos escassos no país”, “estar próximo
dos seus principais clientes nas regiões onde estão presentes”, “acesso à mão de
obra a custos mais baixos” e “redução de custos logísticos”. Ao tratar-se das
que não atuam no exterior há uma modificação na avaliação das motivações.
As empresas não internacionalizadas apontaram como as principais motivações
o “acesso a novos mercados”, “visão ou desejo dos acionistas/proprietários/
dirigentes”, “redução do risco do negócio através da diversificação geográfica e
menor dependência do mercado doméstico” e o “aprendizado e desenvolvimento
de novas competências”; as motivações pior avaliadas foram “acesso a recursos
humanos especializados”, “acesso à mão de obra a custos baixos” e “apoio de
programas governamentais de fomento à internacionalização”.
Mais que motivadas a internacionalizar os seus processos, as empresas, antes
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de mais nada, devem ater-se às possíveis dificuldades práticas que envolvem todo
o processo. Parte também discutida na revisão teórica, quando adaptada para a
realidade brasileira, as principais dificuldades vivenciadas pelos executivos (tabela
4) estão relacionadas à elevada carga tributária, ao pesado custo do capital dentro
do país para o financiamento, aos elevados custos logísticos e, também, à falta de
mão de obra devidamente qualificada para as diversas operações internacionais.
Nenhuma dessas referências é nova para a comunidade interessada no tema.
Tais problemas já vêm, desde longa data, sendo apontados como entraves ao
desenvolvimento empresarial. Mais uma vez, demonstra-se a necessidade das
reformas no marco regulatório nacional como meio de promover melhores
condições competitivas para as empresas.
Tabela 4: Principais barreiras à internacionalização
Elevada carga tributária no Brasil
O mercado doméstico satisfaz as expectativas de crescimento
e rentabilidade da empresa
Elevado custo de capital para financiar as operações
internacionais
Custos logísticos elevados
Barreiras tarifárias impostas pelos países à entrada dos
produtos da empresa
Recursos humanos despreparados para a atuação
internacional
Falta de incentivos e programas de apoio do governo (ex.:
linhas de financiamento, programas de capacitação, incentivos
fiscais)

4,38
4,33
4,33
4,31
3,85
3,79
3,77

Fonte: Fundação Dom Cabral.

Mesmo frente a todas as dificuldades enfrentadas para internacionalizar-se, as
empresas que se instalaram no exterior conseguem bons resultados provenientes
dessas operações. Como se pode observar no Gráfico 2, mais de 21% das empresas
captam mais de 40% de suas receitas brutas nas operações internacionais. Somente
18,8% das empresas entrevistadas possuem uma arrecadação igual ou inferior a
5% do seu total de receitas nas operações internacionais. Outro percentual que
merece destaque são as receitas brutas internacionais, que variaram de 10% a 20%.
Um total de 21,7% das empresas apresentam um comportamento desse tipo.
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Gráfico 2: Distribuição das empresas entrevistadas segundo o perfil de
suas receitas brutas operacionais

Fonte: Fundação Dom Cabral.

Quanto à dispersão geográfica dessas receitas provenientes das operações
internacionais (Gráfico 3), o Brasil arrecada suas receitas principalmente na América
do Sul e Central (32,3% do volume de receitas é arrecadado prioritariamente nessa
região). As outras duas regiões relevantes para essas receitas são a América do
Norte e a União Europeia. Esses resultados mostram que as empresas brasileiras
ainda não exploram a capacidade proporcionada pelos países emergentes, como
alguns africanos e asiáticos (estes representam um pouco mais de 16% das receitas).
Gráfico 3: Receitas internacionais por área geográfica

Fonte: Fundação Dom Cabral.

Apesar dos bons resultados quando tratamos das receitas brutas, em
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termos do Ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
– no português Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), o
desempenho das empresas no mercado internacional não é tão satisfatório assim.
Como pode ser observado no gráfico 4, a maioria das empresas, 21,7%, tem Ebitda
das operações internacionais entre 0 e 2%. Ainda há de se considerar que 1,4%
das empresas ainda apresenta resultados negativos. Somente um pequeno grupo,
com representação de 13% na amostra avaliada, tem um Ebitda satisfatório, com
mais de 50% dos seus resultados relacionados às operações internacionais.
Gráfico 4: Distribuição das empresas segundo o perfil de seu Ebitda

Fonte: Fundação Dom Cabral.

Outro dado interessante abordado pela pesquisa trata das principais formas
que uma empresa possui para atuar no exterior (tabela 5, baseada na amostra de
93 empresas). Dessas sete formas possíveis de atuação no exterior, abordaramse desde as formas mais simples, através da exportação de parcela da produção
realizada em território nacional, até a instalação de manufaturas com operações
completas no exterior.
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Tabela 5: Modalidade de atuação da empresa – porcentagem das empresas
da amostra

Atividade

AméAmé- rica do
rica
Sul e
União
do Central EuroNorte (exceto peia
Brasil)

Leste
Oriente
Europeu Médio
e Rússia

Ásia

África Oceania

Exportação 45,2%

59,1%

44,1%

21,5%

31,2%

37,6% 34,4%

10,8%

Atividades
de venda e
pós-venda
(assistência
técnica e
24,7%
serviços de
instalação e
manutenção)

26,9%

19,4%

5,4%

8,6%

10,8%

9,7%

3,2%

Marketing
(publicidade
e promo- 11,8%
ção)

22,6%

17,2%

6,5%

8,6%

11,8%

9,7%

2,2%

Manufatura
e operações
completas

8,6%

14,0%

7,5%

3,2%

1,1%

5,4%

4,3%

0,0%

Manufatura
e operações
incompletas, envolvendo a
agregação
de valor aos
produtos no
exterior

4,3%

6,5%

4,3%

0,0%

0,0%

2,2%

3,2%

0,0%

19,4%

20,4%

25,8%

3,2%

4,3%

17,2%

2,2%

0,0%

7,5%

9,7%

12,9%

0,0%

2,2%

6,5%

5,4%

1,1%

Procurement
(compras
e relações
com fornecedores)
Pesquisa e
desenvolvimento

Fonte: Fundação Dom Cabral.
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Ainda com base nos dados da Tabela 5, das atividades de exportação,
geralmente a primeira forma com a qual as empresas de um país têm acesso aos
mercados internacionais, as empresas brasileiras concentram as suas atividades
na América do Sul e Central (59,1% das empresas possuem operações de
comércio com as nações sul-americanas). Outra parcela considerável, mais de
40% das empresas respondentes, opera na América do Norte e União Europeia.
As atividades de venda e pós-venda não se mostram tão significativas para o
empresariado brasileiro, estando as suas atividades fortemente concentradas nas
Américas, principal mercado consumidor do Brasil. Essas mesmas conclusões
podem ser extraídas para as atividades de marketing e procurements (mas, nesse
caso, vale a ressalva de que o mercado europeu é de extrema relevância).
Tão importantes quanto estes, porém com capacidade de gerar maiores
impactos para a produtividade nacional tanto da nação emissora quanto da nação
hospedeira, as manufaturas (completas ou incompletas) instaladas em outras
nações deslocam não somente a produção, mas empregos, renda e investimentos.
Estes são os principais meios de internacionalização que afetam diretamente a
macroeconomia de uma nação. Para ambas as especificações, as Américas e a
União Europeia são os principais destinos desse tipo de investimentos. Mas vale
ressaltar que o volume dos investimentos voltados para esse tipo de operação é
significativamente menor que o montante registrado para as outras atividades
auxiliares. Um pouco menor é a importância de instalações fabris complementares
para as atividades internacionais das empresas quando comparadas com as
instalações fabris completas.
Essas informações nos trazem importantes dados com relação ao impacto
imediato dos investimentos no exterior no nível macroeconômico. A maioria
dessas informações esta concentrada em um grupo que chamamos de atividades
complementares à atividade produtiva. Por essas entendem-se atividades que levam
à internacionalização da produção da firma sem alterar o seu escopo produtivo,
ou seja, sem deslocar as unidades produtivas e suas atividades. O outro grupo é
relacionado à extensão da firma para outras regiões. Esse tipo de atividade leva
à internacionalização de parcela da cadeia produtiva de modo a complementar a
produção com componentes da firma produzidos em outras nações. Por último
tem-se a substituição da produção que anteriormente tinha as suas bases na
nação emissora.
Pelas informações da Tabela 5, percebe-se que a internacionalização da
produção das empresas brasileiras concentra-se nas atividades de complementação
produtiva, em primeiro lugar; de substituição, em segundo lugar; e, por último,
de extensão das atividades. Essas observações levantam indícios para a não
confirmação da hipótese de que os investimentos diretos realizados no exterior
trazem efeitos negativos às principais variáveis macroeconômicas de um país, ao
tratar-se do Brasil, principalmente pelo fato de que as atividades brasileiras não
são internacionalizadas ao ponto de as instalações produtivas deslocarem-se para
outras nações.
Os modos de entrada das empresas no exterior apresentam as diversas formas
legais (e estruturais) de como uma firma pode se internacionalizar. Como pode
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ser observado na Tabela 6, os dois principais meios de entrada das firmas no
exterior envolvem a implantação de novas unidades fabris (os investimentos do
tipo Greenfield) e a aquisição de empresas já devidamente instaladas no exterior.
A atuação dessas, como pode ser observado a seguir, também está concentrada
nas Américas e, em segundo lugar, na Europa. Com menos destaque percentual,
porém não menos importante, tem-se as alianças e parcerias entre as empresas.
Esse tipo de relação, teoricamente, não envolve investimentos do tipo direto.
Mais uma vez, as atuações brasileiras no cenário internacional estão concentradas
nos seus arredores geográficos e nas nações já desenvolvidas. Também mais uma
vez, a janela de oportunidades oferecida pelas nações asiáticas e africanas não está
sendo devidamente aproveitada pela nação.
Tabela 6: Modo de entrada das empresas em nações estrangeiras – Porcentagem das empresas da amostra (93 empresas)

Modo de
entrada
Aquisição
de empresa
no exterior
Joint ventures com
participação
majoritária
Joint
ventures
paritárias
(50%/50%)
Joint ventures com
participação
minoritária
Fusão com
empresa
estrangeira
Contratos
de franquia
com empresas no
exterior

38

AméLeste
rica do
EuroUnião
OrienSul e
Améte
Central Euro- peu e
rica do
Rús- Médio
(exceto peia
Norte
sia
Brasil)

Ásia

África

Oceania

6,5%

12,9%

10,8%

1,1%

0,0%

2,2%

0,0%

0,0%

4,3%

2,2%

1,1%

3,2%

0,0%

3,2%

1,1%

0,0%

0,0%

7,5%

1,1%

2,2%

0,0%

1,1%

1,1%

0,0%

2,2%

1,1%

1,1%

0,0%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

3,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,1%

0,0%
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Licenciamento de
marcas, produtos ou
processos a 0,0%
empresas no
exterior
Greenfield
(implantação, do zero,
21,5%
de subsidiária
própria)

Alianças
e parcerias
que não im7,5%
plicam investimentos

3,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,2%

1,1%

16,1%

10,8%

0,0%

4,3%

12,9% 2,2%

1,1%

8,6%

7,5%

5,4% 5,4%

8,6%

1,1%

7,5%

Fonte: Fundação Dom Cabral.

Por fim, no Gráfico 5 apresentam-se os principais resultados alcançados
pelas empresas brasileiras durante o processo de internacionalização. Esses dados,
também extraídos da pesquisa Global Players, mostram certa homogeneidade
entre as respostas, estando quase todos os fatores bem pontuados. Mesmo nesse
caso, os três resultados de maior pontuação são: o fortalecimento da posição
competitiva da firma tanto nacionalmente quanto nos mercados internacionais;
o aprimoramento da capacidade de respostas das firmas às mudanças e aos
padrões de produção internacional; e a acumulação de conhecimento e de novas
competências gerenciais. As menos bem classificadas foram: o alcance de uma
maior estabilidade dos resultados frente a essa internacionalização; e os ganhos
de economias de escopo.
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Gráfico 5: Principais resultados alcançados

Fonte: Fundação Dom Cabral.

4. Considerações finais
Observa-se ao longo dos últimos anos um movimento acelerado de
investimentos de empresas de países emergentes no exterior. Apesar dos muitos
argumentos que justificam o investimento externo dessas empresas, devido às
estruturas produtivas e culturais nacionais diferenciadas, os mesmos não podem
ser considerados de forma homogênea entre as nações. Além disso, há uma
grande escassez de trabalhos que hierarquizem os fatores mais importantes para
a internacionalização.
Posto isto, o presente trabalho procurou investigar as barreiras e motivações
que as empresas brasileiras enfrentam no processo de internacionalização dos
seus negócios. Para tanto, apresentaram-se alguns dos resultados da pesquisa
Global Players realizada pela Fundação Dom Cabral em 2007. Os resultados da
pesquisa mostram que a expansão dos negócios para o exterior é uma importante
estratégia competitiva das empresas. Nesse sentido, é importante salientar que
o acesso a recursos (mão de obra qualificada, mão de obra mais barata, matériaprima, infraestrutura, capital financeiro) não está entre as principais motivações
para a internacionalização. São as motivações relacionadas à exploração de novas
oportunidades de negócios que estão no topo da hierarquia.
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Apesar da contribuição à literatura para a internacionalização das empresas
brasileiras, as respostas oferecidas pelo trabalho não são definitivas e nem poderiam
ser. Isso porque as motivações e barreiras elencadas mudam de acordo com o
estágio de desenvolvimento nacional e com o ambiente econômico mundial.
Assim, a questão da internacionalização das empresas merece uma atenção
constante da literatura.
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Multilateralismo na política
externa brasileira (18891964): um ensaio
Guilherme Stolle Paixão e Casarões*
Resumo: O multilateralismo como elemento constitutivo da política
externa brasileira (PEB) é encarado pela literatura especializada
como algo novo, cujas origens remontam aos primeiros anos da
década de 1960 e cuja consolidação somente é observada após o
fim da Guerra Fria. Sugere-se, na esteira das principais análises, que
a defesa de uma ação multilateral do Brasil seria incongruente com
seu alinhamento com a potência hemisférica e mais tarde global, os
Estados Unidos da América. O presente trabalho busca, a partir de
uma análise da historiografia diplomática, desvelar o repertório de
ações multilaterais portado e exercido pela diplomacia brasileira do
início da República ao fim do interregno democrático de 1946-1964,
sustentando a hipótese de que este tipo de conduta representava um
elemento consistente com as linhas gerais de atuação internacional do
país e presente ao longo de todo o período em tela. Argumenta-se
que o multilateralismo da PEB fez-se exercer por meio do recurso à
diplomacia parlamentar, idealizada por Ruy Barbosa, pela participação
ativa do país em instituições internacionais e, principalmente, tendo
a América Latina como lócus multilateral por excelência.
Palavras-chave: Multilateralismo, Política Externa Brasileira,
diplomacia, Brasil República.

Introdução
Embora o termo “multilateralismo” seja amplamente utilizado para descrever
a inserção internacional do Brasil nos últimos anos, seu emprego não parece
estabelecer diálogo com qualquer noção de continuidade histórica da política
externa brasileira (PEB). Uma aspiração nascida após o fim da Guerra Fria e que
alguns autores denominam “autonomia pela integração” (Vigevani e Oliveira,
2003) ou “autonomia pela participação” (Fonseca Júnior, 1998) levou o governo
brasileiro a adotar uma agenda multilateral ao longo dos anos 1990. No entanto,
avaliações bastante corriqueiras na historiografia de nossa diplomacia sugerem que
o multilateralismo como princípio ordenador das relações exteriores do país fez-se
Guilherme Stolle Paixão e Casarões concluiu o curso de Relações Internacionais na PUC-MG, é mestre
em Ciência Política pela USP e mestrando do programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San
Tiago Dantas, da PUC-SP, Unesp e Unicamp. É professor dos cursos de Relações Internacionais da FAAP
e das Faculdades Integradas Rio Branco. E-mail: <casaroes@gmail.com>. Todo o conteúdo aqui exposto
é de exclusiva responsabilidade do autor.
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presente de forma errática e limitou-se, do início do período republicano até o
golpe militar de 1964, aos “áureos tempos do globalismo”, que corresponde ao
breve momento da Política Externa Independente entre 1961 e 1964 (Pinheiro,
2000). Com efeito, ao longo do período bipolar convencionou-se considerar que
o Brasil levou a cabo uma agenda reativa, pragmática e essencialmente bilateral1
(Lessa, 1998). Mais ainda, a história de nossa política externa republicana é
narrada, em grande parte das vezes, à luz do posicionamento relativo do Brasil
quanto às grandes potências, em particular os Estados Unidos da América (Cervo
e Bueno, 2002).
Não há dúvidas de que o paradigma do americanismo, que nasce com a
chancelaria brasileira de Rio Branco e transforma-se em corolário da política
externa nacional – variando, ao longo do tempo, em intensidade e natureza2, como
sugere Pinheiro (2000) –, é um conceito útil para descrever as relações exteriores
do país desde o início da República. Complementado por seu contraparte lógico,
o globalismo, tais paradigmas constituem a base conceitual do estudo da PEB
do Barão até Fernando Collor (cf. Lima, 1994; Mello e Silva, 1995). A divisão
dicotômica sugerida acima acaba por encobrir, contudo, uma série de nuances de
nossa política exterior, criando a impressão equivocada de que o multilateralismo
é característica exclusiva do paradigma globalista, como sustenta Pinheiro (2000),
ou, ainda mais grave, de que se trata de um fenômeno novo no quadro das
relações diplomáticas do Brasil.
Tendo presentes estas considerações, este trabalho tem como objetivo
colocar em evidência momentos da política externa brasileira, do início da
República até o governo João Goulart, em que o multilateralismo operou como
diretriz fundamental para a inserção internacional de nosso país. A hipótese aqui
defendida é a de que as relações multilaterais estabelecidas pelo Brasil no período
indicado são consistentes com as linhas gerais de sua atuação internacional, não
representando anomalia ou exceção de qualquer natureza, tampouco excluindo
o eixo bilateral que emergira durante a Guerra Fria. Ademais, o multilateralismo
não representa uma lógica mutuamente excludente aos paradigmas da PEB, em
particular ao americanismo, com quem conviveu ao longo das primeiras décadas
da República.

“A lenta e gradual constituição de um impressionante acervo de contatos bilaterais é dos patrimônios
mais sólidos da política exterior do Brasil” (Lessa, 1998, p. 29).
2
O americanismo, com efeito, foi o paradigma dominante de política externa brasileira ao longo da
República, principalmente a partir da chancelaria do Barão do Rio Branco (1902-1912), até a inauguração
da Política Externa Independente, formulada no início dos anos 1960 por San Tiago Dantas e Araujo
Castro. Variou em intensidade se considerarmos que a PEB esteve diante de um “americanismo diluído”
em períodos como os anos 1920 (cf. Garcia, 2005) e no início do Estado Novo, em que Vargas praticava
uma diplomacia pendular entre EUA e Alemanha, a chamada “equidistância pragmática” (cf. Moura,
2006), em contrapartida a períodos de alinhamento automático, como no governo Dutra (1946-1951).
Variou em natureza a julgar pela diferença apontada por Mello e Silva (1995) e Pinheiro (2000) entre um
americanismo pragmático, em vigor até 1945 e que defendia o alinhamento como forma de sobrevivência
no sistema anárquico, e um americanismo ideológico, que marcou a formulação de João Neves da Fontoura
sob o período Dutra.
1
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A construção da diplomacia republicana e a Sociedade das Nações (18891930)
Partiremos, para efeitos de análise, de uma definição mínima de nosso
conceito-chave. Multilateralismo refere-se às relações coordenadas entre três ou
mais Estados de acordo com certos princípios gerais de conduta, relações estas
que podem assumir formato institucional específico ou ocorrer de forma mais
livre, embora concertada, nas relações internacionais (Ruggie, 1993, p. 8-11).
É possível, pois, encontrar traços de ação multilateral no início do período
republicano, ainda que de forma pouco sistemática. Adicione-se ao conceito,
como uma ideia marginal, o questionamento de ações internacionais unilaterais,
geralmente dadas pela potência dominante ou pelo conjunto das grandes
potências.
Ressalte-se que uma das características mais marcantes da transição da
diplomacia monárquica para a republicana reside no eixo de poder em torno
do qual gravitou a atuação externa brasileira – afastando-se da Europa, centro
tradicional dos interesses do Império, e aproximando-se do continente, em
particular dos Estados Unidos. Muito embora essa movimentação não tenha sido
automática nem brusca, uma vez que o velho continente ainda representava um
conjunto de relações muito caras ao Brasil – haja vista a participação brasileira
na Primeira Grande Guerra e, mais ativamente, na Sociedade das Nações –, já
se podia falar de uma “americanização” desde o início da República (Cervo e
Bueno, 2002, p. 165-7). Note-se, contudo, que americanização nem sempre se
confundia com “norte-americanização”, esta mais evidente durante a gestão do
Barão do Rio Branco à frente do Itamaraty, quando se estabeleceu a chamada
“aliança não escrita” com os Estados Unidos (cf. Burns, 2003). Nas palavras de
Cervo e Bueno (2002), nos momentos iniciais da República,
“[o] país também voltou sua atenção para o contexto sul-americano,
inaugurando uma política de fraternidade americana, ‘muito especial’ segundo
seus críticos, que teve no Tratado das Missões, firmado com a Argentina no
alvorecer do novo regime, o exemplo mais eloquente.” (Cervo e Bueno, 2002,
p. 167)
É possível afirmar, pois, que as possibilidades de interações multilaterais,
pensando-se nas relações hemisféricas brasileiras, aumentavam na proporção da
ampliação do número de nações com as quais o Brasil se relacionava. Por isso
mesmo, essa pluralização das parcerias externas do país coincide temporalmente
com o nascimento de um padrão grociano de ação internacional, defensor do
império da lei e da centralidade da moral na condução brasileira dos assuntos
exteriores e traduzido na participação brasileira na II Conferência de Paz, em
Haia, no ano de 1907. Foi na cidade holandesa que o representante diplomático
brasileiro, Ruy Barbosa, lançou as bases de uma diplomacia parlamentar, ativa,
crítica à lógica das grandes potências e defensora do recurso à arbitragem como
meio de evitar a guerra. Como pondera Lafer (2001), em passagem que merece
ser reproduzida em sua totalidade,
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“[...] na II Conferência de Paz, que assinala o momento inaugural da
presença brasileira em foros internacionais, o Brasil republicano, pela voz de Ruy
Barbosa, com o apoio de Rio Branco, reivindicou, fundamentado na igualdade
jurídica dos Estados, um papel na elaboração e aplicação das normas que deveriam
reger os grandes problemas internacionais da época, questionando, assim, a lógica
das grandes potências.” (Lafer, 2001, p. 68)
Ao mesmo tempo, e igualmente importante, o discurso de confrontação às
assimetrias de poder no âmbito global configurou-se como elemento fundamental
na formação da política externa republicana. Um de seus elementos mais
marcantes, aponta Lafer (2001), é a preservação de um espaço de autonomia,
sustentado tanto por Rio Branco quanto por Joaquim Nabuco, dentro da visão
nacional sobre o pan-americanismo. Essa garantia de um espaço de atuação
autônoma definirá, em grande medida, a identidade brasileira na sua inserção
internacional. Exemplo disso é a interpretação dada à Doutrina Monroe, segundo
a qual não se deveria entendê-la como declaração unilateral norte-americana, mas
como parte integrante do Direito Internacional das Américas, que se fazia valer
pela ação concertada e cooperativa de suas principais repúblicas.
Em outras palavras, a interpretação multilateral do monroísmo, como parte
constitutiva da doutrina da política externa brasileira, representou um empenho
no controle da ingerência unilateral dos Estados Unidos, baseado nos seus
pressupostos do “destino manifesto” (Lafer, 2001, p. 66-7).
Foi no pós-guerra, contudo, que a vocação multilateral do Brasil foi colocada
em prática. A despeito da tímida participação no conflito mundial3, ao Brasil
coube a prerrogativa de enviar três delegados à Conferência de Paz de Paris,
graças ao prestígio que o então ministro das Relações Exteriores, Domício da
Gama, desfrutava entre as autoridades norte-americanas. Adiante, pela voz de
Pandiá Calógeras, então ministro da Guerra, o país “trabalhou no sentido de
ampliar a base das decisões, que, no seu entender, não deveria ficar restrita às
grandes potências vencedoras” (Cervo e Bueno, 2002, p. 222). Em 1919, aderiu
como membro fundador à recém-criada Liga das Nações, permanecendo a ela
leal durante o governo Epitácio Pessoa em função do prestígio que o Brasil nela
desfrutava como membro temporário do Conselho, não obstante a ausência
norte-americana em Genebra.
Buscando elevar o status internacional do país, o governo Artur Bernardes
elegeu como meta prioritária da política externa a conquista de um assento
permanente no Conselho, em cujas atividades o Brasil passou a ter uma
participação relativamente ativa. Isso não quer dizer que as práticas multilaterais
tenham balizado de forma incondicional a atuação do Brasil, que apresentou, no
período, um discurso ambíguo entre a prática grociana, corporificada na defesa
dos princípios e valores cristalizados na Carta da Liga das Nações, e uma feição
mais realista da inserção brasileira, na busca de ampliar seus espaços de atuação
e sua projeção internacional. Neste interregno, a diplomacia brasileira coloca,
Mas que, a título de curiosidade e dado o tema desse texto, foi justificada por um senso ímpar de
“solidariedade continental” (Vargas, 2005, p. 27).

3

46

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.9(17), 2010

por um momento, o multilateralismo em xeque ao adiar a implementação dos
acordos de Locarno (1925) e vetar a entrada alemã na Liga e em seu Conselho,
adotando o controverso mote “vencer ou não perder” (cf. Vargas, 2005).
Muito criticada em função dos imbróglios causados durante a presidência
de Artur Bernardes envolvendo a participação do Brasil na SDN, a diplomacia
brasileira volta à “normalidade” com a chegada ao poder de Washington Luís e de
seu chanceler, Otávio Mangabeira. Ainda que em 1928 o país tenha confirmado
sua saída definitiva da Liga, é interessante ressaltar a permanência de um espírito
colaborativo, multilateral – ainda que a palavra não tenha sido utilizada naquele
contexto – e ativo da política externa brasileira, condizente com os propósitos
universais da própria organização. Conforme ilustram Cervo e Bueno (2002,
p. 228), o país não deixou de prestigiar os organismos internacionais da SDN,
continuou pagando sua contribuição anual, e até mesmo doou um centro
internacional para a pesquisa da lepra à Organização da Saúde da Liga, em 1931,
já no início do governo Vargas.
A Era Vargas (1930-1945)
É desnecessário repisar todos aqueles elementos que a bibliografia tradicional
sobre o período elenca como diferenciais entre a diplomacia da República
Velha, de um modo geral, e aquela praticada no período Vargas (1930-1945).
Basta afirmar, mesmo sob pena de simplificar em demasia o argumento, que as
transformações foram muito mais em ênfase que em conteúdo. Isto significa dizer
que a chancelaria brasileira não descurou de seus princípios fundadores, como a
autonomia de ação ou as questões fronteiriças, mas deu vida nova à diplomacia
econômica e às relações comerciais, dando sentido à inserção brasileira num
período de grave recessão mundial (Cervo e Bueno, 2002, p. 233-4).
A chamada “equidistância pragmática” que caracterizou o período entre
a Revolução de 1930 e a eclosão da Segunda Grande Guerra, prática que
correspondia a um jogo ambíguo de aproximação e afastamento do país com
relação à Alemanha e aos EUA, foi empregada como forma de barganhar com as
grandes potências, de maneira eficaz, para a concretização do interesse nacional.
Por isso mesmo, pode-se considerar que qualquer expressão de multilateralismo
da política externa do período estivesse circunscrita a esse jogo pendular entre
alemães e norte-americanos. Nesse sentido, “(...) para assinalar uma mudança
de atitude e marcar a aproximação Brasil-Estados Unidos, cabe observar que
o país anunciou, em dezembro de 1933, em Montevidéu, por ocasião da VII
Conferência Internacional Americana, a sua adesão ao Pacto Briand-Kellogg”
(Cervo e Bueno, 2002, p. 235). O referido pacto, que tornava ilegal o uso da
força como instrumento da política internacional de seus Estados signatários,
refletia um forte sentimento de esperança – embora fugaz, como se observou
ao longo dos anos 1930 – que embalava as relações internacionais da primeira
década do entreguerras. O Brasil se juntava, ainda que tardiamente, ao movimento
que levava o pacifismo diplomático ao seu extremo, o que corrobora, de alguma
forma, a postura grociana e universalista sobre a qual se tratou anteriormente.
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No âmbito regional, voltou-se a prestigiar o pan-americanismo, cuja
expressão principal dava-se pela adoção de políticas de conciliação4 com respeito a
conflitos lindeiros entre países vizinhos. A mediação brasileira na Guerra do Chaco
é ilustrativa nesse sentido, pois assumiu caráter genuinamente multilateral após o
abandono do problema pelos norte-americanos, em 1933, envolvendo, além do
Brasil, representantes dos governos argentino, chileno, peruano e uruguaio:
“Em 23 de maio de 1933, Getúlio Vargas decretou a observância da completa
neutralidade durante a guerra entre os dois países vizinhos, iniciada no ano
anterior. Todavia, depois de várias – mais exatamente 18 – tentativas fracassadas
de mediação, inclusive duas da SDN, o Brasil, na hora certa e seguro do seu
êxito, exerceu o papel de mediador no conflito, juntamente com outros países
americanos, especialmente com a Argentina.” (Cervo e Bueno, 2002, p. 244)
O restante do governo Vargas, que se estende até o fim da Segunda Guerra
Mundial, foi marcado por dois períodos muito bem definidos, quais sejam
(1) a diplomacia pendular entre EUA e Alemanha, especialmente útil para
impulsionar a siderurgia nacional ao longo da década de 1930 e dar vazão ao
posicionamento ideológico do governo getulista; (2) o alinhamento aos Estados
Unidos, que ocorre paulatinamente a partir de 1939 e consolida-se com a entrada
norte-americana no conflito, em 1941. O ponto de inflexão da política externa
brasileira nesse sentido, como aponta Gérson Moura, ocorre na Conferência dos
Chanceleres Americanos no Rio de Janeiro, um ano mais tarde, que “recomendou
aos governos de todo o continente o rompimento de relações diplomáticas e
comerciais com a Alemanha, a Itália e o Japão” (Moura, 2006, p. 83). Ainda
que essa conferência possuísse clara inclinação multilateral, por seu escopo e
adesão, ela reforçaria, nos anos que a sucederam, a hegemonia norte-americana
no continente (idem, p. 86-7). Nota-se, portanto, a ausência de indícios óbvios
de multilateralismo, salvo no que toca à participação brasileira ao lado dos Aliados
desde fins de 1942, em especial nas operações mediterrâneas. Um outro indício,
que se confunde com um incipiente processo de integração regional, se expressa
na assinatura do Tratado sobre Livre Intercâmbio, entre Brasil e Argentina, em
novembro de 1941. Seu propósito era estabelecer, de forma paulatina, um regime
comercial com vistas a se firmar uma união aduaneira, aberta à adesão dos países
limítrofes (Vargas, 2000, p. 116). Por fim, é digna de nota a participação brasileira
na Conferência de Bretton Woods, em 1944, que define os termos de um novo
arranjo financeiro internacional, e na Conferência de São Francisco, um ano mais
tarde, contribuindo na gestação da Organização das Nações Unidas, que viria
substituir a frágil Sociedade das Nações.

“Em 1930, Afrânio de Melo Franco ofereceu, com sucesso, os bons ofícios para o reatamento das relações
diplomáticas entre Peru e Uruguai. Na questão de Letícia, entre Peru e Colômbia, e na Guerra do Chaco,
entre Bolívia e Paraguai, a diplomacia brasileira desempenhou também papel conciliador” (Cervo e Bueno,
2002, p. 235).
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O interregno democrático e a participação brasileira nos organismos
internacionais (1946-1960)
Com o desfecho da Segunda Guerra Mundial, surgem novos âmbitos de
expressão do multilateralismo nos âmbitos global e hemisférico. A Organização
das Nações Unidas, da qual o Brasil foi membro-fundador, foi palco de uma
participação ativa da diplomacia nacional desde o início de seus trabalhos.
Traçando um panorama desse contexto, Moura (1991, p. 62) pondera que,
“[s]e a Conferência de Paris deu ao Brasil a sensação de importância no plano
internacional em 1946, no ano seguinte a presença do ex-ministro Osvaldo Aranha
como chefe da delegação brasileira magnificou essa impressão”. A presidência de
Osvaldo Aranha na II Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, na qual
se votou o Plano de Partilha da Palestina e da qual o diplomata brasileiro foi
considerado um presidente “hábil e capaz” (idem, ibidem), é símbolo importante
da presença brasileira na organização internacional.
A vocação multilateral do Brasil expressou-se de forma ainda mais ativa
no plano continental, com a celebração, no Rio de Janeiro, do Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar)5, em setembro de 1947, e na
subsequente concepção da Organização dos Estados Americanos (OEA) na IX
Conferência Internacional dos Estados Americanos, um ano mais tarde. A respeito
da primeira organização, Cervo e Bueno anotam que o Tiar representou “um dos
marcos do alinhamento do Brasil e da América Latina ao bloco de poder liderado
pelos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria” (Cervo e Bueno, 2002, p.
271). Da mesma maneira, a OEA – cuja carta fundacional entrou em efeito em
1951 – representou, na visão de Vizentini (2004, p. 26), um “elemento decisivo”
para a compreensão das relações dos Estados Unidos com a América Latina. Tais
apontamentos subscrevem à constatação de Cervo e Bueno (2002, p. 271), para
os quais houve completo alinhamento na gestão do presidente Eurico Gaspar
Dutra, nos aspectos político e militar, com os EUA.
No tocante às questões econômicas, por outro lado, havia discordâncias entre
as posições brasileira e norte-americana. O multilateralismo da PEB se expressou
de forma visível, e de forma contraditória à da superpotência, na atuação da
chancelaria acerca das questões de comércio internacional, seja nas negociações
sobre o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt), seja nas discussões da
Conferência de Havana, cujo resultado final – a instituição da Organização
Internacional do Comércio (OIC) – não foi concretizado (cf. Abreu, 1996).
Afora as concepções distintas quanto à cooperação para o desenvolvimento,
indicadas por Cervo e Bueno (2002, p. 270), houve a tentativa, por parte dos
EUA, de esvaziar os debates econômicos no âmbito continental que viabilizassem
um modelo de desenvolvimento adequado às circunstâncias de dependência latino“Assinado na Conferência Interamericana para Manutenção da Paz e da Segurança no Hemisfério
(Conferência do Rio de Janeiro) em 1947, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar)
estabelecia basicamente que ‘um ataque armado por qualquer Estado contra um Estado americano será
considerado um ataque contra todos os Estados americanos’, ao mesmo tempo que definia os princípios,
obrigações e mecanismos que deveriam ser postos em ação em caso de necessidade. O Tratado procurava
dar um formato permanente às afirmações de solidariedade hemisférica estabelecidas em encontros
interamericanos anteriores, especialmente a Conferência do México em 1945.” (Moura, 1991, p. 65)

5
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americanas. A esse respeito, Paulo Vizentini aponta que nem todas as organizações
regionais constituíam instrumentos da diplomacia norte-americana:
“Em 1948 também foi criada a Comissão Econômica para a América Latina
(Cepal), órgão da ONU sediado em Santiago do Chile. Desde o início os EUA
procuraram inviabilizar a criação da Cepal, a qual atendia uma reivindicação
dos países latino-americanos. Não podendo impedir sua existência, o governo
americano logrou, entretanto, restringir suas funções (...).” (Vizentini, 2004,
p. 28)
Ainda assim, ao longo do governo Dutra, pode-se dizer que o alinhamento
com os Estados Unidos – posição “sem recompensa”, nas palavras de Moura
(1991) – acabou por sobrepor-se às iniciativas multilaterais do Brasil. A postura
brasileira fazia sentido em um contexto de acirramento político e ideológico da
Guerra Fria, que obrigou os países latino-americanos a tomarem uma posição
muito clara de apoio ao bloco ocidental6. A eleição de Getúlio Vargas, entretanto,
imprimiu uma nova direção à política externa brasileira, menos alinhada, em
função de uma tensão latente entre nacionalistas e “entreguistas”. Nesse sentido,
elementos como o populismo, o nacionalismo e o anti-imperialismo passam a
figurar no discurso político do chefe de Estado, consubstanciadas em questões
como o aproveitamento de minerais estratégicos, como o petróleo, e a entrada
de capital estrangeiro no país (Cervo e Bueno, 2002, p. 273).
Além disso, a diplomacia parlamentar, isto é, a atuação externa do país por
meio de foros internacionais, foi algo ressaltado pelo “novo” presidente desde
sua campanha e mais efusivamente após a posse. Em sua Mensagem ao Congresso
Nacional de 1951, reproduzida em Vizentini, Vargas tece comentários laudatórios
aos novos arranjos internacionais de poder, como as Nações Unidas, sustentando
que a diplomacia parlamentar
“(...) avulta hoje em primeiro plano na política exterior, sobretudo quando
as nações reduzem necessariamente o âmbito de sua política de poder, para
procurarem a proteção de seus interesses vitais nas resoluções coletivas, nos
princípios uniformes e nos instrumentos multilaterais, cujas sanções sustentam,
em lugar das armas, o equilíbrio do Sistema Internacional (...). A Organização
das Nações Unidas, em primeiro lugar, a União Pan-Americana, em segundo,
são os dois quadros em que inscrevemos a nossa política internacional.” (Vargas,
1951 apud Vizentini, 2004, p. 38)
A gestão de João Neves da Fontoura, chanceler de Vargas a partir de 1951,
refletiu não somente estes novos elementos da política externa brasileira, como
também a crescente importância da posição mundial do Brasil. Além de ampliar
a participação e atuação brasileira nas organizações internacionais, é notável o
O Brasil, por exemplo, expressou essa posição diversas vezes, como na ruptura de relações com a União
Soviética, pouco tempo depois de reatá-las ao fim da guerra, e no voto brasileiro na ONU a respeito da
República Popular da China (Cervo e Bueno, 2002, p. 272).
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esforço de potencializar a presença nacional no exterior por meio do aumento
de missões brasileiras além-fronteiras. Elevaram-se as representações brasileiras
em Belgrado, Viena e Haia para o status de embaixada; abriu-se um consulado
em Jacarta, na Indonésia, bem como legações em Cabul, Rejkjavik e Tel-Aviv.
Ainda mais importante, na visão de Vizentini, foi a “ampliação da importância
das representações já estabelecidas nos países industrializados e organizações
internacionais, particularmente em suas comissões econômicas” (Vizentini,
2004, p. 37). Novamente, por mais que tais medidas não indiquem, a rigor,
uma vocação multilateral necessária, ela coloca em evidência o desejo do Brasil
de atuar em diversas frentes e multiplicar vias de inserção internacional, em que
o multilateralismo figura-se como um recurso possível e de crescente utilidade.
Uma expressão objetiva do multilateralismo brasileiro, referendada na
literatura, é a participação de nossa diplomacia na IV Reunião de Consulta da
Organização dos Estados Americanos, realizada em Washington no início de
1951. A motivação da consulta relacionava-se com a preocupação americana sobre
a expansão do comunismo internacional, com potencial de repercussão sobre o
hemisfério. Neste contexto, o governo brasileiro passou a advogar sua própria
visão sobre a mobilização econômica proposta pelos EUA e demandar da potência
uma cooperação econômica mais ativa com as nações latino-americanas. “Nesse
sentido”, afirmam Cervo e Bueno (2002, p. 273-4), “atuou multilateralmente,
durante a consulta, e bilateralmente, ao pedir a criação de um organismo (...) de
cooperação, ágil e sem entraves burocráticos”.
Note-se que mesmo a fidelidade brasileira aos EUA estava atrelada, em
alguma medida, a aspirações multilaterais, corporificadas na existência das Nações
Unidas. No episódio da Guerra da Coreia, Vargas (apud Cervo e Bueno, 2002,
p. 276) reafirma o comprometimento brasileiro aos ideais ocidentais “em face da
nova situação de emergência criada pela agressão soviética no Extremo Oriente,
aos princípios de sua tradicional solidariedade com as nações democráticas e de
integração na órbita da Organização das Nações Unidas”.
O constante embate entre nacionalismo e entreguismo na política externa
do segundo governo Vargas, entretanto, levou a reações ambíguas do ponto de
vista do multilateralismo. Ao passo em que a Guerra da Coreia havia despertado
o argumento multilateral centrado na ONU, o encaminhamento do assunto pela
chancelaria brasileira denotou considerável pragmatismo interno sem levar em
conta as pressões externas. Como forma de agradar os nacionalistas (ainda que,
ao fim e ao cabo, tenha gerado no grupo reações mistas), “o governo Vargas
recusou-se a atender à requisição de tropas brasileiras feitas pela Secretaria-Geral
da ONU, em junho de 1951, não obstante a posição favorável de João Neves da
Fontoura, ministro das Relações Exteriores” (Cervo e Bueno, 2002, p. 281).
A postura multilateral do Brasil deu sinais de recrudescimento a partir do
governo Juscelino Kubitschek, especialmente com o lançamento da Operação
Pan-Americana (OPA). É importante fazer menção aos dois momentos que, na
opinião de Vizentini (2004), constituem a política externa de JK. Num primeiro
tempo, que se estende de 1956 a meados de 1958, houve a adesão ao chamado
“desenvolvimentismo associado”, que buscava apaziguar as crescentes tensões
Multilateralismo na política externa brasileira (1889-1964): um ensaio, Guilherme Stolle Paixão e Casarões, p. 43-57
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internas por meio de um discurso de modernização. Distanciou-se do discurso
terceiro-mundista, de libertações nacionais e mais genuinamente multilateral, e
aproximou-se plenamente dos parâmetros do bloco ocidental. “A barganha de
Vargas foi abandonada, assim como uma política externa mínima autônoma e ativa
como instrumento do desenvolvimento econômico” (Vizentini, 2004, p. 95).
Aquele governo acelerou as tendências já observadas na administração
Vargas, durante a qual “a opinião nacional via no contexto externo importante
componente que poderia acelerar ou atrasar o desenvolvimento” (Cervo e
Bueno, 2002, p. 287). Por isso mesmo, a postura desenvolvimentista observada
no Brasil dos anos 1950 exigia “mudanças no relacionamento do país com as
demais nações” (idem, ibidem). Se num primeiro momento essas mudanças
foram em direção a um alinhamento com o mundo ocidental, a cooperação quase
que exclusivista com os Estados Unidos, somada à deterioração dos termos de
troca do comércio internacional brasileiro, levaram o governo JK a multiplicar
parcerias em nome do nacional-desenvolvimentismo. Um novo paradigma,
para o qual as relações multilaterais do Brasil seriam imprescindíveis, surge para
orientar as relações internacionais do país (idem, p. 288), marcando um segundo
momento da política externa de JK. Ele é embasado, como dito anteriormente,
no lançamento da Operação Pan-Americana, em 1958. A OPA, não obstante
representasse uma tentativa pouco razoável de conduzir o Brasil à liderança
continental, como apontam seus críticos (cf. Vizentini, 2004, p. 102-3), foi um
instrumento notável de barganha internacional na apreciação do problema do
subdesenvolvimento continental. Daí a importância, por exemplo, da criação
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no contexto da OPA,
sinalizando o caráter genuinamente multilateral da abordagem dos problemas
econômicos do desenvolvimento.
Nesse sentido, a Ata de Bogotá, aprovada em fins de 1960 após a reunião
do Comitê dos 21, acabou por representar uma “consagração” da OPA na sua
temática desenvolvimentista, uma vez que pregava, entre outras coisas, medidas
de desenvolvimento social e econômico, bem como de cooperação multilateral
para o progresso nessas áreas, visando à união de esforços entre Cepal e BID, no
âmbito regional, e as Nações Unidas, num plano mais amplo (Mello e Silva, 1992,
p. 229). Ao reintroduzir os temas do alinhamento e do desenvolvimento sob o
prisma do multilateralismo no quadro mais amplo da PEB, a OPA representou
um divisor de águas que marcaria a evolução da inserção internacional do país nos
anos seguintes. É interessante notar, nesse diapasão, que as relações com os EUA
passaram a dividir espaço com tentativas cada vez mais enfáticas de aproximar o
Brasil dos países latino-americanos, como observado na criação do Comitê dos
21. Conclui a autora, ainda no contexto da política externa da segunda metade
do governo Kubitschek, que
“[a] ênfase no multilateralismo significou a introdução de duas novas direções
na política externa brasileira, com desdobramentos importantes para sua evolução
posterior. Em primeiro lugar, como um instrumento em si de condução da ação
diplomática, isto é, a conjugação entre ação multilateral e relações bilaterais,
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particularmente no tocante aos temas econômicos. Em segundo, como um
esforço de aproximação da América Latina. Nesse último caso, a OPA inaugurou
uma experiência de cooperação político-econômica sem precedentes, tendo por
base a temática comum do subdesenvolvimento.” (Mello e Silva, 1992, p. 231)
A Política Externa Independente e a busca pela autonomia (1961-1964)
Foi no período compreendido entre os governos Jânio Quadros e João Goulart,
contudo, que as aspirações multilaterais brasileiras puderam se concretizar de maneira
mais firme, sem os constrangimentos de um (ainda que errático) alinhamento com
os Estados Unidos, observado no período democrático. A OPA, sem dúvida, já
havia sinalizando uma transformação nesse sentido, mas as transformações mais
profundas ocorreram entre 1961 e 1964, período rotulado e consolidado por San
Tiago Dantas como a Política Externa Independente (PEI). Trata-se, naturalmente,
de uma continuidade de certas posições já esboçadas e até mesmo sustentadas nos
governos de Vargas e Kubitschek, que atingem com a PEI sua conclusão lógica,
tendo presentes as transformações sociais e internacionais que se avolumavam7.
Os pontos elencados pelo próprio presidente Quadros na tradicional publicação
Foreign Affairs, no início de 1961, acerca da nova política externa brasileira
(reproduzidos em Cervo e Bueno, 2002, p. 313), representam uma síntese
universalista e multilateral digna de nota. Evocava-se claramente a necessidade
de aproximação da política externa brasileira com todos os povos e continentes,
promovendo a diversificação de relações políticas e comerciais, bem como o reforço
do papel das Nações Unidas como catalisadora dos conflitos internacionais. Ainda
que, novamente, o termo multilateralismo não estivesse expresso no texto ou
nos discursos, vislumbra-se cada vez mais uma política externa em que as ações
multilaterais servissem como seu pilar fundamental. Vizentini (2004, p. 134)
denomina este primeiro momento da PEI, que coincide com o breve mandato
de Jânio Quadros, de “neutralismo temperado”, a partir do qual o Brasil buscava
construir, por meio do discurso do universalismo, uma posição de destaque do Brasil
no cenário mundial. É notável, no período, o envio do diplomata João Augusto de
Araújo Castro, como observador, à Reunião Preliminar e Conferência de Chefes de
Estado e de Governo dos Países Não-Alinhados, ainda em 1961 (Cervo e Bueno,
2002, p. 326).
Mesmo após a renúncia de Quadros, que deflagrara uma crise doméstica de
grandes proporções, a política externa continuou estável sob a gestão de San Tiago
Dantas, chanceler do gabinete parlamentarista de Tancredo Neves. As diretrizes
da PEI, desenhadas por Dantas em continuidade à gestão anterior, resumiamse em quatro amplas linhas: (a) a preservação da paz, por meio da coexistência
e do desarmamento; (b) a reafirmação dos princípios de não intervenção e
autodeterminação; (c) a ampliação das parcerias comerciais brasileiras, seja na
América Latina, seja no âmbito global; (d) apoio à emancipação e descolonização
(citado em Cervo e Bueno, 2002, p. 328). Tais objetivos seriam alcançados, na
visão do chanceler, mediante a adoção de uma posição de independência em relação
Uma discussão sobre os elementos domésticos e internacionais que levaram à consolidação da PEI é
realizada por Vizentini (2004, p. 123-148) e Araújo (1996).

7
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aos blocos de poder mundiais, levando o Brasil a votar na ONU, por exemplo, de
uma forma ad hoc, “segundo os objetivos permanentes da política internacional do
Brasil e na defesa de seus interesses” (idem, p. 330).
Sem entrar em detalhes ou episódios específicos em que a PEI se fez visível
na relação do Brasil com os demais países, algumas considerações são necessárias.
A primeira delas é a de que a aproximação com o mundo socialista e com os
países subdesenvolvidos dá uma nova face ao multilateralismo brasileiro, que se vê
fortalecido em âmbitos como as Nações Unidas. É notável a passagem do referido
texto de Jânio Quadros em que o presidente sustenta que
“o grau de intimidade das relações do Brasil com os países vizinhos do
continente e com as nações afro-asiáticas, embora baseado em motivos diferentes,
tende para o mesmo fim (...). O fato comum a todos eles é o de que nossa situação
econômica coincide com o dever de formar uma frente unida na batalha contra
o subdesenvolvimento e todas as formas de opressão.” (apud Vizentini, 2004, p.
165)
Em segundo lugar, a posição brasileira com relação à “questão cubana” na
OEA reflete, de alguma forma, a realidade de descolamento entre as vontades norteamericanas para o hemisfério e os valores advogados pelo Itamaraty, podendo ser
entendida também como uma afirmação do multilateralismo/universalismo em
detrimento da postura unilateral dos EUA no trato da questão. Destaca-se nesse
sentido a relutância brasileira em aceitar os termos da Aliança para o Progresso
(Alpro), arquitetada pelo governo Kennedy e lançada em 1961.
O acirramento da instabilidade política frente ao recrudescimento das tensões
sociais, no plano doméstico, e a sensível deterioração da questão cubana na chamada
crise dos mísseis obrigou o Brasil a abandonar a “barganha neutralista”, que
caracterizara os primeiros movimentos da PEI. Ao assumir o cargo em agosto de
1963, o terceiro grande nome daquele paradigma de política exterior, o chanceler
Araújo Castro8, viu-se compelido a acentuar o caráter desenvolvimentista da PEI, em
detrimento de suas feições mais políticas (Vizentini, 2004, p. 203). Em todo caso,
nota-se que o Brasil não descurou de sua diplomacia marcadamente multilateral, que
parecia exacerbar-se após o episódio da crise dos mísseis de Cuba. Pronunciandose na abertura da XVIII Assembleia Geral das Nações Unidas, ainda em 1963,
Araújo Castro minimiza o papel do neutralismo ou do não alinhamento, alegando
que “nem tudo é Leste ou Oeste nas Nações Unidas”. Em seu lugar, prossegue o
chanceler, estariam surgindo “afinidades talvez menos estáveis, porém mais atuantes
em termos de objetivos táticos, configuradas na base de reivindicações comuns”
(Vizentini, 2004, p. 215). Naquele contexto, fazia-se referência clara à articulação
parlamentar de Estados de pequeno e médio porte, à margem de ideologias e
polarizações político-militares, em torno de três temas fundamentais – pelos quais sua
passagem pelo MRE será lembrada –: desarmamento, desenvolvimento econômico
e descolonização. O multilateralismo da política externa brasileira chegava, assim,
Ainda que, entre a posse de Jânio e o fim do governo de Goulart, cinco nomes tenham passado pela
chancelaria brasileira.
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ao seu apogeu. Finaliza-se com um apontamento de Paulo Vizentini, para quem a
PEI, bem como a barganha nacionalista dos governos anteriores,
“representam um momento decisivo na história da política exterior brasileira.
Não se trata, pois, de uma experiência perdida [com o golpe de 1964], devendo-se
considerar seus desdobramentos posteriores para a continuidade e aprofundamento
da multilateralização das relações externas do país, estabelecendo seu perfil
contemporâneo.” (Vizentini, 2004, p. 251)
Considerações finais
À guisa de conclusão, é importante retomarmos a motivação inicial do
trabalho, qual seja, a necessidade de colocar em evidência momentos da política
externa republicana anteriores ao golpe de 1964 em que o multilateralismo fosse
a tônica de nossa atuação internacional. Nesse sentido, alguns apontamentos são
pertinentes: em primeiro lugar, percebe-se que a vocação multilateral do Brasil é
quase tão antiga quanto a política externa republicana, não se configurando, de
forma alguma, como uma característica recente ou contemporânea da inserção
brasileira. Se é verdade, como quer Lessa (1998), que nossa maior tradição foi a
construção de intensas e prósperas relações bilaterais, é também verdade que, em
consonância com estas, ou mesmo acima destas em alguns momentos, as relações
multilaterais do Brasil assumem caráter pronunciado.
A gestão do Barão do Rio Branco, ainda na Primeira República, já indicava
o lócus principal do exercício multilateral do Brasil: o hemisfério das Américas.
O pan-americanismo e o questionamento da política das grandes potências são
vocações primeiramente evocadas por Ruy Barbosa, na primeira década do século
XX, e que vão se tornando corolários da nossa política externa. Um terceiro e não
menos importante eixo do multilateralismo nacional, a atuação ativa em organizações
internacionais, é evidente desde a participação brasileira na Sociedade das Nações,
e acentua-se com a criação das Nações Unidas, em 1945. Como um elemento
marginal, pode-se pensar até mesmo nas participações brasileiras nos conflitos
mundiais como exercício de vontades multilaterais, em particular na adesão aos
Aliados, em 1942.
Dentro do recorte proposto, o período em que o Brasil experimentou um maior
número de iniciativas multilaterais foi entre o segundo governo Vargas e a curta
administração de João Goulart. Sem dúvida, a Organização das Nações Unidas foi
um espaço sem precedentes de atuação multilateral do país. A projeção brasileira
como força do universalismo era dada por sua atuação na organização internacional.
Além disso, o continente também foi objeto do multilateralismo brasileiro, não
somente por meio de instituições como o Tiar e a OEA, mas principalmente
pela iniciativa do governo JK, a Organização Pan-Americana, talvez o primeiro
experimento genuinamente multilateral iniciado pelo Brasil, ainda que restrito
ao hemisfério. A Política Externa Independente, por fim, representou a evolução
natural das tendências multilaterais iniciadas em períodos anteriores, buscando uma
diversificação de parcerias econômicas e políticas sem paralelo na história da PEB até
aquele momento, e guiando sua ação por uma ampla concertação de interesses dos
países em desenvolvimento, seja nas Nações Unidas, seja nos âmbitos regionais.
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Princípios do Equador:
sustentabilidade e impactos
na conduta ambiental
dos bancos signatários
brasileiros
Marco Antonio Dias e Eduardo Luiz Machado*
Resumo: Os Princípios do Equador são um conjunto de exigências
socioambientais aplicadas na concessão de financiamento de grandes
projetos. Este trabalho analisa a incorporação da sustentabilidade
ambiental à gestão dos bancos através da iniciativa dos Princípios
do Equador. Procura-se contextualizar as influências dos Princípios
do Equador sobre a rotina de atividades dos bancos brasileiros
signatários, e relacioná-las como instrumento de disseminação da
cultura ambiental no sistema bancário brasileiro.
Palavras-chave: Princípios do Equador, mercado financeiro, risco
ambiental, sustentabilidade.

1. Introdução
Durante praticamente toda a história humana, o problema da escassez foi
equacionado por meio da exploração do meio ambiente, por vezes de modo
devastador, como ocorre hoje na China. Em decorrência disso, alguns recursos
naturais ao redor do mundo têm se tornado escassos em quantidade e qualidade,
comprometendo a perpetuação da vida na Terra. Entretanto, alerta Nusdeo
(1995), a ação do homem sobre a natureza é necessária à sua sobrevivência, pois o
homem também faz parte dela, lembrando que todas as atividades humanas geram
resíduos e interferem, de uma forma ou de outra, nas condições do meio.
Segundo afirma Sherrill (1999), a poluição ambiental só passou a ser tratada
como um problema econômico a partir da segunda metade do século XX,
fragilizando a teoria do crescimento em prol do desenvolvimento, desencadeando
o raciocínio de que este modelo de crescimento precisava ser sustentável. De
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acordo com a definição de Bárbara Ward1, a essência do conceito de desenvolvimento
sustentável está na aceitação da interdependência fundamental entre o avanço
econômico e social e o respeito pelo gerenciamento dos recursos naturais. Sem a
conservação e o uso eficiente do patrimônio natural não há melhora nos padrões
de vida que seja durável.
Dentro deste contexto, questiona-se como relacionar a atividade do sistema
financeiro e sua capacidade de influir no desenvolvimento sustentável da sociedade,
independentemente do papel que o tomador de empréstimo desempenha. Com
este viés dentro da natureza de seu negócio é que a abordagem financeira ambiental
passa a ser indispensável, principalmente sob o ponto de vista ético-negocial.
O setor bancário vem tomando consciência da existência de um campo fértil
para a sua responsabilização judicial, em especial no caso de danos gerados por suas
operações de crédito. A tendência da responsabilização de instituições financeiras
(IFs) como poluidores indiretos ou através da responsabilidade solidária tem sido
crescente (TOSINI, 2005). Outro campo jurídico relevante está relacionado
com o Princípio da Precaução, em que as IFs podem ser corresponsabilizadas por
danos ambientais, mesmo aqueles de difícil previsão, como definido na Lei de
Biossegurança2.
Dentro de um contexto de integração dos mercados financeiros, em um
ambiente altamente competitivo, torna-se também importante analisar se a
motivação das instituições financeiras em considerar as questões ambientais está
limitada ao fato de estas representarem risco financeiro efetivo, ou se os bancos
são conduzidos a aderir ao comportamento da concorrência, com o propósito de
mitigar risco de reputação, e até se utilizar do comprometimento com as questões
ambientais como sinal para o mercado de que a instituição é confiável e, assim,
obter vantagens competitivas.
A opção de abordar os Princípios do Equador (PE) surgiu da ideia de dar ênfase
aos impactos na conduta ambiental dos bancos signatários brasileiros, destacando
inclusive sua participação na sustentabilidade das atividades de seus signatários.
2. Caracterizações do risco ambiental e impactos financeiros
Conforme Antunes (2002), o risco ambiental pode ser definido como a medida
de possíveis danos que uma atividade econômica pode causar ao meio ambiente.
Os danos ambientais3 evidenciam que o risco ambiental tem impacto sobre quatro
Economista e escritora britânica interessada na problemática dos países em desenvolvimento. Ela instigou
os governos ocidentais a compartilhar sua prosperidade com o resto do mundo, e na década de 1960
aplicou seus esforços para as questões ambientais sendo preconizadora do desenvolvimento sustentável.
Antes disto, era conhecida como jornalista e conferencista, além de conselheira para decisões políticas no
Reino Unido e nos Estados Unidos.
2
Por exemplo, vários dispositivos da legislação brasileira dão abertura para imputação aos bancos de
responsabilidade civil ou criminal por danos ambientais, podendo envolver seus dirigentes e prepostos.
3
O conceito de dano ambiental pode ser inferido do próprio ordenamento jurídico: A Lei 6.938/81, no
art. 3.º, V, diz que são considerados recursos ambientais “a atmosfera, as águas interiores, superficiais e
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora”
(BRASIL, 1981). A Constituição Federal, art. 225, estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado [...]”, donde podemos concluir que dano ambiental, em termos gerais, pode
ser entendido como as lesões à atmosfera, às águas interiores, superficiais e subterrâneas, aos estuários, ao
mar territorial, ao solo, ao subsolo, aos elementos da biosfera, à fauna e à flora que geram degradação do
equilíbrio ecológico (BRASIL, 1990).
1
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modalidades enfrentadas pelas empresas, seja qual for sua atividade econômica:
risco de negócio, risco financeiro, risco estratégico e legal.
Tosini (2005) afirma que o risco do negócio para as IFs compreende os
fatores ambientais ou correlatos sociais, de saúde e segurança que poderiam afetar
negativamente operações financiadas ou com estas se relacionar. De maneira
geral o risco do negócio envolve os seguintes elementos ou combinação deles:
(a) impactos ambientais; (b) capacidade financeira do cliente; (c) arcabouço
institucional e de governança do país; e (d) características do setor em questão.
A avaliação e gestão do risco para salvaguarda são um processo interativo de
identificação de fatores de risco e adoção de providências para gerenciar riscos em
nível de país, carteira e projeto. Tendo em vista que o desempenho econômico
das empresas depende direta ou indiretamente do gerenciamento desses riscos,
depreende-se daí que, para obter um bom desempenho econômico, a empresa
precisa, também, de um bom sistema de gerenciamento ambiental, contextualiza
Tosini (2005).
2.1. Princípios do poluidor pagador e a legislação ambiental brasileira
A relação entre risco ambiental e os demais riscos enfrentados pelas empresas
está fundamentada no “Princípio do Poluidor Pagador”4. Por esse princípio,
busca-se internalizar os custos da degradação ambiental no processo produtivo
de qualquer atividade econômica, a fim de evitar que apenas os lucros de uma
atividade sejam privatizados e os custos do dano ambiental sejam socializados.
Desta forma, risco ambiental passa a ser traduzido como custo financeiro.
A Lei 6938/81, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente
(BRASIL, 1981), foi um marco na legislação ambiental brasileira, ao alterar a
forma de apuração de responsabilidades relativas a danos ambientais, “impondo
ao poluidor a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio
ambiente” (MARTINI JÚNIOR; GUSMÃO, 2003). Também torna obrigatório
o licenciamento ambiental para atividades poluidoras, além de criar instrumentos
de política, como a avaliação de impacto ambiental, responsável pela introdução
dos Princípios da Prevenção e da Precaução na legislação ambiental brasileira5
(MARTINI JÚNIOR; GUSMÃO, 2003).
As licenças exigidas pela legislação são: (a) Licença Prévia (LP) (1.ª etapa):
solicitada antes da definição da localização do projeto, com base em informações
4
É o princípio da responsabilidade pela qual o poluidor deve responder por suas ações ou omissões, em
prejuízo do meio ambiente, de maneira mais ampla possível de forma que se possa representar a situação
ambiental degradada, que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos e impedindo-se que os custos
recaiam sobre a sociedade. Conforme Antunes (1997, p.26).
5
A atuação do poder público deve ser preventiva, ou seja: como em todas as atividades humanas existe um
fator de risco, é possível à administração pública, que tem o poder de polícia, atuar como órgão de controle,
garantir a proteção do meio ambiente. Destarte, qualquer empreendimento tem de avaliar todos os riscos
e evitar qualquer tipo de degradação. Machado (1996) elenca cinco itens que constituem a aplicação do
princípio da prevenção e precaução, que são: a) identificação e inventário das espécies animais e vegetais de um
território, quanto à conservação da natureza, e identificação e inventário das fontes contaminantes das águas
e do ar, quanto ao controle da poluição; b) Identificação e inventário dos ecossistemas, com a elaboração
de um mapa ecológico; c) Planejamento ambiental e econômico integrados; d) Ordenamento territorial
ambiental para valorização das áreas de acordo com sua aptidão; e) Estudo de impacto ambiental.
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prestadas pelo interessado, mapas, croquis e anteprojetos, entre outros; (b)
Licença de Instalação (LI) (2.ª etapa): detalhamento do projeto, definindo-se,
inclusive, medidas e equipamentos de proteção ambiental. Equivale à autorização
para início da construção do empreendimento e pressupõe o cumprimento das
condições do projeto, de modo a evitar impactos ambientais não previstos ou
fora dos limites da legislação; e (c) Licença de Operação (LO) (3.ª etapa):
solicitada após o término da construção, pressupõe o cumprimento e a eficiência
das medidas de controle ambiental projetadas, ou, em caso negativo, fixa medidas
corretivas. Estabelece as condições para o funcionamento do projeto: padrões de
funcionamento, critérios de controle e programa de monitoramento (MARTINI
JÚNIOR; GUSMÃO, 2003).
3. Importância dos riscos ambientais para as instituições financeiras
Risco está presente em qualquer operação no mercado financeiro. Risco
é um conceito “multidimensional” que cobre quatro grandes grupos: risco de
mercado, risco operacional, risco de crédito e risco legal (DUARTE JÚNIOR,
2002). As questões ambientais, inseridas nestes quatro macrorriscos, tornam-se
cada vez mais importantes para as instituições financeiras. Algumas organizações
ligadas ao sistema financeiro e preocupadas com questões ambientais, como a
Environmental Bankers Association – EBA (2006)6, afirmam que atentar para o
meio ambiente não é importante apenas sob o aspecto de gerenciamento de risco;
também representa oportunidade de negócio e pode se tornar uma vantagem
competitiva tanto para as empresas quanto para as instituições financeiras.
A EBA (1994 apud TOSINI, 2005) identifica seis maneiras de como as
instituições financeiras bancárias se relacionam com questões ambientais:
a) Gerenciamento de risco: Os problemas ambientais gerados por
tomadores de crédito e/ou emitentes de equities podem ter sérios impactos
sobre sua capacidade de liquidação dos débitos ou na realização de ganhos para
os investidores. Por outro lado, a opinião pública negativa sobre financiamento
de projetos de grande impacto ambiental repercute na reputação de instituições
financeiras;
b) Financiamento de infraestrutura: Os financiamentos de infraestrutura
ambiental, tais como fornecimento de água tratada e tratamento de resíduos
líquidos (efluentes), resíduos sólidos, disposição de resíduos perigosos, construção
de hidrelétricas e de estradas, são exemplos de financiamento que têm forte
impacto ambiental;
c) Operações internas: Muitas organizações reconhecem os benefícios da
grande variedade de ações internas ambientalmente benéficas, que contribuem para
melhorar os resultados e trazer outras vantagens corporativas para a companhia.
É uma associação comercial, sem fins lucrativos, que representa a indústria de serviços financeiros –
bancos, instituições financeiras não bancárias, seguradoras, firmas de gerenciamento de ativos e outras
similares. A EBA foi criada em 1994, em resposta à crescente sensibilidade às questões de risco ambiental
e à necessidade de seu gerenciamento e devido às políticas e procedimentos de prudência e cuidados nas
instituições financeiras.
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Entre essas ações incluem-se programas de utilização eficiente de energia,
reciclagem, redução de utilização de recursos e minimização de desperdícios, bem
como programas para educar e engajar empregados, fornecedores e clientes;
d) Responsabilidade comunitária: As instituições financeiras têm
responsabilidade com a comunidade na qual elas operam. Seu relacionamento
com a comunidade pode incluir atividades como participação em políticas públicas
e trabalhos comunitários voluntários para trazer benefícios à coletividade;
e) Marketing: Os bancos podem usar causas ambientais para marketing de
seus serviços para consumidores interessados em fazer negócios com companhias
ambientalmente proativas;
f) Financiamento de produtos sustentáveis: A indústria de produtos
e serviços ambientais necessita de financiamento, particularmente para novas
tecnologias que possam ajudar a resolver problemas ambientais. Os bancos
podem ter bons retornos financiando recuperação de propriedades contaminadas
(brownfields) ou o desenvolvimento de métodos produtivos inteligentes em novas
plantas (greenfield).
Para a EBA (1994 apud TOSINI, 2005), uma boa política ambiental
para as instituições financeiras envolveria uma combinação apropriada de
todos esses elementos, embora a maioria de seus associados ainda esteja focada
apenas no gerenciamento de risco. Para a EBA (1994 apud TOSINI, 2005), o
gerenciamento de risco é um bom começo para a implantação de um programa
de gerenciamento ambiental corporativo nas instituições financeiras.
A Associação de Banqueiros Suíços (2004) mostra por meio de uma ilustração
(Figura 1), de forma bastante didática, a relação dos bancos com as questões
ambientais.
Figura 1 – Bancos e meio ambiente

Fonte: Tosini (2005)
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3.1. Risco ambiental como oportunidade de negócio
Todos os parceiros comerciais dos bancos, de qualquer atividade econômica,
provocam impacto sobre o meio ambiente, causando algum tipo de dano
ambiental, uma vez que de uma forma ou de outra utilizam recursos naturais e
geram resíduos ou emissão. Nessa parceria os bancos indiretamente se relacionam
com as questões ambientais; embora em menores proporções, também utilizam
recursos naturais e geram resíduos e, consequentemente, causam impactos diretos
sobre o meio ambiente, ou seja, também são poluidores.
De acordo com o Market Intelligence Brief (MIB)7 , publicação do
International Finance Corporation (2007a), os bancos, com relação às questões
ambientais, estão expostos a três tipos de riscos:
a) Risco direto: É aquele ao qual os bancos respondem diretamente
como poluidores; risco associado às suas próprias instalações, uso de papéis,
equipamentos, energia, entre outros. Nessa modalidade se aplica diretamente o
Princípio do Poluidor Pagador, ou seja, o banco deve internalizar nos seus custos
os gastos com controle de poluição;
b) Risco indireto: O risco ambiental afetaria a empresa com a qual o banco
tem relacionamento como intermediador financeiro, via operações de créditos
ou como detentor de ativos financeiros (ações ou títulos de dívida);
c) Risco de reputação: Os bancos vêm sofrendo pressão do público em
geral e dos organismos não governamentais (ONGs) para adotar uma política
de financiamento e investimento ambientalmente correta sob pena de terem
sua reputação prejudicada diante da sociedade. A imagem dos bancos junto
à sociedade é importante para o sucesso do conjunto de suas atividades e é
considerada como parte de seu patrimônio.
Associando os quatro grandes riscos das instituições financeiras – de mercado,
de crédito, legal e operacional – com as questões ambientais, é possível mostrar que
essas estão presentes e causam impactos nos quatro tipos de riscos (Figura 2).
Figura 2 – Risco ambiental e demais riscos das instituições financeiras

Fonte: Tosini (2005)
O MIB é uma iniciativa da Sustainable Financial Markets Facility do IFC, responsável pelo financiamento
de programas de assistência técnica que capacitam e promovem práticas sustentáveis de negócios nos setores
bancário,segurador e de investimentos.
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As instituições financeiras estão expostas indiretamente ao risco ambiental
nas operações de crédito porque, de forma global, a legislação ambiental, tanto
em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, aplica o Princípio do
Poluidor Pagador, obrigando o poluidor à prevenção, reparação e repressão do
dano ambiental, medidas com reflexo sobre a situação econômico-financeira dos
tomadores de crédito, pois comprometem sua capacidade de pagamento. Aquilo
que é risco financeiro para o tomador de crédito torna-se também risco para o
emprestador. Assim, o risco ambiental, ao afetar a saúde financeira do tomador
de crédito, consequentemente torna-se risco para a instituição bancária.
Conforme Tosini (2005), a Corte dos EUA pode considerar um banco
responsável por um dano ambiental se entender haver negligência na concessão
de um empréstimo. Pesquisa da Associação Americana de Bancos, de 1994,
constatou que 62,5% deles negaram empréstimos devido à possibilidade de
herdarem ônus ambientais e 45,8% interromperam a assistência a setores de
alto risco ambiental. Pesquisa de 1995 (SCHMIDHEINY; ZORRAQUÍN,
1996), envolvendo 90 bancos em todo o mundo, mostrou que 80% praticavam
algum grau de avaliação de risco ambiental antes de conceder empréstimos.
Praticamente todos acreditavam que o meio ambiente se tornaria mais importante
para eles nos próximos 15 anos e seria crescentemente integrado ao core business
(SCHMIDHEINY; ZORRAQUÍN, 1996). A United Nations Environmental
Programme (Unep) listou vários tipos de riscos ambientais que os fornecedores
de recursos poderiam considerar, agora ou no futuro, segundo Vaughan (1995,
apud SCHMIDHEINY; ZORRAQUÍN, 1996).
Tosini (2005) tem relatado que muitos estudos têm comprovado que
o mercado de capitais responde tanto de forma positiva quanto negativa ao
desempenho ambiental das empresas. Assim, o impacto do risco ambiental
sobre o preço de ações ou títulos tem efeito sobre os resultados das instituições
financeiras, uma vez que este pode provocar perdas ou ganhos, devido ao efeito
de variação nos preços dos ativos que compõem seus portfólios.
De acordo com o Forge Group8, os impactos ambientais sobre o setor de
serviços financeiros também podem ser classificados como diretos e indiretos
(FORGE GROUP & PRICEWATERHOUSE COOPERS, 2004):
a) Impacto direto resultante das atividades operacionais internas: Estas
incluem aquecimento e iluminação dos prédios, transportes de empregados e
materiais, resíduos de todas as formas, compras de produtos e serviços e uso de
recursos como energia, papel e água. Um bom gerenciamento dessas atividades
permite às instituições financeiras alcançarem melhores desempenhos e eficiência
operacional, o que implica redução de custos e melhores taxas de retorno sobre
o capital;
b) Impacto indireto resultante das atividades comerciais (core business):
As questões ambientais associadas com as políticas da companhia e práticas de
É um consórcio de algumas organizações líderes em serviços financeiros do Reino Unido. Possui
representantes do Abbey National Bank, Barclays, CGNU, Lloyds TSB Bank, Prudencial, The Royal Bank
of Scotland and Royal & Sun Alliance.
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empréstimos, investimentos, seguro e outras atividades relacionadas aos serviços
financeiros podem gerar riscos.
3.2. Risco ambiental na concessão de crédito
A história da concessão de crédito bancário no Brasil está relacionada com
a evolução das questões ambientais. Até a década de 70 e parte dos anos 80
não havia maiores preocupações ambientais ou mesmo sociais. Segundo Adami
(1997), com a Lei 6938/81 o crédito passou a ser considerado instrumento
de comando e controle ambiental. A Lei 9605/98 aborda as situações em que
a atividade bancária possa ser considerada lesiva ao meio ambiente, inclusive
no tocante à atuação dos gestores dos bancos (“gestão temerária ambiental”),
prevendo sanções penais e administrativas tanto para os bancos quanto para seus
administradores. Afirma que a Constituição Brasileira pressupõe a responsabilidade
dos bancos na concessão de crédito.
O Artigo 225 da Constituição Federal (BRASIL, 1990) encerra o dever do
poder público de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as
gerações presentes e futuras, mas também impõe o mesmo dever à “coletividade”.
Para Adami (2004 apud MARQUES, 2006) este conceito constitucional de
“coletividade” é, para os bancos públicos ou privados, uma prioridade urgente,
pois não se pode admitir que os bancos estejam fora do escopo que se refere à
coletividade no artigo supramencionado.
Fundamenta-se no Art. 12 da Lei 6938/81, que diz: “As entidades e órgãos de
financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos
habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma da Lei, e ao cumprimento
das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo Conama” (BRASIL,
1981). A lei estabelece a perda ou atribuição de restrições sobre benefícios fiscais
concedidos pelo poder público ou sobre linhas de crédito em bancos oficiais, para
quem descumpri-la (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005).
4. Princípios do Equador
Em outubro de 2002, a IFC e o banco holandês ABN Amro promoveram
em Londres um encontro de altos executivos para discutir experiências com
investimentos em projetos envolvendo questões socioambientais nos mercados
emergentes. Foi, então, acertada na reunião a necessidade de considerar relativo
nivelamento entre os bancos sobre as análises de risco envolvendo questões
ambientais e sociais em investimentos de grande porte nos países emergentes.
Quatro bancos apresentaram suas experiências na reunião de Londres: ABN Amro,
Barclays, Citigroup e WestLB (AMALRIC, 2005).
Uma segunda reunião ocorreu em fevereiro de 2003, também em Londres,
onde ficaram acertadas as primeiras diretrizes do que chamaram de “Princípios
de Greenwich” (AMALRIC, 2005). Em maio de 2003, uma terceira reunião foi
feita em Dusseldorf (Alemanha) para “bater o martelo” em torno do “acordo de
intenções”, cujo nome atribuído foi “Princípios do Equador” – certamente, por
representar uma divisão mais clara entre os países do Norte e do Sul, e alterando
de forma definitiva o primeiro encontro de Londres. Um mês depois, seis outras
Princípios do Equador: sustentabilidade e impactos na conduta..., Marco Antonio Dias e Eduardo Luiz Machado, p. 58-78
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instituições bancárias (Crédit Lyonnais, Crédit Suisse, HypoVereinsbank-HVB,
Rabobank, Royal Bank of Scotland e Westpac) juntaram-se ao “núcleo duro”9
original e lançaram as regras dos Princípios do Equador. Juntas, estas dez
instituições são responsáveis por mais de 70% do total de investimentos em todo
o mundo, segundo dados do Relatório Anual (INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION, 2005).
Os Princípios do Equador são um conjunto de exigências socioambientais
aplicadas na concessão de financiamento de grandes projetos, amparadas por
cláusulas financeiras que limitam a sua aplicação a um montante financeiro mínimo
(INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2005). O project finance10
desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico ao proporcionar
financiamentos, particularmente em mercados emergentes, de longo prazo; e muitas
vezes, quase que em sua maioria absoluta, projetos sensíveis à área ambiental e
social (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2006).
Espera-se que os PE sirvam como base e como um padrão comum para a
implementação de procedimentos e padrões individuais e internos relacionados
a questões sociais e ambientais para atividades de financiamento de projetos em
todos os setores do ramo, de forma global (INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION, 2005).
A pergunta não é mais se os bancos devem se dirigir aos aspectos de
sustentabilidade do desenvolvimento das atividades que financiam, mas como
devem fazê-la, que padrões substantivos devem seguir e aplicar, como devem
executa-lá, e, por fim, como devem assegurar o seu devido controle. O recente
reconhecimento de que os bancos podem potencializar riscos ambientais com
seus financiamentos está sendo ampliado também por pressões externas, vindas
de ONGs e da sociedade civil em geral. Começando em 2000, as organizações
ambientais, tais como Amigos da Terra (FOE) e a rede da ação da Rainforest
Action Network (RAN), desafiaram a indústria com campanhas de elevado perfil,
que destacaram casos em que os bancos comerciais eram “propulsores de riscos
ambientais” (BANK TRACK, 2005).
As instituições financeiras que aderiram aos Princípios do Equador (EPFI)
anunciaram, em julho de 2006, o lançamento dos Princípios do Equador revisados,
ressaltando o quanto o setor financeiro tem avançado no sentido de estabelecer
na área de projetos financeiros um conjunto comum de melhores práticas para
gerenciar riscos sociais e ambientais relacionados ao financiamento de projetos
(INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2006). Até maio de 2009,
67 instituições tinham assinado os PE, mostrando um crescimento real superior
a 60% em relação ao mesmo período de 2006, apontando uma clara tendência na
conduta ambiental dos bancos para os próximos anos, inclusive com a adoção de
instituições sediadas em países fora do eixo financeiro tradicional, segundo dados
Composto pelos bancos fundadores e precursores dos princípios de Greenwich e Equador.
O project finance é uma estruturação financeira visando viabilizar um determinado projeto de investimento.
Em alguns casos é criada uma sociedade de propósito específico, isolando o projeto dos acionistas. Esta
estrutura tem sido utilizada principalmente em projetos de infraestrutura, devido à existência de um fluxo
de receitas previsível. A ideia de viabilizar um projeto de telefonia, energia ou concessão rodoviária através
de project finance visa essencialmente o isolamento entre o risco do projeto e risco dos acionistas.
9
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apresentados no site dos bancos signatários (THE EQUATOR PRINCIPLES,
2009), conforme apresenta a Tabela 1.
Apesar da orientação do Banco Mundial em não financiar setores que
constam na sua lista de exclusão (armas, tabaco, bebidas), os bancos signatários
brasileiros mantêm alguma forma de financiamento a estes setores. Alegando que
tal tratamento deve-se à “face social” destes empréstimos, leva-se em consideração
que estas atividades sustentam milhares de famílias, e que o corte total de recursos
provocaria uma redução da atividade causando desemprego e desequilíbrio social
nestas comunidades.

4.1. Viabilidade dos Princípios do Equador no Brasil
No Brasil, o contexto para a implantação dos PE envolve o mercado
crescente de project finance, que implica em riscos socioambientais, de crédito
e de imagem. A presença de bancos estrangeiros, alguns signatários pioneiros,
motivou a introdução de políticas e práticas socioambientais inovadoras,
aumentando a competição. IFs do mercado brasileiro vinham promovendo
iniciativas semelhantes, algumas devido a negócios com a IFC. Assim, o ambiente
negocial, onde já se identifica alguma cultura de sustentabilidade, facilitou a
introdução dos PE. A necessidade de tomada de posição dos bancos em relação
às exigências do mercado e da sociedade quanto a uma atuação mais responsável
foi outro fator relevante (VENTURA, 2005).
Os riscos de crédito, imagem e reputação no Brasil não tiveram a mesma
ênfase observada em nível global, o que pode ser explicado pelos achados de
Tosini (2005) em relação ao pouco desenvolvimento da gestão do risco ambiental
do crédito. Embora o país seja monitorado pelas ONGs e mídia global, devido à
magnitude de seus recursos naturais, a pressão da sociedade brasileira é insuficiente
para gerar risco significativo de imagem, como ocorre em países desenvolvidos,
tornando secundário esse indutor de adesão. A legislação ambiental brasileira
é um importante motivador, já que somente pelo fato de cumpri-la bancos e
clientes já estariam atendendo parte significativa dos requisitos dos PE e, em
última análise, antecipando-se à exigência efetiva de seu cumprimento pelos
órgãos ambientais. A competição foi outro fator de adesão, induzindo a maioria
dos participantes do mercado de project finance a serem signatários, sendo cinco
de capital nacional, posição arrojada em relação aos países emergentes11. Algumas
IFs trazem inovações, focando a criação de oportunidades de negócios e difusão
de práticas socioambientais.
Os PE estão entre os principais fatores para o impulso tomado nos últimos
anos pela introdução da variável ambiental no crédito no Brasil e, segundo Tosini
(2005), têm potencial para promover a melhoria da gestão do risco ambiental
entre os bancos. São, ainda, provas da institucionalização da responsabilidade
socioambiental no setor financeiro brasileiro (VENTURA, 2005), contribuindo
para a melhoria da gestão socioambiental do crédito.
Muito embora as IFs pesquisadas e citadas no texto de Ventura (2005 –
11
Entre eles, apenas a África do Sul conta com banco signatário, o Nedbank Group, com adesão em
novembro de 2005 (The Equator Principles, 2007).
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Dinâmica de institucionalização de práticas sociais:estudo de responsabilidade social
no Campo das Organizações Bancárias) situem os PE entre as mais importantes
ferramentas para a indução de boas práticas de gestão junto aos clientes, não foi
possível mensurar isso, devido ao pouco tempo decorrido de sua implantação e
ainda devido à pouca transparência e à escassez de informações.
Os fatores que mais facilitam a implantação dos PE no Brasil são: pressão
das ONGs, competição entre bancos gerada pela adesão aos princípios,
conscientização do investidor, competitividade do mercado externo e a legislação
brasileira rigorosa. À pressão da sociedade e do mercado por uma postura mais
responsável das IFs foi atribuído menor grau de relevância pelos entrevistados. Os
principais fatores limitantes da implementação dos PE no Brasil foram os custos
para bancos e empresas, as restrições dos Guidelines do BM12 e as dificuldades
ligadas aos órgãos ambientais nos processos de licenciamento.
4.2. Papel da rede Bank Track em relação à atividade financeira no Brasil
e no mundo
Muitas ONGs foram receptivas aos Princípios do Equador quando eles foram
concebidos, a despeito de suas falhas. A rede Bank Track, cujas organizações
somam 18 ONGs, monitoraram os Princípios do Equador desde sua criação
e oferecem sugestões construtivas para o tratamento de alguns problemas
fundamentais. Lamentavelmente, a maioria desses problemas não foi propriamente
tratada em uma recente revisão dos PE, citada pela jornalista Wilner (2006).
Apesar do apoio de ONGs importantes, a percepção que fica para elas é de
que os padrões de desempenho (e, por conseguinte, os Princípios do Equador)
não refletem mais a melhor legislação e a melhor prática internacional, segundo
relatório recém-divulgado do Bank Track (2006b). Segundo Bank Track (2006a),
os PE não são um bom parâmetro para acompanhar financiamentos em atividades
que se apresentam críticas às questões como a dos direitos humanos, mudanças
climáticas, biodiversidade e proteção florestal, bem como padrões e práticas
para indústrias extrativas, setor de equipamento bélico, barragens, piscicultura e
agricultura. Isto porque tais atividades, segundo documento da rede Bank Track
(2006a), necessitam de acompanhamento específico e detalhadamente técnico.
Os Princípios do Equador ainda se apresentam falhos em relação aos
requisitos e procedimentos de implementação rigorosa e consistente pelos bancos
que os adotam. Eles não requerem nem transparência nem mecanismos para
monitorar sua implementação e garantir sua conformidade. Até o presente, a
adoção dos PE também não tem evitado que bancos signatários se candidatem
ou financiem alguns dos projetos com maiores riscos socioambientais, os quais
têm recorrido ao mercado internacional de financiamento de projetos nos anos
recentes, relata o Bank Track (2006a).

12
Uma possível explicação para a incongruência ligada à legislação ambiental brasileira versus os
Guidelines.
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Tabela 1 – Instituições financeiras signatárias dos PE por países
PAÍSES
ÁFRICA DO
SUL
ARGENTINA

ALEMANHA

AUSTRÁLIA

BÉLGICA

BRASIL

CANADÁ

BANCOS
Nedbank Group
Standard Bank Group
Banco Galícia
Dresdner Bank
HypoVereinsbank
KFW IPEX Bank
WestLB AG
Westpac Banking Corp
National Australia Bank
EFIC
ANZ
Dexia Group
Fortis
KBC Bank N.V.
Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banco Itaú*
Unibanco*
BMO Financial Group
Export Development
Canada
Canadian Imperial Bank
Manulife

PAÍSES

BANCOS

ESTADOS
UNIDOS

Bank of America
Citigroup Inc.
E+Co
JPMorgan Chase
Wells Fargo

EGITO

Arab African Intern. Bank

FRANÇA

Calyon Corp & Bank
BNP Paribas
Societé Genérale

ITÁLIA
JAPÃO
NORUEGA

DnB Nor

OMÃ

BankMuscat
Banco Espírito Santo
Group
Millennium Bcp
Barclays Plc
HBOS
HSBC Group
Lloyds TSB
Standard Chartered Bank
The Royal Bank of
Scotland

PORTUGAL

Royal Bank of Canada
Scotiabank
TD Bank Financial Group
CHILE

CORPBANCA

CHINA

Industrial Bank Co.Ltd

COLÔMBIA

Bancolombia S.A

COSTA RICA

CIFI

DINAMARCA

Eksport Kredit Fonden

ESPANHA

BBVA S.A.
Caja Navarra
La Caixa
Banco Santander

Rabobank Group
FMO
ING Group
Intesa Sanpaolo
MCC
Mizuho Corp. Bank,
SMBC
The Bank of TokyoMitsubishi

HOLANDA

REINO
UNIDO

SUÉCIA

Nordea
SEB

SUÍÇA

Crédit Suisse Group

TOGO

Financial Bank

URUGUAI

Banco La República
Oriental

* Bancos em processo de fusão.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do The Equator Principles (2009).
Princípios do Equador: sustentabilidade e impactos na conduta..., Marco Antonio Dias e Eduardo Luiz Machado, p. 58-78

69

5. Sistema Financeiro Nacional
No Sistema Financeiro Nacional, as estratégias adotadas por diversos
conglomerados financeiros que atuam com carteira comercial, tanto no crédito
pessoal como de financiamento ao consumo, revelam-se extremamente criativas.
Várias instituições atuam de forma bastante agressiva na disputa por fatias
significativas da demanda por crédito, em particular por meio dos chamados
empréstimos em consignação, bem como na concorrência pela oferta de
financiamento ao consumo, em que se destacam as associações com redes de
lojas varejistas.
Desde 2005, segundo dados disponíveis no relatório do Banco Central
do Brasil (2006), o SFN não sofreu impactos capazes de alterar a sua estrutura
e tampouco a sua trajetória de crescimento. Nesse sentido, o setor evidenciou
seu elevado grau de vitalidade e solidez, em que a disputa pelos mercados se fez
presente com observância de adequados padrões de concorrência.
No entanto, um dos aspectos que mudou e está mudando o modelo de banco
no Brasil é a inclusão de questões socioambientais e projetos que conduzam à
sustentabilidade do setor. Nos próximos sub-itens, será abordada a concorrência
deflagrada pelos bancos estrangeiros signatários dos PE, e que conduz os
bancos brasileiros também signatários a brigar pelo espaço socioambiental e de
sustentabilidade aberto por estes bancos.
5.1. O ambiente concorrencial nos signatários brasileiros dos Princípios
do Equador
A busca por vantagens competitivas, intensificada pela dinâmica induzida a
partir da expansão do crédito, em particular aquele representado pelos empréstimos
em consignação, norteou significativa parcela dos investimentos das instituições
que atuam no segmento de varejo em seus processos de reorganização, segundo
dados do Banco Central do Brasil (2006).
Entretanto, este movimento, liderado por cinco dos maiores bancos
brasileiros (Banco Itaú, Banco Itaú-BBA, Banco Bradesco, Banco do Brasil e
Unibanco), foi incrementado pelo papel da responsabilidade socioambiental
frente à sociedade, especialmente durante o ano de 2004, com a assinatura dos
Princípios do Equador, transformando-os em modelos financeiros socialmente
responsáveis.
Para os bancos brasileiros, a responsabilidade socioambiental deixou de ser
meramente filantropia para se tornar um nicho atrativo de negócios, além de um
componente importante do conceito conhecido como governança corporativa,
que prega maior transparência e profissionalismo nas empresas e respeito aos
acionistas minoritários (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2006). O
Unibanco foi o primeiro banco de país em desenvolvimento a aderir, em julho,
quando o acordo completava um ano; logo foi seguido pelos concorrentes
brasileiros Itaú e Bradesco em agosto e setembro, respectivamente; e, por último,
o Banco do Brasil (TOSINI, 2005). Já o Bradesco decidiu assinar o acordo no
âmbito da demanda de seus acionistas pela governança corporativa. Desde 2003,
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o banco vem estudando incluir os Princípios do Equador em sua série de ações
de governança corporativa (TOSINI, 2005).
Apesar do esforço em alinhar-se às instituições fundadoras e cofundadoras dos
PE, os bancos brasileiros não ocupam lugar significativo nos projetos amparados
pelos PE, conforme mostram os valores da Tabela 2.
Tabela 2 – Bancos e meio ambiente
Principais bancos dos Princípios do Equador por operações – 1.º sem 2007
Posição

Banco

1
2
3

ABN AMRO
CALYON
STANDARD
CHARTERED BANK
SMBC
FORTIS
CITIGROUP
WESTLB
ANZ INVESTMENT
BANK
HSBC
BANK OF AMERICA

4
5
6
7
8
9
10
11

HBV/UNICREDIT
GROUP
ROYAL BANK OF
SCOTLAND
BBVA
JP MORGAN CHASE
ING BANK
MIZUHO
FINANCIAL GROUP
KBC
BARCLAYS
INTESA SANPAOLO
CRÉDIT SUISSE
DEXIA GROUP
FMO
BANK OF TOKYO MITSUBISHI
RABOBANK
BRADESCO
BANCO ITAÚ
UNIBANCO
CORP.
INTERAMERICANACIFI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TOTAL

Valor
operação
em US$ mi
1.733,35
1.609,40
1.134,10

N.º de
operações

Participação no
mercado %

8
8
9

14,10
13,09
9,22

1.030,90
1.006,10
927,81
519,50
461,00

8
5
5
3
4

8,38
8,18
7,55
4,22
3,75

437,20
416,65

3
3

3,56
3,39

366,10

3

2,98

325,40

2

2,65

279,08
277,00
273,00
272,40

5
1
2
3

2,27
2,25
2,22
2,22

253,40
250,00
162,50
125,00
99,10
98,64
73,50

1
3
3
1
2
4
2

2,06
2.03
1,32
1,02
0,81
0,80
0,60

46,10
36,80
36,80
36,80
8,81

1
1
1
1
1

0,37
0,30
0,30
0,30
0,07

12.296,44

100,00

Fonte: Infrastructure Journal R&A, (2007 apud PIMENTEL, 2007).
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5.2. Benefícios dos Princípios do Equador enquanto cultura ambiental
no sistema bancário
Dos bancos que foram pesquisados pela Federação Brasileira de Bancos
(2006), 45,8% afirmaram manter políticas que orientam normas, procedimentos
e/ou rotinas de administração para subsidiar o processo de tomada de decisão
em concessão de crédito ou investimentos. Elas levam em conta aspectos
socioambientais, como área de atuação, ou envolvimento com fatos relacionados à
violação dos direitos humanos, ao emprego de mão de obra infantil, à prostituição
ou a danos ao meio ambiente. Algumas instituições adotam inclusive políticas
específicas para setores considerados de alto risco ambiental ou social, como
florestal, infraestrutura de água doce, indústrias químicas e de equipamentos de
defesa.
A aproximação dos bancos com seus fornecedores foi considerada
fundamental para que atuem de forma alinhada com a ética, e adotem as melhores
práticas no sentido de assegurar a sua sustentabilidade. Alinhados a essa ideia,
44% dos bancos discutem questões sobre responsabilidade social e procuram
desenvolver treinamentos e adequar a atuação dos parceiros aos seus critérios,
enquanto 40% estimulam a adoção de princípios e práticas de responsabilidades
corporativas por parte deles.
Os bancos que participaram deste relatório declararam ter investido, no ano,
R$ 63,5 milhões em programas e projetos de melhoria ambiental, dos quais R$
42,8 milhões relacionados à operação e R$ 20,7 milhões a atividades externas,
incluindo programas de educação ambiental na comunidade.
Mais de 45% dos bancos pesquisados possuem sistemas de gestão ambiental,
por meio dos quais estabelecem objetivos e metas relacionadas ao tema, estipulam
a alocação de recursos para alcançá-los e preveem a preparação de empregados e
a contratação de auditoria para avaliar seu desempenho na área. O consumo de
energia elétrica caiu em 75% dos bancos que responderam sobre esse quesito; e
o volume de água utilizado teve retração em 63% deles. Outro item importante
é o controle da emissão de poluentes atmosféricos: 38% dos bancos revelaram
adotar medidas no sentido de controlar a poluição causada por veículos próprios
e de terceiros a serviço, enquanto 34% afirmaram adotar ações para a redução da
emissão de CO2 e outros gases causadores do efeito estufa.
Os bancos também adotam critérios que levam em conta aspectos ambientais
na hora de conceder crédito: ao todo, 67% das instituições declararam fazer isso.
É prática recorrente de 54% das instituições conceder linhas de crédito a clientes
interessados em desenvolver projetos destinados a reparar danos ambientais ou
a melhorar a sua conduta com relação à preservação da natureza. Entre eles se
incluem os relacionados a reflorestamento, compra de aparelhos de conversão de
energia solar, adaptação de automóveis para uso de gás natural veicular (GNV),
introdução de tecnologia para tratamento de esgotos, melhor disposição de
resíduos sólidos e melhoria de assentamentos precários, ações socioambientais
de desenvolvimento local, e despoluição de bacias hidrográficas.
Como relata Carvalho (2006a), apesar de serem uma indústria sem chaminés
ou fornalhas, os bancos aderiram à batalha pelo controle da emissão de dióxido
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de carbono, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa no ambiente, que
está elevando a temperatura terrestre, batizado de “projeto carbono neutro”.
5.3. Bancos e a sustentabilidade
O sistema financeiro vinha adotando posição conservadora em relação
à incorporação das questões socioambientais em seus negócios. Entretanto,
observa-se uma tendência de mudança dessa postura, em direção às oportunidades
que vêm surgindo no mercado e também em função dos riscos ligados à
desconsideração dessas questões. A International Finance Corporation (2004)
identifica algumas iniciativas relevantes de finanças sustentáveis no Brasil, entre
as quais destacamos:
a) adoção de procedimentos formais de análise de riscos socioambientais
no crédito;
b) mercado de carbono e energia renovável;
c) gestão de ativos, através da criação de fundos socialmente responsáveis
(SRI);
d) Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa): iniciativas como Novo Mercado,
que visa agregar níveis crescentes de governança corporativa às empresas listadas
(Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado), e criação do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (Isebovespa);
e) programas de microcrédito, envolvendo bancos públicos e privados e
ONGs;
f) Projeto Ecofinanças, iniciativa da ONG Amigos da Terra Amazônia
Brasileira, visando incentivar as finanças sustentáveis através de parcerias com
IFs privadas.
Os investimentos socialmente responsáveis (Socially Responsible Investment –
SRI) e os índices de bolsas de valores compostos por ações de empresas avaliadas
em termos socioambientais estão entre as iniciativas mais relevantes em finanças
sustentáveis, inclusive no Brasil. Relacionam-se com os Princípios do Equador na
medida em que muitos dos requisitos exigidos pela ferramenta também compõem
seus critérios de avaliação.
Conforme Ventura (2005), o setor bancário responde hoje por 61% do Índice
de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa),
considerando-se o peso dos papéis na carteira ponderado pela quantidade de ações
disponíveis no mercado (free float). Já no Índice de Governança Corporativa
(IGC), as ações do setor representam mais de 31% da composição do indicador.
A percepção dos investidores é a de que, se uma companhia opera de acordo
com os princípios da sustentabilidade, pode reduzir riscos, o que se traduz em
menor custo de capital e maior lucratividade.
Lançado em dezembro de 2005 pela Bovespa, com a participação do Centro
de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces) e apoio
da International Finance Corporation-World Bank (IFC), o ISE mede o retorno
de uma carteira de ações que estejam entre as mais negociadas e atendam a
requisitos de Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade. As empresas
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preenchem um questionário composto por cinco dimensões, divididas em
critérios, e esses em diversos indicadores (INSTITUTO UNIETHOS, 2006).
O ISE Bovespa também inclui um grupo de perguntas específicas para IFs,
englobando os PE, visando não só checar se são signatárias, mas também “avaliar
o nível de incorporação de práticas socioambientais para operações de valores mais
baixos” (MONZONI, 2006 apud MARQUES, 2006). Destaca-se que todos os
bancos classificados no ISE – e que, portanto, foram listados – são signatários
dos PE, sugerindo uma provável correlação entre boas práticas socioambientais
(indicadas pela adequação ao questionário ISE) e adesão aos PE.
O assunto é muito mais estratégico do que parece, e nos próximos anos
ser um banco socialmente responsável não será mais apenas um argumento de
campanha publicitária, mas condição básica para que a instituição continue a
operar no mercado e ganhe a confiança dos investidores.
Outros fatos também demonstram que o desenvolvimento sustentável já faz
parte das preocupações dos mais variados segmentos econômicos. As seguradoras,
por exemplo, estimulam e aprofundam a elaboração de indicadores não financeiros
para avaliar os riscos dos negócios. As quatro maiores auditorias do mundo
(Deloitte, Ernst & Young, KPMG e Pricewaterhouse Coopers) aplicam com
mais frequência critérios não financeiros para analisar balanços, reconhecendo
que os princípios contábeis hoje vigentes tornam-se progressivamente obsoletos
para avaliar o impacto socioambiental das atividades das empresas, bem como
sua viabilidade econômica.
6. Considerações finais
Os fatores que mais facilitam a implantação dos PE no Brasil são: pressão
das ONGs internacionais, competição entre bancos gerada pela adesão aos
Princípios, conscientização do investidor, competitividade do mercado externo e
a legislação brasileira rigorosa. Os Princípios do Equador vêm motivando intensos
debates e monitoramento constante por parte do mercado financeiro, ONGs e
mídia global. Essas partes interessadas, embora façam críticas à sua concepção e
implementação, reconhecem o valor da ferramenta como iniciativa para a gestão
socioambiental das instituições financeiras.
A presença de bancos estrangeiros, alguns signatários pioneiros, motivou
a introdução de políticas e práticas socioambientais inovadoras, aumentando a
competição do mercado brasileiro. Desta forma, o ambiente negocial brasileiro
começou a incutir dentro de suas estruturas cultura de sustentabilidade, como foi
observado pela Febraban em seu relatório setorial de 2006 e identificado como
um dos objetivos secundários desta pesquisa, que trata da cultura ambiental no
sistema financeiro brasileiro.
A necessidade de tomada de posição dos bancos em relação às exigências
do mercado e da sociedade quanto a uma atuação mais responsável foi outro
fator relevante, relatada nesta pesquisa por depoimentos de várias autoridades
reconhecidas e de diferentes segmentos da sociedade.
Mesmo não sendo o objetivo principal da pesquisa, o trabalho revisitou
algumas bibliografias que abordam o tema da internalização dos custos ambientais
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pelas empresas e, consequentemente, transforma o risco ambiental em risco
financeiro, não apenas para os que utilizam recursos naturais, mas para seus
parceiros, tratados nesta pesquisa como instituições bancárias.
Com impacto sobre os seus quatro grandes grupos de risco – risco de
mercado, risco legal, risco de crédito e risco operacional, neste, em especial,
sob a reputação do banco –, o risco ambiental tem impacto efetivo e relevante
sobre o risco de mercado, uma vez que o mercado de capitais, tanto de países
desenvolvidos quanto de países emergentes, já percebe o desempenho ambiental
como sinalizador nas tomadas de decisão de investimento.
Ainda assim, a pesquisa não conseguiu uma conexão clara dos possíveis
benefícios dos PE aos bancos que o adotassem, especialmente os bancos
brasileiros. Contudo, a legislação de diversos países, inclusive do Brasil, abre a
possibilidade de os bancos serem responsabilizados por dano ambiental causado
por seus parceiros de negócios, sendo obrigados a atentar para as questões
ambientais em todo o seu core business, uma vez que o risco ambiental se tornou
mais uma modalidade de risco legal.
Embora a atividade financeira não seja de grande impacto ambiental, os
bancos, de certa forma, são também poluidores e necessitam de gerenciamento
ambiental em suas instalações. Isto porque estamos falando do capital reputacional,
e, como um bem intangível, tem progressivamente agregado valor às companhias,
principalmente num mercado globalizado e altamente competitivo, em que os
bens tangíveis são mais facilmente imitáveis.
No Brasil, os riscos de crédito, imagem e reputação ainda não tiveram a
mesma ênfase observada em países de economias mais maduras, segundo relatos
bibliográficos revisitados na pesquisa. Embora o país seja monitorado pelas ONGs
e mídia internacional devido à importância de seus recursos naturais, não há ainda
pressão suficiente da sociedade brasileira para gerar risco significativo de imagem,
como ocorre em países desenvolvidos. O que mostra, seguindo esta lógica, que
será muito improvável que a adesão aos PE tenha a mesma eficácia que obteve
de seus pares no continente europeu.
Contudo, o que a pesquisa mostra é que uma parte insignificante de project
finance dos bancos signatários brasileiros está classificada como operações
enquadradas nos PE, comparada aos seus pares signatários americanos e europeus,
que possuem carteiras muito superiores às dos bancos brasileiros dentro dos PE.
Apesar disto, a pesquisa mostra que algumas IFs trazem inovações focando a
criação de oportunidades de negócios e difusão de práticas socioambientais. Nesta
situação especificamente, o objetivo geral começa a ser atendido, uma vez que
os PE apresentam falhas em sua missão sobre os bancos brasileiros e limitam-se
apenas como ferramenta de sustentabilidade.
Os fatores-chave para a adesão aos PE têm como foco os negócios e o
desempenho econômico-financeiro; no entanto, os signatários não estão presos
ao mínimo de US$ 10 milhões, tanto fora como dentro do mercado brasileiro, o
que tende a ampliar a abrangência dos PE e enquadrá-los nos objetivos específicos
desta pesquisa que trata da influência dos mesmos sobre a rotina de negócios.
Embora ainda de difícil mensuração, a melhoria dos portfolios de clientes em
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função da adoção de boas práticas socioambientais começa a se sedimentar como
consequência positiva, agregando visibilidade para essas IFs no mercado. Os PE
estão entre os principais fatores para o impulso tomado nos últimos anos pela
introdução da variável ambiental no crédito no Brasil, segundo bibliografias
revisitadas, e ainda têm potencial para promover a melhoria da gestão do risco
ambiental entre os bancos. Porém, não se deve esquecer que sua contribuição
como regulador de negócios dentro do portfolio project finance se apresentou,
no caso dos bancos signatários brasileiros, como um instrumento frágil e sem
representatividade financeira em suas carteiras; condenado, no caso brasileiro, a
uma bandeira ambiental.
A falta de transparência é sempre citada tanto no Brasil como no resto do
mundo pelos stakeholders como um dos grandes obstáculos ao êxito dos PE; além
do mais, informação consistente e fidedigna é insumo básico para o mercado
financeiro. Apenas alguns bancos de capital estrangeiro lidam de forma adequada
com a informação; porém, muitos deles não têm tido a mesma preocupação em
relação às suas operações no Brasil, o que parece estar ligado ao cumprimento fiel
da legislação ambiental por parte dos executores da mesma. Entretanto, o aumento
expressivo de adesões dependerá de mudanças nos critérios de enquadramento
dos projetos, já que a maioria dos participantes do mercado de project finance é
signatária, e também da evolução desse mercado no Brasil.
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A América Central e sua
inserção internacional: um
balanço das suas relações
hemisféricas e globais
(2001-2010)
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Resumo: O artigo explora algumas das mais importantes tendências
da inserção internacional dos países da América Central nos
primeiros anos do século XXI. Em termos políticos cumpre destacar
a orientação democrática imperante na maioria dos países da região.
E no campo econômico destaca-se o significativo crescimento até a
véspera da crise financeira global dos últimos meses. O texto também
comenta brevemente a evolução recente das relações entre o Brasil e
os países centro-americanos, e utiliza fontes primárias e secundárias,
publicadas no Brasil e no exterior. Igualmente, parece pertinente
mencionar que o texto se enquadra no contexto geral dos estudos
sobre as relações hemisféricas.
Palavras-chave: América Central; Brasil; transformações globais;
relações hemisféricas.

1. Introdução
O objetivo deste artigo é mapear as principais tendências e desafios
que enfrentam os países do istmo centro-americano no período 2001-2010.
Inicialmente são identificados certos aspectos intrarregionais particularmente
relevantes, tais como fatores contextuais – democracia, direitos humanos,
cidadania e integração regional, dentre outros. Seguidamente são abordados
tópicos importantes da agenda econômica e política internacional vigente.
Cumpre adiantar que o texto privilegia as tendências regionais, em lugar das
especificidades nacionais, locais ou paroquiais. Apontamentos sobre as relações
brasileiro-centro-americanas são introduzidos posteriormente. Por último, são
apresentadas as considerações finais, uma breve nota sobre o atual quadro políticoinstitucional em Honduras e as referências bibliográficas.
*
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Vale lembrar que a região centro-americana está integrada por sete países
– Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá;
em certos casos também se inclui a República Dominicana. Conjuntamente o
território supera os 524 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao estado de
Minas Gerais. A população total da região supera os 46,5 milhões de habitantes –
pouco mais que o estado de São Paulo. Mais de 4 milhões de centro-americanos
e descendentes moram fora do istmo, especialmente nos Estados Unidos. Ditos
emigrantes enviam anualmente mais de US$ 12,5 bilhões aos seus familiares nos
países centro-americanos. Tais recursos são vitais para as economias nacionais e
para os esforços de promoção do desenvolvimento humano (veja-se a Tabela 1).
Com exceção da preocupante situação política hondurenha, após os incidentes
de 28 de junho de 2009, na atualidade todos os países centro-americanos têm
sistemas democráticos de governo1. No campo econômico, convém adiantar que
entre 2005 e 2008 as taxas de crescimento do produto foram bastante satisfatórias
– acima de 5% em todos os países (veja-se a Tabela 2) –, mas naturalmente os
efeitos da crise financeira mundial também tiveram um impacto negativo naquela
região. E a agenda internacional daqueles países é construtiva, fundamentada
em valores globais e com resultados favoráveis para seus povos. Mesmo assim,
é importante reconhecer que se trata de economias pequenas, fortemente
influenciadas pelos acontecimentos globais e hemisféricos, e com baixa capacidade
de manobra em um contexto estratégico conturbado desde os acontecimentos
de setembro de 2001 e seus desdobramentos.
Tabela 1: Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil e nos países
centro-americanos

País

Ranking
Índice de
IDH
Desenvolvimento
2007

Humano 2007

Expectativa de
vida ao nascer
(anos) 2007

Taxa de

PIB real

alfabetização
da população
adulta (%)

ajustado per
capita
(PPP US$)

2007*
Alto Desenvolvimento Humano
78.7
75.5
72.2

95.9
93.4
90.0

2007

Costa Rica
Panamá
Brasil

54
60
75

0.854
0.840
0.813

10,842
11,391
9,567

República
Dominicana

90

0.777

72.4

89.1

6,706

Belize
El Salvador
Honduras
Guatemala
Nicarágua

93
106
112
122
124

0.772
0.747
0.732
0.704
0.699

76.0
71.3
72.0
70.1
72.7

75.1
82.0
83.6
73.2
78.0

6,734
5,804
3,796
4,562
2,570

Médio Desenvolvimento Humano

Fonte: PNUD (2009). * Projeções.
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Todavia, convém acrescentar que os países centro-americanos têm uma longa
tradição de trabalho conjunto ou em bloco. No passado, cinco dos países do
istmo integraram a Capitania Geral da Guatemala – na época o Panamá era uma
província do Vice-Reino da Nova Granada (atual Colômbia) e o Belize era colônia
britânica. Em 1821, estes conseguiram a independência conjunta da Espanha e
durante duas décadas integraram a chamada República Federal Centro-americana,
que finalmente desintegrou-se em 1840. Porém, desde aquela época existe um
difundido senso de solidariedade e cooperação intrarregional que se manifestou
em diferentes oportunidades – isto é, o chamado legado morazanista2.
Atualmente o projeto de cooperação e solidariedade intrarregional é
comandado pelo Sistema da Integração Centro-Americana (Sica) e agências
especializadas. O Sica foi criado em 1991, pelo Protocolo de Tegucigalpa. Seu
objetivo geral é criar uma união centro-americana em termos econômicos,
políticos, sociais e culturais. Os membros plenos do Sica são Belize, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. A República Dominicana
é considerada como Estado associado. Também existem os países observadores
regionais (Brasil, México, Chile) e extrarregionais (Espanha, China, Alemanha).
Dependendo das circunstâncias específicas, os países do Sica podem
agir como bloco, de forma unilateral ou em subgrupos. Em outras palavras,
existe uma arquitetura flexível de cooperação e entendimento em função dos
interesses individuais e coletivos. Em consequência, os encontros de autoridades
(presidenciais e ministeriais) são muito frequentes. Paralelamente, as instituições
supranacionais existentes têm pouca autonomia. Mesmo assim, o Sica é
considerado pelos próprios centro-americanos e por parceiros extrarregionais com
vínculos e interesses no istmo como principal referente em negociações e pactos
internacionais – exemplos: negociações Sica-União Europeia e Sica-Mercosul
(SOLÍS, 2002).
2. O regionalismo aberto e a renovação da agenda econômica
internacional dos países centro-americanos
Nos últimos quatro anos o crescimento econômico dos países centroamericanos foi bastante significativo, sempre superando a média latino-americana
e caribenha (conferir a Tabela 2). A superação da instabilidade político-militar
do decênio de 1980, um razoável desempenho macroeconômico, significativos
avanços na competitividade e a redução da exclusão social favoreceram o
surgimento de tendências positivas na evolução do produto e da transformação
produtiva com equidade. Naturalmente, ainda existem obstáculos, restrições
e dúvidas sobre o futuro da economia regional. A capacidade de gerar elos
produtivos é incipiente e existem dificuldades para aumentar e diversificar as
exportações não tradicionais. Também deve-se colocar a questão da produtividade
dos trabalhadores e o mercado de trabalho – até agora impulsionada pelos baixos
salários e a relativa abundância da oferta de desempregados.
Entende-se por legado morazanista a aspiração compartilhada pela maioria dos povos centro-americanos
em favor da integração e eventual reunificação desses países. A expressão morazanista existe em função
da vida e da obra do general Francisco Morazán (1792-1842), reconhecida liderança unionista centroamericana, em particular, e latino-americana, em geral.
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Tabela 2: Variação do Produto Interno Bruto no Brasil e nos países
centro-americanos (2005-2010)
Belize
Brasil
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicarágua
Panamá
República Dominicana
América Central
América Latina e Caribe

2005

3,0
3,2
5,9
3,1
3,3
6,1
4,3
7,2
9,3
5,8
4,9

2006

4,7
4,0
8,8
4,2
5,4
6,3
3,9
8,5
10,7
7,4
5,8

2007

1,2
5,7
7,8
4,7
6,3
6,3
3,8
11,5
8,5
7,2
5,8

2008

3,3
5,1
2,6
2,5
4,0
4,5
3,2
9,2
5,3
5,0
4,2

2009* 2010*

1,0
-0,8
-3,0
-2,0
-1,0
-2,5
-1,0
2,5
1,0
-2,0
-1,9

3,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
5,0
2,0
2,5
3,1

Fonte: CEPAL (2009, p. 15).

Nas relações econômicas intrarregionais e extrarregionais, os países do bloco
centro-americano reconhecem a relevância do conceito de regionalismo aberto.
Dito termo favorece o aprofundamento da integração regional vigente entre os
países do istmo, e simultaneamente impulsiona a criação de fortes elos econômicos
com outros blocos e países. Neste sentido, as autoridades centro-americanas
afirmam estar cientes da imperiosa necessidade de completar o projeto de união
aduaneira e simultaneamente procurar alternativas num mundo em processo de
transformações globais. Assim, os países centro-americanos estão dispostos a
participar ativamente em negociações de alcance mundial, hemisférica, regional
e bilateral.
A mais relevante, significativa e polêmica das negociações econômicas
impulsionadas pelos países centro-americanos com atores extrarregionais foi a
assinatura do Tratado de Livre Comércio entre os Estados Unidos, a República
Dominicana e América Central – também conhecido como Cafta, pela sigla em
inglês. Mesmo reconhecendo as marcantes assimetrias entre as partes, o dito
acordo é uma das mais importantes iniciativas econômicas das nações do istmo
desde a criação do Mercado Comum Centro-Americano, em 1960. O Cafta
foi assinado em 2004 e entrou em vigor em 2006. Seu conteúdo é semelhante
aos tratados de livre comércio subscritos pelos Estados Unidos com o México,
o Chile, Cingapura e outros países. Basicamente as partes concordam na quase
total liberalização do comércio recíproco de bens, serviços e de investimentos. O
acordo também prevê medidas em matéria de proteção da propriedade intelectual,
direitos trabalhistas e meio ambiente. Todavia, identificou-se um mecanismo de
resolução de controvérsias e se garantiu o tratamento igualitário das empresas
nacionais e estrangeiras (RUEGA-JUQUERA, 2006; SÁNCHEZ, 2006).
Para as elites centro-americanas, os principais benefícios do Cafta serão
observados no campo dos investimentos em empreendimentos produtivos – com
geração de emprego – orientados para incrementar o fluxo comercial bilateral com
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o principal mercado consumidor do mundo. Ditas elites consideram que garantir
o acesso permanente e privilegiado ao mercado norte-americano é fundamental
para manter as taxas de crescimento econômico3. Em termos setoriais, acredita-se
que os principais benefícios são na agricultura não tradicional, na industria têxtil
e de transformação, e no setor de serviços (turismo, intermediação financeira,
comunicações). A criação das chamadas zonas francas para exportação é o símbolo
mais eloquente de comércio entre parceiros claramente desiguais e assimétricos.
As principais preocupações e ameaças aparecem no setor agropecuário tradicional
– que terá de concorrer com as importações agrícolas fortemente subsidiadas de
origem norte-americana –; também existem preocupações com relação à queda
da receita fiscal dos Estados e com eventuais desvios de comércio em relação a
terceiros mercados (com eventual impacto nas relações econômicas brasileirocentro-americanas).
Para os críticos, a assinatura do Cafta representa um modelo basicamente
liberal de comércio e investimentos que forma parte da agressiva agenda
geopolítica e geoeconômica da administração estadunidense, em função dos
interesses das grandes corporações transnacionais e de seus associados nos países
do istmo centro-americano. Alguns críticos questionam o virtual anschluss, ou
anexação das pequenas economias centro-americanas em relação à maior economia
do mundo e a formação de um “grande Nafta”, isto é: Estados Unidos, Canadá,
México, América Central, alguns países caribenhos e a Colômbia, esta em
função da sua convergência econômica e geopolítica com esse grupo de países.
Estes autores não acreditam que o livre comércio realmente possa melhorar as
condições de vida de milhões de centro-americanos que sobrevivem em situação
de exclusão social. Igualmente, alertam contra a limitação dos instrumentos de
política econômica à disposição das autoridades. Em conclusão, eles consideram
que as antigas repúblicas bananeiras do istmo centro-americano estão prestes
a tornarem-se repúblicas maquiladoras ou simples plataformas de exportação.
3. Soberania, consolidação democrática e autodeterminação: em busca da
multipolaridade
Os ataques terroristas aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001,
bem como acontecimentos subsequentes (Afeganistão, Iraque e Guantánamo,
dentre outros), provocaram importantíssimas consequências globais, continentais
e especificamente para os países centro-americanos. Para efeitos analíticos, convém
identificar dois subperíodos altamente significativos na reação do bloco centroamericano diante dos acontecimentos regionais e globais: o primeiro desde
setembro de 2001 até março de 2004, e o segundo desde março de 2004 até
2010 – com o eventual surgimento de um novo subperíodo analítico após os
acontecimentos em Honduras.

Estima-se que entre 1 e 2 pontos percentuais de crescimento do produto na região centro-americana
foi resultado das atividades econômicas vinculadas ao tratado de livre comércio com os Estados Unidos
(CEPAL, 2009).

3
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3.1. A América Central e a recomposição hegemônica dos Estados
Unidos: da Declaração de El Zamorano (19/9/2001) até os atentados
em Madri (11/3/2004)
Logo após os ataques de 11 de setembro de 2001 os presidentes centroamericanos se reuniram na cúpula extraordinária de El Zamorano (Honduras).
Ao fim do encontro, os mandatários emitiram declaração presidencial conjunta
condenando os ataques aos Estados Unidos, manifestando solidariedade ao
povo estadunidense e instruindo as forças de ordem e segurança do istmo para
aprimorar o trabalho conjunto contra potenciais ameaças terroristas e criminosas
na região (SOLÍS e MATUL, 2004)4.
Cumpre acrescentar que os governantes centro-americanos em 2001,
mesmo de orientação democrática, tinham um evidente viés conservador e
centro-direitista. Tal o caso de Alfonso Portillo (Guatemala), Francisco Flores
(El Salvador), Ricardo Maduro (Honduras), Arnoldo Alemán e Enrique Bolaños
(Nicarágua), Abel Pacheco (Costa Rica), Mireya Moscoso (Panamá) e Rafael
Hipólito Mejía (República Dominicana). Esses governantes comungavam política
e ideologicamente com as tendências mais conservadoras observadas na Espanha
(José M. Aznar), no México (Vicente Fox), na Colômbia (Álvaro Uribe) e
principalmente nos próprios Estados Unidos (George W. Bush).
A convergência centro-direitista se aprofundou após os dramáticos
acontecimentos de setembro de 2001. Em geral, observou-se até 2004 um
irrestrito apoio político, diplomático e até militar dos governos centro-americanos
às iniciativas do governo norte-americano no contexto global da assim chamada
“guerra ao terrorismo”. Nessa linha, a manifestação mais explícita de apoio centroamericano a Washington foi o envio de – simbólicos – contingentes de soldados
salvadorenhos, hondurenhos, nicaraguenses e dominicanos ao teatro iraquiano
pós-Saddam Hussein, em 2003. O contingente em questão foi subordinado ao
corpo militar de estabilização espanhol enviado por Aznar com igual finalidade.
Convém acrescentar que o envio de tropas de estabilização centro-americanas
ao Iraque pós-Saddam não deve ser entendido tão somente como uma simples
subserviência daqueles governos diante da presunção imperial do governo Bush,
ou em total dissonância com as aspirações dos povos do istmo, no contexto global
de recomposição hegemônica norte-americana. Na verdade, o apoio dos direitistas
governos centro-americanos à estratégia contraterrorista do presidente Bush deve
entender-se também como consequência subalterna do processo de negociação
do tratado de livre comércio citado anteriormente e como mecanismo destinado
a proteger a permanência dos centro-americanos residentes nos Estados Unidos
– assunto particularmente relevante devido às volumosas remessas que aqueles
enviam aos seus familiares no istmo, recursos que representam mais de 10% do
produto regional (25% do produto no caso de Honduras). Também como uma
forma de criminalizar o protesto dos movimentos sociais diante da proposta
neoliberal impulsionada na época pelas elites da região.
Contudo, a subordinação ou consenso estratégico direitista das elites centroPresidentes reforzarán medidas contra el terrorismo. La Nación, 20 set 2001. Disponível em: <http://
www.nacion.com/ln_ee/2001/septiembre/20/pais7.html>. Acesso em: 13 out 2008.
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americanas com o governo Bush vigorou até 2004. Contra todos os prognósticos,
a derrota eleitoral do Partido Popular na Espanha – após os ataques de 11 de
março – e a vitória do candidato do Partido Socialista Operário Espanhol, José
Luis Rodríguez Zapatero, cuja proposta de retirar o contingente no Iraque era
fundamental, implicou também na retirada centro-americana daquele país, com
exceção do caso salvadorenho (que ainda em 2008 mantinha um contingente de
250 soldados). Assim, a acentuada guinada para o centro e para a esquerda na
Espanha também teve importantes e inesperadas repercussões político-eleitorais
nos países centro-americanos.
3.2. Soberania, consolidação democrática e a guinada para o centro e
para a esquerda na América Central: a construção da multipolaridade
Desde 2004 os países do bloco centro-americano experimentam uma onda
ou guinada para o centro e para a esquerda do espectro político-ideológico
regional – semelhante ao observado em vários países da América do Sul. Essa
guinada tem implicações importantes na inserção internacional dos países e é
bastante contrastante com a subordinação verificada entre 2001-2004. Mesmo
reconhecendo a alta relevância das relações econômicas, políticas e estratégicas
com os Estados Unidos, os novos governos dos países do bloco centro-americano
procuram, reivindicam e exercem um maior grau de autonomia, autodeterminação
e soberania nas suas relações com a potência hegemônica do hemisfério e com
outros países com vínculos e interesses no istmo (DOMÍNGUEZ, 2008)5.
Tal situação é particularmente relevante ao verificar que no passado houve
muitos governantes centro-americanos claramente associados, dependentes ou
simplesmente subordinados às prioridades políticas, econômicas e de segurança
dos Estados Unidos. Em contraste, os novos governos de centro e de esquerda
têm orientações democráticas e nacionalistas. Eles foram eleitos em processos
legítimos, competitivos e com o necessário pluralismo político. Em geral, estes
governos reconhecem a necessidade de enfrentar os enormes desafios domésticos,
bem como a possibilidade de redirecionar a política externa e a própria inserção
internacional dos países.
Cumpre mencionar que a nova geração de governantes centro-americanos
está integrada por Mauricio Funes (El Salvador), Daniel Ortega (Nicarágua),
Oscar Arias e Laura Chinchilla (Costa Rica), Manuel Zelaya (Honduras) e Álvaro
Colom (Guatemala)6. Ainda que reconhecendo certas divergências entre os
próprios governantes supracitados – especialmente entre Ortega e Arias –, todos
Empurrados por firmes concepções ideológicas anti-imperialistas, como no caso do neosandinismo na
Nicarágua, ou por simples pragmatismo em uma época de crise energética, como no caso de Honduras,
Guatemala e possivelmente também de Costa Rica, existe uma opção multipolar que se manifesta com
a aproximação dos governos ao projeto bolivarianista do presidente venezuelano Hugo Chávez – crítico
contumaz das políticas estadunidenses no continente americano. Atualmente a Nicarágua e Honduras
(suspensa desde junho de 2009) formam parte da Alternativa Bolivariana para a Nossa América – Alba –,
acordo de cooperação política, econômica e social impulsionado por Venezuela, Cuba, Bolívia e outros
países da região.
6
A assunção democrática do candidato centro-direitista Ricardo Martinelli no Panamá (em 1.º de julho de
2009) e o golpe militar-oligárquico em Honduras (28 de junho de 2009) parecem indicar a persistência de
organizações políticas ideologicamente conservadoras – semelhantes às do México ou Colômbia.
5
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eles afirmam e reconhecem a necessidade de impulsionar uma recomposição
das relações com os Estados Unidos e com outras potências hemisféricas e
extracontinentais. Tal mudança na formulação e implementação das políticas
externas centro-americanas também é verificada em outros países latinoamericanos. Destarte, muitos governos latino-americanos e caribenhos atualmente
entendem que as relações com os Estados Unidos teriam atingido o máximo
possível. Assim, numa época de crise global, muitos governos latinos advogam e
comungam com as propostas de um mundo multipolar. A própria multipolaridade
é um importante desafio nas relações internacionais e na geopolítica global do
século XXI. Esse conceito apresenta certo ar de familiaridade com termos tais
como nacionalismo, não alinhamento, universalismo, autonomia, soberania,
anti-intervencionismo e política externa independente, todos eles fundamentais
na tradição latino-americana de política hemisférica e mundial.
Em síntese, é importante frisar que, desde 2004, os povos centro-americanos
mudaram democraticamente governos claramente vinculados à agressiva agenda
hemisférica e global da administração Bush. Todos os novos governantes
reivindicam um novo e mais equilibrado entendimento com os Estados Unidos
e com outras potências com vínculos e interesses na América Central. Em certas
oportunidades tais reivindicações se manifestam com retóricas bastante inflamadas
ou radicais, como no caso do presidente Daniel Ortega7. Mesmo assim, e
reconhecendo as peculiaridades e especificidades de cada país, conclui-se que as
nações do bloco centro-americano procuram novas alternativas no contexto da
emergente ordem multipolar global.
3.3. Outras prioridades da agenda de política internacional dos países
centro-americanos
No campo hemisférico, o bloco centro-americano participou ativamente de
diferentes iniciativas multilaterais, com destaque para os debates na Organização
dos Estados Americanos, no Grupo do Rio e na Associação de Estados do
Caribe, dentre outros. Em dezembro de 2000, o presidente mexicano Vicente
Fox anunciou a iniciativa denominada Plano Puebla-Panamá, posteriormente
rebatizada como Projeto Mesoamérica. Participam deste processo de integração
e cooperação regional o México, os países centro-americanos, a Colômbia
e a República Dominicana; o apoio financeiro do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) também é fator importante. De modo geral, a proposta
sugere um aprimoramento da infraestrutura econômica e social da região com
intuito de elevar a competitividade dos países. Também advoga pelo progresso
social, pela consolidação democrática e por uma crescente interdependência
intrarregional. O novo governo mexicano de Felipe Calderón comprometeu-se
a dar continuidade aos esforços supracitados. Uma breve avaliação da proposta
mexicana permite apreciar avanços significativos, sobretudo nos setores de
transportes, comunicações e geração de energia. Entretanto, a crescente
Convém assinalar que tanto a Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional de El Salvador quanto
a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua formam parte do chamado Foro de São Paulo,
agrupação de partidos políticos de centro-esquerda latino-americanos fundada em 1990 pelo atual presidente
brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

7
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diversidade ideológica entre seus integrantes coloca algumas dúvidas com relação
ao futuro do processo.
Desde 1984, existe um mecanismo institucionalizado de diálogo políticodiplomático entre o bloco centro-americano e a União Europeia. Trata-se do
processo de São José, criado no contexto do conflito regional vigente naquela
época no istmo – especialmente na Nicarágua, El Salvador e Guatemala. Desde
2004, as partes assumiram o compromisso de iniciar negociações com intuito de
alcançar um acordo de associação estratégica Sica-UE. Segundo a Declaração de
Viena, de 2006, os blocos centro-americano e europeu concordaram em trabalhar
intensamente para obter um acordo amplo que deve incluir aspectos comerciais,
aperfeiçoamento do diálogo político e cooperação para o desenvolvimento
humano. Diferentes rodadas de negociações têm sido realizadas alternadamente
e acredita-se que o acordo de associação – semelhante ao vigente entre a União
Europeia e países como México ou Chile – possa vir a ser assinado até o ano de
2010.
O bloco centro-americano também tem uma ativa agenda de trabalho
com os países asiáticos, especialmente com o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan
e, recentemente, com a República Popular da China. Um tópico de particular
relevância político-diplomática é a questão do reconhecimento centro-americano
para Taiwan e da luta de Pequim para corrigir dita distorção. Recentemente, o
governo costarriquenho decidiu reconhecer oficialmente a soberania de Pequim e
suspendeu as relações diplomáticas com Taipei. No futuro, outros países centroamericanos poderão seguir o exemplo de São José, inclusive para participar
ativamente do comércio e dos investimentos com a China. Convém acrescentar
que os países centro-americanos participam da iniciativa chileno-mexicana
denominada Arco do Pacífico Latino-americano, integrada por todos os países
latinos ribeirinhos da bacia do Pacífico, verdadeiro epicentro da economia global
no século XXI. Igualmente, o Panamá e a Costa Rica solicitaram adesão ao Foro
Econômico Ásia-Pacífico (Apec).
Paralelamente, é necessário acrescentar que existem certos assuntos
transnacionais de particular interesse e relevância para os países do bloco centroamericano. Dentre estes cumpre citar: (i) fluxos migratórios no sentido sul-norte,
principalmente com destino aos Estados Unidos, ainda que também exista um
intenso e polêmico fluxo migratório de nicaraguenses para a Costa Rica e o
Panamá, (ii) o crime transnacional, especialmente ligado ao narcotráfico, ao tráfico
de armas e à reciclagem de ativos, (iii) a vulnerabilidade diante das mudanças
climáticas globais com impactos dramáticos no istmo centro-americano – isto é,
furacões, desertificação, perda de biodiversidade –, (iv) a participação dos países
em missões de paz da ONU e da OEA – eis o exemplo da participação centroamericana na Minustah, comandada por militares brasileiros –, (v) garantir a
vigência do Estado democrático, e (vi) erradicação da pobreza, da exclusão social
e da desigualdade (CEPAL, 2009; DOMÍNGUEZ, 2008).
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4. As relações entre o Brasil e os países centro-americanos:
multipolaridade, convergência e cooperação
A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na reunião de cúpula
dos países membros do Sistema da Integração Centro-Americana (Sica) na cidade
de São Salvador (El Salvador), em 30 de maio de 2008, confirma o bom momento
das relações econômicas, políticas e socioculturais entre as partes, bem como a
continuidade do chamado processo de São José – vigente desde o ano de 2000
(DOMÍNGUEZ, 2009a).
Com efeito, as relações em questão têm como referente imediato a primeira
reunião Brasil-Sica na capital costarriquenha. Na oportunidade, o presidente
Fernando Henrique Cardoso fez a primeira visita de um mandatário brasileiro
à Costa Rica – e à região centro-americana. Desde 2003, o presidente Lula
visitou pelo menos quatro vezes o istmo, o que demonstra um alto, persistente
e crescente interesse de estreitar vínculos anteriormente pouco desenvolvidos ou
claramente desdenhados por ambas as partes em função de privilegiar parcerias
com outros países.
As relações econômicas entre o Brasil e os países do Sica incluem fluxos
comerciais, investimentos produtivos, cooperação técnica horizontal e
transferência de tecnologia. Especificamente no que diz respeito ao comércio, os
fluxos Brasil-Sica têm sido muito dinâmicos nos primeiros anos do século XXI.
O valor das exportações brasileiras com destino aos oito países que fazem parte
do Sica cresceu de US$ 492 milhões em 2000 para US$ 2 bilhões em 2008.
Entretanto, no mesmo período o valor das importações brasileiras procedentes
daqueles países aumentou modestamente, de US$ 49 milhões para US$ 295
milhões. Consequentemente, a balança comercial geral vigente é claramente
favorável para o lado brasileiro, e as perspectivas para o futuro são muito
semelhantes (veja-se a Tabela 3).
Tabela 3: Tendências de comércio Brasil-Sica, 2000 e 2010 (milhões de
US$ FOB)

Exportações brasileiras
com destino a:
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicarágua
Panamá
República Dominicana
Total

2000
2
119
41
76
31
9
82
132
492

Importações
brasileiras
procedentes de:
2008 2010* 2000 2008 2010*
4
5
0
0
1
603
628
30
211
220
249
219
0
4
6
244
312
1
24
26
135
189
0
7
8
64
86
0
1
2
391
429
16
25
29
384
643
2
22
24
2.074 2.511
49
294
316

Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (AliceWeb). * Projeção.
“0” representa menos de um milhão de dólares. Consulta em 10 de novembro de 2009.
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No campo político, o diálogo entre o Brasil e os países do Sica é cada vez
mais intenso, complexo e construtivo. Em geral, o diálogo político acontece em
nível bilateral e multilateral. Consequentemente, os encontros entre as autoridades
políticas e diplomáticas brasileiras e centro-americanas são bastante frequentes e
convergentes, seja nos encontros de chefes de Estado ou nas reuniões ministeriais.
A agenda política vigente entre o Brasil e o Sica inclui os seguintes
tópicos: a preservação e fortalecimento da democracia, a promoção e proteção
dos direitos humanos, a proteção do meio ambiente e a promoção do
desenvolvimento sustentável, a manutenção da paz e da segurança internacional,
e o aperfeiçoamento dos mecanismos de integração e coordenação regional e
global. A agenda política Brasil-Sica também inclui a participação de atores não
estatais, tais como partidos políticos, empresas transnacionais, organizações não
governamentais, organizações profissionais, sindicais e camponesas, instituições
religiosas, entidades subnacionais de governo, dentre outros.
Quais são as perspectivas para o futuro das relações Brasil-Sica? Ainda que
não exista uma resposta completa nem definitiva para esta pergunta, é possível,
sim, identificar alguns cenários plausíveis. Levando-se em consideração o intervalo
temporal do próximo decênio é possível imaginar três grandes cenários para as
relações em questão. Tais cenários poderiam ser denominados de: (a) inercial, (b)
otimista, e (c) pessimista. Resumidamente, o cenário inercial sugere a continuidade
da situação atual, com desequilíbrio estrutural no comércio e incipiente diálogo
político; o cenário pessimista implicaria num afastamento centro-americano do
Brasil em favor de outras potências com vínculos e interesses nessa região; e o
cenário otimista coloca a possibilidade de maior diálogo e cooperação entre as
partes.
Acredita o autor deste artigo que as relações entre o Brasil e os países do
Sica terminarão avançando por algum ponto intermediário entre os cenários
inercial e otimista. Em tal hipótese, tratar-se-ia de um cenário com moderado
otimismo. Assim, permitir-se-ia trabalhar numa agenda fundamentada tanto no
pragmatismo e na multipolaridade, como nas afinidades eletivas, na sensibilidade,
na solidariedade e na comunidade de interesses e valores. No marco das dramáticas
transformações globais e hemisféricas vigentes nos primeiros anos do século XXI,
tal cenário implicaria alcançar o objetivo de estabelecer relações maduras, sólidas,
construtivas e mutuamente benéficas para brasileiros e centro-americanos.
5. Considerações finais: a América Central diante da crise financeira
global
Em 4 de outubro de 2008, os presidentes e representantes dos oito países do
Sica se reuniram em Honduras para avaliar as consequências, perspectivas e reações
do bloco diante da crise financeira global – iniciada em 2007 e aprofundada no
último trimestre de 2008. Tradicionalmente vulnerável às crises internacionais,
a situação dos países centro-americanos se tornará preocupante e eventualmente
crítica devido à sua interdependência com o mercado estadunidense – que é o
epicentro da crise e do capitalismo, em geral8.
8
MURILLO, A. Centroamérica sale en busca de dinero. El País, 8 out 2008. Disponível em: <http://www.
elpais.com/articulo/economia/Centroamerica/sale/busca/dinero/elpepueco/20081008elpepueco_1/
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O impacto da crise na América Central pode ser particularmente intenso
e espúrio nos fluxos de comércio, nos fluxos de capitais e de investimentos, nas
remessas familiares para os países do istmo – isto é, US$ 12 bilhões, equivalentes
a 10% do produto regional –, em uma menor geração de emprego no setor
exportador das economias centro-americanas, na redução do crédito para consumo
e, em geral, menores taxas de crescimento do produto (veja-se a Tabela 2).
Entretanto, é importante mencionar que as tendências macroeconômicas das
nações centro-americanas são positivas e seguramente aliviarão muitos dos efeitos
do furação financeiro mundial.
Para enfrentar a crise de forma conjunta, as autoridades dos países membros
do Sica desenharam algumas estratégias prioritárias, dentre as quais aprofundar o
comércio intrarregional e procurar alianças comerciais com outros países e blocos
– inclusive acelerar a negociação do acordo de associação estratégica com a União
Europeia, com o Mercosul e com países asiáticos (China). Os petrodólares da
Venezuela, do Irã e da Rússia não poderão ser desdenhados diante do declínio da
potência hegemônica do continente, mesmo que tal situação implique mudanças
geopolíticas relevantes e algum desconforto em Washington, na Cidade do México
ou em Bogotá.
É evidente que muitas destas iniciativas e políticas serão bem sucedidas se
realizadas em forma conjunta, coordenada e com institucionalidade supranacional.
Nesse ponto, os países do bloco centro-americano têm quase 50 anos de
ensinamentos em matéria de integração regional. Trata-se de capital institucional
altamente significativo e proveitoso. Paralelamente, alguns efeitos da crise
global podem terminar sendo até positivos para os países centro-americanos,
especialmente no que diz respeito à reorientação dos principais fluxos de turismo,
questões trabalhistas e ambientais, diversificação de mercados, e confirmação
da multipolaridade – e com efeitos alentadores nas relações brasileiro-centroamericanas9.
6. Pós-data em junho de 2010
A autoritária, imoral e inconstitucional deposição do presidente hondurenho
Manuel Zelaya, em junho de 2009, assunto abordado pelo autor deste artigo
noutro espaço (Domínguez, 2009b), certamente alterou as relações hemisféricas,
em geral, e as relações brasileiro-hondurenhas, em particular. A firme e persistente
oposição do governo do presidente Lula diante do infausto derrocamento do
mandatário centro-americano tem sido reconhecida pela maioria dos atores
políticos do continente como uma importante contribuição orientada à
preservação da democracia.
O surgimento de um novo governo hondurenho, presidido pelo senhor
Tes>. Acesso em: 16 out 2008.
9
Em 7 de outubro de 2008, o chanceler Celso Amorim e o secretário-geral do Sica, Embaixador Aníbal
Quiñónez, assinaram o protocolo de incorporação do Brasil ao Sistema da Integração Centro-Americana
como observador regional – status compartilhado com o México e o Chile. Reunidos na cidade do Rio
de Janeiro, as partes também avaliaram positivamente a eventual incorporação brasileira ao Banco Centroamericano de Integração Econômica – BCIE, instituição financeira regional destinada a apoiar os projetos
de desenvolvimento mais importantes do istmo centro-americano, inclusive com a possibilidade de realizar
empréstimos a empresas brasileiras interessadas em realizar empreendimentos naqueles países. O encontro
Amorim-Quiñónez e seus desdobramentos sinalizam que o cenário de moderado otimismo para o futuro
das relações brasileiro-centro-americanas citado em parágrafos anteriores tem boas chances de confirmar-se
nos próximos anos.
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Porfirio Lobo, ainda não permite verificar a existência de uma verdadeira
recomposição democrática no país centro-americano. Mesmo que o senhor Lobo
expresse nos meios de comunicação boas intenções, a realidade política e social
do país continua altamente polarizada e turbulenta. Ainda existem assassinatos
políticos contra simpatizantes da Resistência popular, o ex-mandatário Zelaya
ainda não foi autorizado a retornar ao país, e o processo de reconciliação apenas
apresenta algum resultado concreto.
Assim, as perspectivas futuras da inserção internacional dos países da América
Central dependerão, também, da recomposição democrática hondurenha,
inclusive para evitar novas e espúrias tentativas autoritárias. Nessa importante
tarefa, o apoio político-diplomático do Brasil e de outros países latino-americanos
será fundamental.
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A demanda por títulos de
capitalização: uma análise
exploratória
Uriel de Magalhães e Henrique Westenberger*
Resumo: Este artigo procura apresentar o aparente paradoxo de que
no Brasil há demanda expressiva por títulos de capitalização em termos
de volume financeiro, mesmo sendo o valor esperado destes títulos
significativamente inferior ao de depósitos, em valores semelhantes,
nas cadernetas de poupança. A teoria tradicional do comportamento
do consumidor-investidor (modelo de utilidade esperada) não
consegue explicar a evidência empírica encontrada. Entretanto,
com base no campo das chamadas Finanças Comportamentais, em
particular na Teoria da Perspectiva (Prospect Theory), dos psicólogos
Daniel Kahneman e Amos Tversky, Prêmios Nobel de Economia,
consegue-se explicar esse fenômeno, lançando-se mão da hipótese,
constatada em testes de laboratório, de indivíduos quase-racionais,
dentro de determinada configuração de comportamento sistemático.
Nesta, a autocontenção e incentivos para tal têm um papel muito
relevante.
Palavras-chave: títulos de capitalização; finanças comportamentais;
teoria da perspectiva; quase-racionalidade; autocontenção.

1. Introdução
A demanda por títulos de capitalização é frequentemente referida, até por
profissionais experimentados, como “irracional”. Afinal de contas, é sempre
lembrado que tais títulos apresentam rentabilidade acumulada significativamente
inferior à de depósitos de valor e prazo equivalente em cadernetas de poupança,
tomados como a aplicação alternativa mais natural, no caso.
Para começar, costuma-se esquecer que, eventualmente, a alternativa
mais relevante seria o consumo imediato, pura e simplesmente. Além disso, é
usualmente descartado o valor esperado do sorteio, para o cliente potencial desse
mercado, já que é trivialmente tomado como não relevante.
Pouca atenção é dada, mais ainda, aos mecanismos institucionais (cláusulas
*
Uriel de Magalhães é economista formado pela PUC-Rio, Doutor em Economia pela EPGE/FGV,
com Pós-Doutorado em Economia e Finanças pela Universidade de Chicago. É professor-associado da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), atua como consultor e foi Secretário-Executivo da Fundação
Escola Nacional de Seguros (Funenseg), no período julho/1998 a julho/2000. E-mail: <urielmag@uol.
com.br>. Henrique Westenberger é economista formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME). É
professor assistente da UFRJ e consultor. E-mail: <henrique@westenberger.com.br>. Os autores agradecem
especialmente os comentários, de grande valor conceitual e aguda intuição, em versões preliminares deste
artigo, feitos pelo Dr. Helio Oliveira Portocarrero de Castro.
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punitivas dos contratos) que desestimulam, financeiramente (mesmo na presença
de elevadas taxas subjetivas de desconto, no curtíssimo prazo), o resgate
antecipado das inversões em tais títulos. Menos ainda costuma-se dar qualquer
atenção analítica às complexas estruturas do comportamento dos indivíduos
frente ao risco – arcabouço teórico e empírico que só vem se desenvolvendo
adequadamente nas últimas duas a três décadas. É sempre bom lembrar, logo de
início, que os títulos de capitalização, no agregado, representam uma modalidade
de poupança pessoal na faixa (consistente) de 0,4% a 0,5% do PIB, anualmente,
em período histórico recente. Não é desprezível.
Neste estudo, procedeu-se inicialmente a uma análise criteriosa do valor
esperado dos títulos de capitalização (incluindo as chances objetivas de sorteio).
Em seguida, é apresentado um sumário do arcabouço de análise econômicofinanceira, no estado das artes das chamadas economia e finanças comportamentais.
Por ultimo, em função do que será exposto, interpretaremos a demanda por títulos
de capitalização à luz da rationale que se pode extrair desse aparato analítico.
2. A evidência empírica
Foram analisados quatro diferentes planos de capitalização, oferecidos por
duas empresas, vinculadas a conglomerados financeiros, sendo dois planos de
pagamento único e dois planos de pagamento mensal – um para cada empresa,
respectivamente. Comparou-se, em todos os planos, a diferença de rentabilidade
em relação a um investimento equivalente em caderneta de poupança, calculandose o quociente entre o valor esperado de cada plano de capitalização e o valor
esperado do depósito acumulado em caderneta. Foram simulados cenários com
diferentes níveis de taxas de juros e de variações mensais do IGP-M – trabalhandose, inclusive, com dados observados.
De um modo geral, nesses planos, tomados como amostra típica do mercado,
o quociente entre os valores esperados da capitalização mais sorteio e dos depósitos
em caderneta de poupança oscilaram, grosso modo, entre 85,5% e 88,5%.
A principal conclusão evidenciada pelos dados, portanto, é a de que o valor
esperado de títulos de capitalização é, em geral, expressivamente inferior ao de
uma aplicação correspondente em caderneta de poupança. Como, então, resolver
esse “enigma” sem recorrer a um argumento de irracionalidade por parte dos
indivíduos que, efetivamente, demandam tais títulos?
3. A teoria: decisões individuais frente ao risco
3.1. Introdução
Nosso objetivo nesta seção é estudar os fatores fundamentais que determinam
a demanda por títulos de capitalização. A literatura de Finanças oferece pelo
menos três grandes vertentes, interligadas e complementares, do comportamento
humano frente a escolhas que envolvem risco. Não por acaso estas estão centradas
em artigos seminais de autoria de quatro laureados com o Prêmio Nobel de
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Economia. Vejamos as principais ideias desses autores, nas três subseções que se
seguem. A seção 3.5 trata especificamente do chamado “desconto hiperbólico”.
3.2. Friedman & Savage e a análise da utilidade em situações de risco
Friedman e Savage (1948, p. 279-304) basearam sua investigação no
tradicional “modelo de utilidade esperada”, supondo estrita racionalidade por
parte dos tomadores de decisão. No que se refere à natureza do comportamento
humano a ser racionalizado, argumentam (ibid., p. 283), inicialmente, que a
influência do risco aparece, de forma mais acentuada, ao se fazer apostas do
tipo lotérico ou na compra de seguro, de tal forma que tais fenômenos têm
uma significância, para a elaboração e teste das hipóteses de Von Neumann e
Morgenstern (1947, p. 15-31 e 617-32), fora de proporção com relação a sua
efetiva importância no comportamento econômico corrente.
Friedman e Savage estabelecem uma proposição básica: a de que parece ser
altamente improvável que haja uma dicotomia acentuada entre os indivíduos que
compram seguro e os que apostam em jogos de azar ou aplicam recursos em
instrumentos financeiros com forte conteúdo especulativo. Como eles próprios
afirmam: “Parece muito mais plausível que muitos fazem ambas as coisas, ou, de
qualquer modo, estariam dispostos a fazê-lo” (op. cit., p. 286)1. Mais adiante,
exploraremos um pouco mais essas duas possibilidades.
A escolha do caso das loterias como sendo exemplo puro e acabado do
comportamento humano pró-risco se deve a diversos fatores, na visão de
Friedman. Assim, além de seu valor intrínseco em proporcionar informações
quanto às reações frente ao risco, os dados de loterias podem ser de interesse
mais amplo, ao proporcionar evidência empírica quanto à estabilidade de gostos
e preferências, ao longo do tempo2.
É importante notar que as hipóteses formais com que Friedman trabalha,
dentro da concepção geral do “modelo de utilidade esperada”, não avançam além
do âmbito de como as escolhas dos consumidores são afetadas por diferentes
graus de risco. Entre outros fatores fora de sua análise, inclui-se uma investigação
quanto à validade do pressuposto de que as reações dos indivíduos a apostas
complexas pode ser inferida de suas reações a apostas simples. Essa hipótese passou
a ser questionada como excessivamente simplista pelos defensores das chamadas
“Finanças Comportamentais”, em construções teóricas e testes empíricos
historicamente mais recentes, conforme será apresentado mais adiante.
Um breve resumo das características essenciais do comportamento individual
do modelo de Friedman e Savage (ibid., p. 294) pode ser feito pelas seguintes
proposições, que eles tomam como fatos: (a) os consumidores preferem rendas
certas maiores, comparativamente a menores; (b) consumidores de renda baixa
compram (ou estão dispostos a comprar) seguro; (c) consumidores de baixa
As traduções de todas as citações, conforme apresentadas ao longo deste artigo, são feitas pelos próprios
autores, segundo percepção própria.
2
Na verdade, loterias representam uma commodity que tem se mantido imutável ao longo dos séculos, que
é a mesma em qualquer lugar do planeta e que foi negociada, com frequência, nos mais diversos lugares,
e de forma contínua no tempo.
1
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renda compram (ou estão dispostos a comprar) bilhetes de loteria; (d) loterias,
tipicamente, oferecem mais do que um único prêmio. A função utilidade mais
simples, compatível com as proposições (a) a (d) acima, é a do tipo apresentada
na Figura 1.
Figura 1

Fonte: [Friedman e Savage, 1948, p.297]

Nela, o primeiro e terceiro segmentos são côncavos com relação ao eixo
horizontal, enquanto o segundo (do meio) é convexo. Portanto, a utilidade
marginal da renda é, respectivamente, decrescente no primeiro e terceiro
segmentos, porém crescente no segmento intermediário. Em termos de
comportamento típico, isso significa que o consumidor-investidor seria avesso ao
risco no primeiro e terceiro trechos e propenso ao risco no trecho intermediário
(níveis de renda medianos, que Friedman e Savage associam a um comportamento
de natureza invariavelmente empreendedor). Para uma análise gráfica detalhada,
de comportamentos defensivos e especulativos por parte do consumidor, nesses
diversos trechos da função utilidade, na visão de Friedman e Savage, sugerimos
ao leitor, como referência, o trabalho de Contador (2007, p. 65 a 69).
Note-se que uma possível interpretação da função utilidade da Figura
1 é encarar os dois segmentos côncavos como correspondendo a níveis
socioeconômicos distintos, enquanto que o segmento convexo representaria
a transição entre esses dois níveis. De acordo com tal interpretação, aumentos
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de renda que elevam a posição relativa da unidade de consumo dentro da sua
classe, mas que não deslocam tal unidade para fora dessa classe, geram utilidade
marginal decrescente. Por outro lado, aumentos na renda que a deslocam para
uma nova classe (i.e., que lhe dão um novo status socioeconômico) geram
utilidade marginal crescente.
Como nos afirmam os autores, não é necessário que toda unidade de
consumo tenha uma função utilidade com esse formato. Alguns indivíduos podem
ser jogadores inveterados; outros, excessivamente cautelosos. Basta que muitos
consumidores tenham uma curva de utilidade como a da Figura 1.
Quanto ao “realismo” descritivo das hipóteses de Friedman e Savage,
é importante frisar que elas não afirmam que o indivíduo, explícita ou
conscientemente, calcula e compara utilidades esperadas. Basta agirem “como
se”. A validade dessa afirmativa só depende do pressuposto de que gere previsões
suficientemente precisas, no que se refere à espécie de decisões com as quais tal
hipótese venha a lidar.
3.3. A visão de Markowitz sobre o modelo de utilidade esperada
Markowitz (1952) desenvolveu novas hipóteses, ainda no âmbito do “modelo
de utilidade esperada” (no sentido amplo), de tal forma a abranger uma análise
mais compatível com certos comportamentos dos indivíduos, frente ao risco,
em geral observados, efetivamente, no mundo real. Assim, ele observa que, em
diversos casos, as hipóteses de Friedman e Savage implicam em comportamento
que não apenas não é observado, como também seria até considerado “estranho”,
caso assim ocorresse.
Como vimos, para Friedman e Savage, por exemplo, um indivíduo com
renda muito baixa ou muito alta nunca aceitará fazer qualquer aposta em “jogos
de azar”, dada a concavidade da função utilidade (e, portanto, aversão ao risco
decorrente por parte do agente econômico). Esta é uma implicação estranha
da função utilidade à la Friedman-Savage, já que mesmo indivíduos pobres
(aparentemente tanto quanto outros) compram bilhetes de loteria e participam
de outras formas de aposta. Além disso, como nos afirma, brilhantemente,
Markowitz (ibid., p. 153): “Os ricos jogam na roleta e no mercado de ações.
Poderíamos racionalizar tal comportamento associando-o à ‘diversão envolvida’
ou à informação privilegiada; com relação ao prazer de participar, simplesmente,
se as pessoas gostam de fazê-lo mas não de se arriscar, por que será que não o
fazem, sempre, usando ‘dinheiro-fantasia’?”
Assim, Markowitz argumenta que é desejável ter uma análise alternativa,
ainda baseada no “modelo de utilidade esperada”, que possa ajudar a explicar
a escolha de apostas de alto risco tanto entre ricos quanto entre pobres – bem
como evitar outras implicações menos defensáveis das hipóteses de Friedman e
Savage. Para resumir, as hipóteses de comportamento do consumidor formuladas
por Markowitz são compatíveis com uma função utilidade com formato geral de
acordo com o apresentado na Figura 2.

96

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.9(17), 2010

Figura 2

Fonte: [Markowitz, 1952, p. 154]

Note-se que, para Markowitz, a ênfase, para usar o termo empregado por
Alchian [1953, pág. 44], em termos de variável explicativa, na função utilidade,
está na riqueza (w), e não na renda corrente, como na visão de Friedman e Savage.
Para ele, os indivíduos derivam satisfação de mudanças significativas nos níveis de
riqueza (estoque), com relação aos seus respectivos níveis usuais (normais), e não
com relação a meras variações nos níveis de rendimento corrente. É uma mudança
substancial de hipótese básica de comportamento, embora, frisamos mais uma vez,
ainda sob a moldura teórica do modelo de utilidade esperada.
As hipóteses que racionalizam uma função utilidade no formato acima
apresentado são: a) a função utilidade tem três pontos de inflexão; b) o ponto de
inflexão do meio é definido como sendo o nível “normal” de riqueza; c) exceto nos
casos de ganhos e perdas extraordinários e recentes, o nível de riqueza “normal”
é igual à riqueza “atual”; d) o primeiro ponto de inflexão está situado abaixo, e
o terceiro acima, do nível de riqueza presente; e) a distância entre os pontos de
inflexão é uma função não decrescente com relação ao nível de riqueza (portanto, o
ponto de inflexão mais à direita pode estar localizado num nível de riqueza alto!...);
f) a curva é monotonicamente crescente, mas limitada (tanto superiormente
quanto inferiormente); g) a curva é inicialmente convexa, em seguida côncava,
depois novamente convexa e, por fim, côncava; h) é possível também supor, com
respaldo factual do comportamento de um consumidor típico, que este prefere
não perder do que ganhar uma certa posição, em termos de nível de riqueza, com
relação ao seu nível normal (suposto como o atual).
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3.4. A revolução das “Finanças Comportamentais”
Um dos marcos da literatura técnica, no que se convencionou chamar de
“Finanças Comportamentais”, é o artigo clássico de Kahneman e Tversky (1979),
ganhadores do Prêmio Nobel da Economia de 2002. Esses autores elaboraram uma
profunda crítica do “modelo de utilidade esperada” como uma descrição acurada
do processo de tomada de decisão sob condições de risco. Assim, desenvolveram
um modelo alternativo, ao qual denominaram de “teoria da perspectiva”. Partem
da constatação (abundantemente ilustrada por eles, através de exemplos detalhados
e marcantes) de que as escolhas do consumidor-investidor entre diferentes
alternativas envolvendo riscos apresentam diversos efeitos difusos, estranhos, que
são inconsistentes com os pressupostos e implicações fundamentais da teoria da
utilidade esperada.
Em especial, constatam que as pessoas sistematicamente subestimam a
probabilidade de ocorrência de eventos apenas “prováveis”, comparativamente a
eventos “certos” (vide Figura 4, mais adiante). Tal tendência, à qual denominaram
de “efeito certeza”, contribui para a aversão ao risco em escolhas que envolvem
ganhos e à atração pelo risco em escolhas que envolvem perdas certas. Apresentam
evidências fortes desse tipo de comportamento, conforme observado em indivíduos
submetidos à decisão entre duas alternativas com características discriminantes da
hipótese por eles levantada – como mencionado.
Além disso, Kahneman e Tversky mostram que os indivíduos, de um modo
geral, descartam elementos comuns às diversas alternativas em análise. Tal tendência,
denominada por eles de “efeito-isolamento”, implica em preferências inconsistentes,
quando os mesmos conjuntos de escolhas são apresentados de formas distintas.
Ou melhor, as decisões individuais dependem da forma como as alternativas são
construídas e submetidas ao escrutínio das pessoas. Propõem, então, uma teoria
alternativa da escolha envolvendo risco, na qual valores são atribuídos a ganhos e
perdas, em vez de à posição final de ativos alcançada, e na qual as probabilidades
(“objetivas”) são substituídas por “pesos” de decisão (probabilidades “subjetivas”).
A função valorativa é, então, em geral, côncava para ganhos, convexa para perdas,
além de apresentar inclinação mais acentuada para perdas do que para ganhos
(vide a Figura 3).

Figura 3

Fonte: [ Kahneman e Tversky, 1979 , p. 279]
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Nessa figura, a origem dos eixos é a situação de referência (atual) do indivíduo,
em termos de nível de bem estar (riqueza) e, de modo semelhante a Markowitz,
Kahneman e Tversky medem variações, para mais ou para menos, com relação
a essa posição. Como são psicólogos de formação, o argumento é centrado em
princípios dessa área do conhecimento: “Nosso aparato perceptivo está preparado
para a avaliação de variações ou diferenças ao invés da avaliação de magnitudes
absolutas” [1979, pág.277].
Ainda com relação à Figura 3, esta mostra, claramente, o princípio
psicológico, comprovado experimentalmente, de que a redução de satisfação
(valor) que o indivíduo sente ao sofrer uma perda financeira se apresenta como
superior ao aumento de satisfação associado a uma situação em que ganhe uma
quantia idêntica (de acordo com as já citadas características de concavidade/
convexidade e inclinações relativas dos dois segmentos da função na figura). Além
disso, vale a pena notar que a função de valor, em forma aproximada de S, tem sua
maior inclinação exatamente no “ponto de referência” (origem), em acentuado
contraste com a de Markowitz, que, nesse entorno, é relativamente “suave”.
Note-se, ainda, que os pesos de decisão são, de um modo geral, inferiores às
probabilidades respectivas, exceto na faixa de baixas probabilidades (vide Figura
4). Como corolário, a atribuição de probabilidades “subjetivas” superiores às
probabilidades “objetivas”, no caso de eventos com baixa frequência relativa
(probabilidade objetiva) de ocorrência no mundo real, representa uma explicação
coerente para a compra tanto de seguro como de bilhetes de loteria, por parte
de um mesmo indivíduo.
Figura 4

Fonte: [ Kahneman e Tversky, 1979, p. 283]
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No mais, o que a Figura 4 indica – uma tendência generalizada das pessoas
a subestimar, para uma ampla faixa (inclusive para eventos quase certos),
as probabilidades objetivas de ocorrência – é, simplesmente, o resultado de
exaustivos testes feitos em condições controladas, em laboratórios experimentais
de psicologia.
É importante observar a comparação central feita por Kahneman e Tversky
com a visão de Markowitz (ibid., p.276): “Muitos aspectos do [nosso] modelo de
avaliação já apareceram em tentativas anteriores de modificar a teoria da utilidade
esperada. Markowitz foi o primeiro a propor que a utilidade seja definida em
termos de ganhos e perdas, ao invés de posições finais de ativos, uma hipótese
que tem regiões convexas e côncavas tanto na faixa de riqueza positiva quanto
negativa. Sua abordagem, entretanto, mantém o princípio da utilidade esperada;
portanto, não pode levar em conta as muitas violações deste princípio” [como,
por exemplo, na dependência de escolhas à forma específica de formulação das
alternativas].
3.5. Desconto hiperbólico e desejo de autocontrole
Nos cálculos financeiros associados a decisões individuais intertemporais, a
principal rival teórica da curva de desconto exponencial é a curva de desconto
hiperbólica. Esta última tem inclinação mais acentuada que a da curva exponencial.
Com desconto hiperbólico, bens que seriam avaliados no mesmo nível do valor
obtido através de desconto exponencial, para intervalos de tempo muito curtos
ou muito longos, teriam valoração menor em intervalos de tempo intermediários.
Veja-se a Figura 5, onde a curva de desconto hiperbólico é a que está mais à
direita.
Figura 5

Fonte: [ Ainslie, 1999]
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Essencialmente, descontar exponencialmente, ao longo do tempo, significa,
literalmente, manter a mesma taxa de preferência intertemporal, em termos
periódicos. Descontar hiperbolicamente, ao contrário, significa que, num dado
horizonte total de tempo, T, o indivíduo só não altera significativamente sua taxa
de preferência intertemporal, por subperíodo t, quando está próximo do início ou
do fim do intervalo [0;T]. Mas a altera, substancialmente, ao longo da trajetória
de 0 a T, sobretudo bem no “meio do caminho”. Em suma, é alguém que aceita,
por exemplo, poupar a 0,5% a.m. entre hoje e daqui a três dias e, eventualmente,
entre daqui a um ano e três dias depois disso. Porém, diria que só estaria disposto
a poupar a pelo menos 5% a.m. entre o 3.º e o 4.º meses à frente!... A implicação
prática mais relevante é a de que, ao descontar hiperbolicamente, o indivíduo
sente um forte estímulo a “despoupar”, a antecipar consumo!
Note-se que a inclinação mais acentuada da curva hiperbólica, relativamente
à curva exponencial, significa que, se um indivíduo que decide num regime de
desconto hiperbólico fosse negociar com alguém que decide com base num
modelo exponencial, em algum tempo o primeiro estaria em desvantagem
flagrante e sistemática com relação ao outro. Por exemplo (Ainslie, 1999), o Sr.
Exponencial (E) poderia comprar o casaco de inverno do Sr. Hiperbólico (H)
bem barato, toda primavera, porque a distância temporal até o próximo inverno
diminuiria a avaliação do Sr. H com relação a esse bem, mais que a do Sr. E. A
partir daí, o Sr. E poderia, então, vender o casaco de volta para o Sr. H, sempre na
época do outono (quando a aproximação do inverno elevasse o valor desse bem),
para o Sr. H, a um pico local. Em função disso, apenas uma curva de desconto
exponencial poderá proteger um indivíduo com relação à exploração por parte
de alguém que utilize uma curva de desconto exponencial.
Em função disso, curvas exponenciais parecem ser não apenas racionais,
no sentido de que incentivam escolhas consistentes ao longo do tempo, mas
também adaptativas. Aparentemente, o processo de seleção natural deveria
eliminar qualquer organismo que não descontasse o futuro de forma exponencial.
Entretanto, há cada vez mais evidência empírica de que a curva de desconto
tipicamente utilizada pelas pessoas não apenas é não exponencial como,
especificamente, é hiperbólica. Assim, frente a perguntas quanto a suas preferências
entre pares de uma quantia menor de dinheiro no prazo P e uma quantia maior
no prazo P+t, as pessoas, em geral, invertem suas preferências entre o mesmo
par, como função de P, e apresentam uma estrutura geral de escolha conforme
descrita por Kirby e Hernstein (1995):
Valor = (Valor se imediato)/(1+ cP) onde c é uma constante.
Laibson e colaboradores descobriram que curvas de desconto que são
mais inclinadas que as exponenciais se ajustam melhor às estruturas de gastos e
poupança das pessoas, ao longo do ciclo de vida. Assim, podem ser a explicação
de algumas anomalias notórias, tais como se endividar a 15% ao mês enquanto se
mantém investimentos com ganhos de 5% mensais (Harris e Laibson, 1999).
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Note-se que, em geral, é necessário um certo esforço (“força de vontade”,
“autocontenção”) para avaliar menor, mas iminente, satisfação como menos
desejável que uma que lhe seja maior, porém disponível apenas no futuro. Como
nos diz Ainslie (1999): “O desconto hiperbólico desloca a principal questão no
âmbito da teoria da utilidade. Deixa de ser um problema explicar escolhas que
são míopes e de caráter meramente temporário. Agora, na verdade, o problema
é outro – temos de levar em conta como as pessoas aprendem os autocontroles,
de natureza adaptativa, que lhes permitem se comportar como banqueiros. Em
suma, como uma espécie de mercado, interno a cada indivíduo, que valoriza
recompensas imediatas de forma desproporcional, desenvolve-se e se torna algo
que pode até ser confundido com o maximizador de recompensas de longo prazo,
típico da teoria da utilidade convencional”.
Assim, não se pode mais encarar as pessoas como tendo preferências únicas.
Na verdade, os indivíduos podem ter uma grande quantidade de preferências
contraditórias, que se tornam dominantes em momentos diferentes em função
de seu timing. Assim, para poder prevalecer, uma opção tem de prometer não
apenas mais do que suas competidoras, mas, mais ainda, agir estrategicamente
para evitar que as competidoras, mais tarde, “virem a mesa”. Os comportamentos
que são moldados pelas recompensas em competição devem lidar não apenas com
os obstáculos para chegar a obter a recompensa eventualmente escolhida, mas
também com o perigo de esta ser preterida em favor de alternativas iminentes.
Note-se que somente os casos de conflito entre recompensas distintas,
em diferentes horizontes temporais, tornam a escolha individual uma questão
complexa. Nesses casos, a alternativa que promete a maior recompensa descontada,
num dado momento no tempo, leva o indivíduo a decidir seu movimento naquele
momento; a sequência de movimentos, ao longo do tempo, determina que opção,
afinal de contas, prevalece.
Em artigo clássico, Laibson (1997) chega até a desenvolver um modelo
formal que sugere que a avalanche de inovações financeiras criadas nos últimos
anos, no mercado norte-americano, pode ter sido a causa fundamental da queda
da taxa de poupança nos EUA. Dado que inovações financeiras aumentam a
liquidez, elas reduzem fortemente as oportunidades de compromissos com metas
de consumo de prazos mais longos, por parte dos indivíduos, neste aspecto.
Como nos afirma Laibson (1997, p. 443): “O autocontrole é tão desejável
que a maioria de nós reclama que não o tem suficientemente. Felizmente, há formas
de compensar esse defeito. Uma das técnicas mais utilizadas é o compromisso (...)
Eles são importantes porque criam restrições (...) que frequentemente se tornam
efetivas.” E ainda (ibid., p. 444): “Não há nada irracional nesse comportamento
(muito pelo contrário).”
Note-se que, de um modo geral, qualquer ativo ilíquido permite ao indivíduo
obter uma certa forma de compromisso com metas de consumo de longo prazo.
E, usando a metáfora de Laibson (ibid., p. 445): “Todos os ativos ilíquidos (...)
têm a mesma propriedade da galinha dos ovos de ouro. Esse ativo promete gerar
grandes benefícios no longo prazo, mas eles são difíceis, quando não impossíveis,
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de serem realizados imediatamente. A tentativa de fazer isso resultará numa
substancial perda de capital.” Eis, portanto, uma rationale suficientemente forte
para explicar, logicamente, a demanda por títulos de capitalização, no ambiente
financeiro nacional.
Em suma, esforços individuais para evitar o arrependimento (em termos
de consumo presente excessivo) são desejáveis, sob o ponto de vista da satisfação
pessoal. Como nos diz Thaler (1994, p. 8), de forma sintética e eloquente: “O
arrependimento é o sentimento que expressa o remorso, ex post, acerca de uma
decisão que acabou levando a um mau resultado. O arrependimento se torna de
interesse para os acadêmicos se os tomadores de decisões tomarem precauções
para evitá-lo (Bell, 1982). Uma das táticas consiste em passar a responsabilidade
de uma decisão para outra pessoa – isto é, contratar um agente. Isso equivale a
introduzir um custo de agenciamento negativo. Mantendo-se a qualidade das
decisões constante, se a relação de agenciamento reduzir o arrependimento
sentido, a utilidade esperada do principal aumenta [...]. Outra forma de diminuir
o arrependimento antecipado é seguindo as normas sociais e legais padrão
de decisões ‘prudentes’. O arrependimento é maior para uma decisão não
convencional do que para uma decisão rotineira.”
Ajudar a evitar o arrependimento pode (e até deve) ser conseguido,
também, através de políticas regulatórias adequadas – do tipo que representem
um direcionamento (nudge) para o indivíduo a decidir por algo que lhe é,
claramente, favorável. Nesse contexto, políticas públicas desejáveis deveriam ser
desenhadas por “arquitetos da escolha” – qualquer um que projete o ambiente
no qual fazemos escolhas. Em suma, “arquitetos da escolha” influenciariam o
que nós escolhemos (vide Thaler e Sunstein, 2009, p. 87 a 110)3.
4. Por que há demanda por títulos de capitalização se o valor esperado
destes é inferior ao da caderneta de poupança?
Em função da visão analítica apresentada na seção 3, cremos que a solução
do enigma suscitado na seção 1 pode ser desdobrada pelos argumentos a seguir
desenvolvidos.
Há, em síntese, quatro argumentos básicos. O primeiro deles se refere à
concepção teórica, integrante da chamada Teoria da Perspectiva (vide subseção
3.4), de que, quando os eventos de risco têm probabilidade (“objetiva”) de
ocorrência muito baixa, a percepção humana (probabilidade “subjetiva”), falha,
associa a tais eventos chances de ocorrência superiores às que efetivamente
acontecem. Em função disso, no caso, o valor esperado percebido pelo demandante
de títulos de capitalização tende a ser substancialmente superior àquele calculado
pelo chamado critério racional (vide seção 1). Desse modo, tudo se passaria
“como se” os indivíduos, tipicamente, avaliassem títulos de capitalização tendo
valor esperado superior ao da caderneta de poupança.
Um segundo argumento-chave combina a propensão ao risco, sobretudo nos
Por último, vale a pena registrar que o desconto hiperbólico é inteiramente compatível com a Teoria da
Perspectiva (vide Camerer, 1995, p. 650).
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estratos de renda mais baixa (como na visão de Markowitz, vide subseção 3.3),
com aversão à perda (mais ou menos pronunciada), na linha tanto markowitziana
quanto na construção teórica de Kahneman e Tversky (vide subseção 3.4). Neste
caso, torna-se possível racionalizar por que indivíduos de baixa renda compram
títulos de capitalização – que, grosso modo, costumam garantir a manutenção
do capital inicial, em termos nominais –, mas não (em geral), por exemplo, cotas
de fundos de ações.
A terceira linha de argumentação se baseia na vasta evidência empírica de
que a curva de valor no tempo, na percepção individual, é geralmente hiperbólica
e, somente em casos excepcionais (banqueiros típicos e “assemelhados”, numa
tipificação de natureza essencialmente psicológica), exponencial (vide subseção
3.5). A partir dessa constatação, estaria justificada a demanda por títulos de
capitalização pela forte preferência pelo presente, em relação a um nível de
consumo até substancialmente superior no futuro. Paralelamente a isto (e
reforçando, na verdade, este argumento), os indivíduos demandariam mecanismos
variados, informais e institucionais, que lhes venham a facilitar o autocontrole
(vide Thaler e Shefrin, 1981). Eis porque, em especial, não se insurgem contra
as condições contratuais dos títulos de capitalização – altamente punitivas, no
que se refere ao resgate antecipado.
Um quarto (mas de qualquer modo fundamental) argumento baseia-se na
chamada segmentação do mercado financeiro. Títulos de capitalização constituiriam
um nicho (habitat) específico, em que o valor aplicado (mensalmente ou, em
certos casos, mesmo num pagamento único) difere, significativamente, dos valores
mínimos para aplicação em caderneta de poupança (tipicamente na faixa de R$
300 para não correntistas do banco; além do mais, tem carência mínima de três
meses) ou fundos de renda fixa (valor mínimo de aplicação também de cerca de
R$ 300 atualmente – salvo novidade no mercado –, além de valores mínimos
de saque). Note-se que, mesmo nos casos em que o aplicador é correntista do
banco (caso em que o valor mínimo de aplicação em caderneta cai para algo na
faixa de apenas R$ 10), ainda restaria o coargumento da busca individual por
mecanismos eficazes de autocontrole para justificar a motivação em demandar
títulos de capitalização.
O conjunto desses quatro argumentos teórico-empíricos é exatamente o que
faz com que o volume financeiro da aplicação em títulos de capitalização, como
percentual do PIB, tenha se apresentado não apenas estável, como até crescente
nos últimos 10 a 15 anos – evoluindo, gradualmente, na tendência, de 0,4% para
0,5% (vide Tabela 1).
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Tabela 1

Fonte: Fenaseg e IBGE.

5. Conclusão
Do exposto nas seções anteriores, conclui-se que a demanda por títulos de
capitalização se justifica conceitualmente, de forma plena, sem necessidade de se
recorrer ao argumento da “irracionalidade”. O arcabouço teórico-empírico das
chamadas Finanças Comportamentais é suficiente para justificar o significativo
nível da procura por tais títulos de forma consistente no tempo.
Como demonstrado pela Teoria da Perspectiva, as escolhas entre alternativas
envolvendo risco apresentam diversos e impactantes efeitos que são inconsistentes
com os pressupostos básicos da teoria da utilidade esperada. Em especial, as
pessoas subestimam as chances de ocorrência de eventos que sejam meramente
prováveis, comparativamente a eventos certos. Tal tendência contribui para a
aversão ao risco em escolhas que envolvem ganhos certos e para a atração pelo
risco em escolhas que envolvem perdas certas. Além disso, os indivíduos, em
geral, desprezam componentes informacionais que estão presentes nas diversas
alternativas de escolha. Isso leva a preferências inconsistentes quando a mesma
situação de decisão é apresentada sob formas diferentes.
Nessa teoria alternativa da escolha sob condições de risco, o valor é atribuído
a ganhos e perdas (em vez de níveis finais de riqueza) e as probabilidades são
substituídas por pesos de decisão (subjetivos). Estes são em geral inferiores às
correspondentes probabilidades (objetivas) de ocorrência – exceto na faixa de
baixas probabilidades. Em função disso, a percepção humana majorada das
baixas probabilidades permite a demanda simultânea por seguros e apostas de
alto risco.
Outro conceito fundamental para o correto enquadramento analítico de
nossa questão é o de autocontrole, sob o ponto de vista microeconômico. Vale
a pena observar, inclusive, que até a criação “institucional” de mecanismos que
facilitem a autocontenção (como penalidades para o resgate antecipado de ativos
ilíquidos) contribui para um aumento (e não diminuição!) do nível de bem estar
dos indivíduos.
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Portanto, a demanda por títulos de capitalização se justifica, plenamente,
pela natural demanda conjunta por seguros e jogo, por parte de um indivíduo
típico. É alimentada, em especial, pela superavaliação das chances objetivas de
premiação própria nos sorteios (face ao fenômeno dos pesos de decisão subjetivos,
na visão de Kahneman e Tversky) e sustentada no tempo, de forma continuada e
consistente, pelos mecanismos de punição dos resgates, embutidos nos contratos
em questão, que nada mais são que indutores da autocontenção com relação ao
consumo imediato – que é uma força atuante poderosa no caso de indivíduos de
renda relativamente baixa, clientela natural desse produto.
Nesse sentido, e ainda mais porque os títulos se caracterizam por terem
emissões viáveis em valores muito pequenos (inferiores, frequentemente, aos de
aplicações mínimas em cadernetas de poupança ou outros instrumentos de renda
fixa bancários), representam importante veículo de formação de poupança no
Brasil – apresentando não apenas estabilidade temporal como, até, participação
relativa crescente no PIB nos últimos anos. Adicionalmente, o grau de penetração
desse produto financeiro – suscitando interesse até mesmo de segmentos da
chamada classe média – é evidência concreta e cabal de que se trata de relevante
canal de alimentação da poupança nacional.
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Crise econômica e financeira
ou cultural e institucional?
Análise à luz do debate
entre Hayek e Keynes
José Manuel Moreira e André Azevedo Alves*
Resumo: No contexto da atual crise econômica e financeira
internacional, voltam a estar em primeiro plano velhas receitas
keynesianas que apresentam o intervencionismo estatal como
panaceia para os problemas supostamente gerados pelo sistema
“neoliberal”. Neste artigo procura-se demonstrar que esse discurso,
longe de constituir uma inovação, tem de fato uma longa história no
contexto da retórica anticapitalista e antimercado, sendo em boa parte
indistinguível da gênese e do percurso histórico do keynesianismo
como sistema de pensamento social e cultural. À luz do debate entre
Hayek e Keynes, é possível compreender que a disputa, mais do que
puramente econômica, é também cultural e, no limite, entre filosofias
de vida e distintos modos de observar a realidade. Na explicação
da atual crise, além das econômico-financeiras e sociais, devem ser
consideradas também as causas culturais e institucionais, que são
inseparáveis do acento keynesiano no privilégio do imediato e do
consumo. Conclui-se que tanto as verdadeiras causas como as mais
chocantes consequências da crise do nosso tempo só poderão ser
percebidas e combatidas se se olhar para o keynesianismo como um
sistema articulado e coerente que ultrapassa a economia. Um sistema
de contestação e de ataque à poupança e ao conjunto de valores
liberais-conservadores e cristãos que, em especial a partir dos anos
60, conseguiu-se impor como teoria social do nosso tempo. Sem esse
passo, nunca atingiremos o âmago dos problemas que defrontamos,
que vão da deriva protecionista ao desprezo pela poupança, pelas
novas gerações e, em geral, pelo futuro.
Palavras-chave: causas da crise, protecionismo, liberalismo,
keynesianismo, escola austríaca.
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Os elementos plutocráticos que ocorrem nos regimes capitalistas devem-se não
tanto à liberdade econômica mas ao monopólio, o qual é, a maior parte das vezes, o
resultado não do mercado livre, mas da intervenção do Estado. (Daniel Villey)
As regras de mercado indicam que as atuações guiadas pela cobiça, pelo afã
de sacar benefícios imediatos, desatam forças sociais que tarde ou cedo destroem os
seus próprios atores. E isso é válido tanto para as pessoas como para as empresas, as
quais, se puserem o acento na obtenção e partilha de lucros imediatos, em vez de
praticar uma magnânima política de investimentos virada para o futuro, acabarão
na bancarrota. (Rafael Termes)
The economic crisis should be regarded as an unavoidable consequence and hence
a “just” price we have to pay for immodest and over-confident politicians playing
with the market. Their attempts to blame the market, instead of blaming themselves,
are unacceptable and should be resolutely rejected. The Czech government will –
hopefully – not push the world and Europe into more regulation, nationalisation,
de-liberalisation and protectionism. Our historical experience gives us a very
strong warning in this respect. (Václav Klaus, Do not tie the markets – free them,
Financial Times, 6 jan 2009)
Era usual dizer-se que os diagnósticos unem os espíritos, enquanto as
prescrições (as políticas) tendem a dividi-los. Infelizmente, hoje, até mesmo os
bons espíritos, sujeitos aos caprichos do novo pensamento mítico – as ideologias
políticas –, estão divididos quanto ao diagnóstico da doença e não apenas quanto
ao melhor remédio para a cura. Uma divisão que naturalmente se alarga às causas
da crise econômica e financeira. Reconhece-se que resultou de excessos, mas de
mercado ou de intervencionismo? Também se diz que é uma crise hipotecária,
ou será antes de revolta social da garantia face ao crédito?
Para a maioria, a crise talvez seja de regulação, ainda que se discuta se a
saída passa por mais, menos ou melhor regulação. Mas temos de admitir que não
falta quem a veja como a última prova da falência do capitalismo e das teorias de
autorregulação do mercado que associam ao chamado (neo)liberalismo. Uma
associação que tem uma história.
A crise e a cartilha antiliberal1
As referências ao “neoliberalismo” funcionam, desde os anos 1980, quase
sempre como uma espécie de papão indefinido que é agitado ciclicamente para
assustar a opinião pública. Não espanta por isso que, no contexto da atual crise,
o discurso sobre a falência das ideias “neoliberais” esteja a servir para ocultar
os falhanços da política monetária e da regulação. Aqui, convirá recordar que
foram os bancos centrais a gerar condições para a bolha de crédito (através da
manutenção de taxas de juro artificialmente baixas2) e não esquecer as falhas dos
ALVES (2008).
A este propósito, merece destaque a posição do insuspeito LEIJONHUFVUD (2008, p. 1), que
realça justamente a importância dos ensinamentos da Escola Austríaca para a compreensão das origens
e desenvolvimento da crise: “(...) a Reserva Federal foi levada a manter as taxas de juro excessivamente
baixas durante um período excessivamente longo. O resultado foi uma inflação dos preços dos ativos
combinada com uma deterioração geral da qualidade de crédito. Isto, obviamente, não configura uma
narrativa keynesiana. É antes uma variante da visão austríaca relativamente ao sobreinvestimento.” Para
uma exposição em profundidade da perspectiva austríaca sobre moeda, taxas de juro e ciclos econômicos,
cf. HUERTA DE SOTO (2009).
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reguladores do sistema financeiro, que se revelaram incapazes de cumprir com
independência (do poder político e econômico) as funções que justificam a sua
existência.
Tanto na Europa como nos EUA, o peso do Estado (absorvendo na maior
parte dos casos entre um terço e metade da riqueza produzida) está muito longe
do que se poderia considerar um Estado pequeno. Mesmo assim, a regulação não
funcionou. As falhas dos Estados tiveram um papel crucial na geração da atual
crise internacional, mas, infelizmente, serão os contribuintes atuais e futuros a
pagar as consequências dessas falhas. E tanto mais quanto se insistir nas velhas
receitas keynesianas de aumento da despesa pública, endividamento do Estado
e expansionismo monetário.
Assim sendo, não deixa de ser surpreendente que o rebentamento da bolha
gerada por anos de crédito fácil estimulado pelos Bancos Centrais (acompanhado
pelo evidente falhanço das entidades de supervisão e regulação) seja repetidamente
apresentado como um produto do livre funcionamento da economia de mercado.
A forma como a cartilha antiliberal de muitos comentadores e jornalistas ignora
as múltiplas formas de intervenção estatal na economia pode interpretar-se
como pura má-fé ou simples ignorância. Mas, seja como for, há que reconhecer
o seu eficiente contributo para a criação de um ambiente propício à ascensão de
discursos e medidas populistas estatizantes (incluindo os famigerados “planos
de salvação” que socializam os prejuízos de grupos e setores politicamente
influentes). Felizmente, ao contrário do que desejariam os arautos da cartilha
antiliberal, o modelo de economia de mercado (mais ou menos intervencionada)
que tem caracterizado os países mais desenvolvidos não deverá estar em causa. A
memória do absoluto desastre de todas as experiências de “socialismo real” está
ainda demasiado próxima, e deverá impedir que o discurso anticapitalista mais
radical se propague para além dos grupos extremistas.
Existe, no entanto, a ameaça bem real de assistirmos – no âmbito do atual
modelo – a um aumento do intervencionismo estatal em nível nacional e do
protecionismo em nível interndacional. Uma ameaça que é parte de uma vasta
herança keynesiana que continua a pesar e a condicionar as verdadeiras respostas
a uma crise que nos obriga a relançar perguntas incômodas.
Uma crise de respostas ou de verdadeiras perguntas?
Como se explica que em setores tão regulamentados – como o bancário
– a regulação não tenha funcionado? Como entender tanta aceitação – entre
políticos e comentadores – da explicação antiliberal das falhas de mercado, e
tanta dificuldade em ver que as falhas dos Estados estão na origem da atual
crise internacional? Como explicar tanta fé na bondade do intervencionismo
governamental, sabendo-se que:
“Os governos, a começar pelo português, têm dado mostras inesquecíveis
que todos os manipuladores do mercado usam como inspiração. Mentira,
leis retroativas, mudança inesperada de regras, intrusão na vida dos cidadãos,
instabilidade fiscal, falta de cumprimento de cláusulas contratuais, adjudicações de
favor, licenças sem concurso público, favoritismo e nomeações de altos dirigentes
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por confiança partidária, tudo tem justificação, tudo se explica pela necessidade
de vencer, de crescer e de ganhar eleições. Os políticos, tanto de esquerda como
de direita, contribuíram decisivamente para a criação deste clima doutrinal e
espiritual. O poder político, entre nós como no resto do mundo, não revelou
ter padrões morais superiores aos dos predadores. Não mostrou ser digno de
confiança. Não garantiu que impede a promiscuidade e o livre enriquecimento
dos políticos.”3
Assim sendo, como se justifica tanta crença em velhas receitas keynesianas
– com aumento da despesa pública, endividamento do Estado e expansionismo
monetário – que não só não levarão à cura como aumentarão a conta com juros a
pagar pelos contribuintes atuais e futuros? Como se compreende que os mesmos
que tão bem sabem denunciar o esquema Madoff não sejam capazes de ver que é
nesse mesmo tipo de esquema em pirâmide em que se assenta o nosso sistema de
Segurança Social? Será que o essencial do debate sobre a Crise4 está em questões de
natureza técnica ou nos princípios que no longo prazo sustentam uma economia
de mercado? A questão é: que tipo de sociedade e de organizações queremos
criar e fomentar para garantir a solidez de um sistema econômico que se quer
sustentável? Um sistema assente na iniciativa das pessoas ou dependente da boa
vontade dos governos, na interação da sociedade civil ou na execução de planos
de salvação pagos pelos contribuintes? Assim sendo, como assegurar modelos
de supervisão que prezem as regras, o jogo a prazo, e não apenas os resultados
esperados pelo poder político ou econômico?
É preocupante verificar que a generalidade das entidades reguladoras está
quase sempre nas mãos de gente nomeada em função de um passado mais ou
menos partidário. É preciso ter em conta que nem todos os ex-governantes
vão para as empresas ou para a banca, há muitos que (talvez para a coisa ser
mais coerente) vão para este tipo de entidades ditas independentes. Mas mais
preocupante é vermos que, apesar do peso do Estado e da crescente promiscuidade
entre os interesses do dinheiro e a política, o discurso sobre a obrigação moral
de o governo atuar (e salvar quem bem entende) continua a ter mais aceitação
do que as teorias econômicas alternativas às irrealistas políticas de estabilização
keynesianas. Políticas tão românticas que não só pressupõem que os governos
fazem o que é melhor para o país, mas também que, além disso, têm capacidade,
meios e informação para fazer tudo isso (incluindo a criação de emprego) com
êxito.
Olhando para muitas das medidas que continuam a ser “apadrinhadas”,
podemos legitimamente perguntar: qual a influência dos grupos de interesse e
dos buscadores de rendas nas soluções salvadoras para a crise, da banca à indústria
automobilística? Podemos até ir mais longe: até que ponto um governo não
tenderá a manter modelos de regulação que se revelam ineficientes? Quem se
beneficia com eles? Será que os governantes procedem assim por estar convencidos
de que isso é bom para a maioria dos cidadãos, ou tão só para evitar custos
políticos que teriam de enfrentar por parte de quem se beneficia dos privilégios
3
4

BARRETO (2008).
MOREIRA (2009b, p. 134-137).
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dessa boa regulação, que é sempre bem concertada e mediaticamente anunciada
como salvadora?
A propósito do caso Manhattan Hedge Fund – que a SEC usou como parte
de uma justificação para um maior controle regulador sobre os hedge funds –,
Kurdas diz:
“Os desastres financeiros são quase sempre seguidos de movimentos para
aumentar e expandir a regulação. As perdas originam pedidos de intervenção
governamental, especialmente quando há suspeitas de fraude. Os políticos, os
media e o público em geral tendem a ver a regulação como o remédio natural,
talvez por olharem para os debacles financeiros através da metáfora de crianças
mal comportadas que necessitam de supervisão de adultos. Mas, quando se
examina um episódio da vida real, a presunção de que regulação mais apertada
teria impedido o debacle é difícil de sustentar. Em vez disso, o que a análise torna
evidente é uma sequência de erros de percepção e de avaliação, características
comportamentais que se aplicam tanto aos reguladores como ao resto da
humanidade e que sugerem não acréscimos de controle burocrático, mas a
necessidade de uma melhor compreensão dos enviesamentos mentais.”5
Assim sendo, não será tempo de perceber que, antes de respostas, precisamos
de boas perguntas? É que muito antes de se tentar salvar o mundo deveríamos
cuidar de o compreender. Talvez por isso C. Lévi-Strauss costumasse dizer:
“O sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é quem faz as
verdadeiras perguntas”. Palavras que parecem ter tido eco em R. Skidelsky, autor
de uma das mais notáveis biografias de J. M. Keynes:
“Enquanto confiarmos em soluções técnicas para colmatar lacunas morais
e os governos se apressarem a fornecer pacotes de resgate que possibilitam que
o carrossel comece outra vez a girar, somos obrigados a oscilar entre um delírio
e outro, pontuados por períodos de tempo de colapso.”6
Um “carrossel” que voltou a ganhar força com a crise e cujas consequências
para os nossos netos nunca puderam ser denunciadas se não formos capazes de
deixar a nu as crenças que animaram a revolução keynesiana. Crenças que são
inseparáveis das “contradições” que acompanham as políticas para sair de uma
crise que, na sua origem, tem profundas causas filosóficas e morais. Causas que,
com o tempo, se transformaram em ideologias de facilidade e em instituições de
deferimento de dívidas, em vez de recompensas.
A insuspeita Joan Robinson, no seu livro Filosofia Econômica, quis dar-nos
conta dessa mudança: de uma visão da economia ligada aos bons hábitos a um
novo pensamento econômico que, entretanto, nos passou a dominar. A ponto
de a relação, antes bem aceita, entre “virtudes” privadas e benefícios públicos
ter deixado de existir. O que tornou a General Theory tão difícil de aceitar
não foi o seu conteúdo intelectual, que, numa disposição serena, pode ser
facilmente compreendido, mas sim as suas chocantes implicações. Pior que os
vícios pessoais serem benefícios públicos, parecia que a nova doutrina era ainda
uma mais desconcertante proposição de as virtudes privadas (frugalidade e boa
5
6
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administração) serem vícios públicos7. Assim se chegou a um natural estado de
endividamento – tanto dos governos e empresas como dos cidadãos – a que
não é alheio, como veremos, o ataque à virtude-vício da poupança. Um efeito
perverso que, estranhamente (ou talvez não), a maioria de nós quer ou acredita
poder ser combatido com mais consumo e mais endividamento. Contradições
e efeitos perversos de uma herança que se traduziu em mudanças na teoria
econômica e nas políticas públicas, mas também numa ideologia institucional
que democraticamente passou a moldar os nossos hábitos culturais. A ponto de
se tornar difícil encontrar apoio para verdadeiras alternativas a um pensamento
avesso a sacrifícios e deveres (e muito dado ao gozo de direitos adquiridos), que
acabou por dominar tanto as “massas” como os seus líderes. Uma cultura de
sucesso fácil – a que Ortega e Gasset chamou “Rebelião das massas” – que não só
está na raiz da crise como das dificuldades em encontrar soluções para sair dela.
Keynes e as contradições do protecionismo
Uma dessa “contradições” torna-se bem visível na forma como se está a lidar
com o protecionismo. É assim que, como salienta Avelino de Jesus, no texto
Fundamentos de um protecionismo anunciado, os chefes de Estado e de Governo
da União Europeia (UE), em reunião de 1.º de março de 2009 destinada a
discutir a atual crise econômica e financeira, apesar do espectro do protecionismo
e dos prementes dos parceiros de Leste, em grandes dificuldades, se limitaram
a “salientar que o protecionismo não é resposta para a atual crise e manifestar
confiança no papel da Comissão enquanto guardiã do Tratado”.
Ou será que desconhecemos que a política keynesiana de estímulos, pela sua
própria natureza, arrastará os governos para uma corrida a medidas de proteção
das empresas nacionais? Um protecionismo8 que é o sinal de um tempo que –
pelo menos por agora – se anuncia de fortalecimento da intrusiva influência do
Estado e de reforço dos cartéis: sindicatos e outros organismos corporativos.
Uma tendência que, no geral, se traduzirá no enfraquecimento da concorrência
interna e num aumento do protecionismo interno e externo à UE, que acabará
por penalizar mais os países de média e pequena dimensão, como Portugal.
Mas o que surpreende, mais que descobrir a dificuldade que os mentores
dessas medidas têm em reconhecer o protecionismo como um seu efeito, é a sua
incapacidade em vê-lo como um dos corolários da teoria keynesiana.
“Em muitos aspectos, poder-se-á mesmo sustentar que as pulsões
protecionistas precederam e criaram – a par com o desprezo pelas preocupações
com a poupança e com o futuro das novas gerações – as motivações necessárias
para a elaboração do edifício teórico do keynesianismo.”
ROBINSON (1964, p. 75).
Face a países terceiros, a UE, entre outras medidas recentes, reintroduziu os subsídios à exportação
de laticínios e impôs uma tarifa de 66% às importações de velas chinesas. Na Alemanha, os investidores
estrangeiros terão de obter autorização do governo federal para adquirir mais de 25% das ações de uma
empresa. A França reforçou a sua histeria protecionista e prepara-se para excluir as empresas e o emprego não
francês no processo de ajudas estatais à indústria automobilística. A Índia e a Rússia reforçaram fortemente
as tarifas às importações de aço e de automóveis. Os EUA avançam com a provisão “Buy american” no
programa de estímulo, cf. JESUS (2009).
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Em reforço deste ponto de vista, Avelino de Jesus, com base em três textos9
de Keynes anteriores à Teoria Geral, que anunciam a concepção geral da sociedade
que o autor visiona, defende que:
“A política de estímulos de concepção keynesiana, com acentuação nos
incentivos ao consumo, à despesa pública e à concessão de créditos especiais,
arrastará as medidas de proteção das empresas e dos mercados nacionais dos
Estados que as emitem. Os governos não vão tolerar que as suas despesas
beneficiem as empresas dos vizinhos. O enquadramento conceitual oferecido pelo
keynesianismo apela ao egoísmo individual e a privilegiar os objetivos imediatos
e de curto prazo com desprezo pelo futuro e pelas necessidades de coesão e de
integração europeia.”
Keynes: a herança do defunto e os nossos problemas
O mesmo Avelino de Jesus usa uma bem conhecida e célebre frase de Keynes
– “As ideias dos economistas e filósofos políticos, estando certas ou erradas, têm
mais importância do que geralmente se pensa. Na realidade, o mundo é quase
exclusivamente governado por elas. Os homens de ação que se julgam livres
de qualquer influência intelectual são em geral escravos de algum economista
defunto.”10 – para dizer que esta sentença, apesar de abundantemente citada,
é muito mal compreendida quando se trata de formular e analisar a política
econômica da atualidade. Uma incompreensão que se revela na dificuldade em
perceber as origens da atual crise econômica e financeira e na incapacidade em
antecipar algumas das consequências que estão para vir. Daí a necessidade de
termos em devida conta duas evidências.
A primeira é que a maioria dos economistas, dos políticos e dos fazedores
de opinião são hoje, e desde a década de 60 do século XX, dominantemente
escravos do defunto Keynes. Por esta via, o keynesianismo impôs-se como a
teoria social do nosso tempo.
A segunda passa pelo reconhecimento de que o keynesianismo é um sistema
de pensamento assaz completo, articulado e coerente que ultrapassa a economia,
impondo-se na área da moral e dos comportamentos sociais em geral. Um sistema
com consequências chocantes, mas que próprio Keynes se encarregou de explicitar
em passagens terrivelmente claras. Como acontece com os três referidos textos,
que, por serem breves, nos permitem descortinar melhor o modo como a sua
concepção de sociedade se liga ao âmago dos problemas que defrontamos: por
um lado, a deriva protecionista e, por outro, o desprezo pela poupança, pelas
novas gerações e, em geral, pelo futuro.
Justifica-se assim que Avelino de Jesus, a propósito da expressão “No longo
prazo estamos todos mortos” – atribuída a Keynes e frequentemente glosada
por muitos numa acepção favorável e positiva –, lhe atribua um significado
desprezível, na medida em que acentua o privilégio do imediato e do consumo.
Isto, ao mesmo tempo em que insiste em que a influência de Keynes, mais que
9
National self-suficiency (1933), The End of laissez-faire (1926) e Economic Possibilities for Our Grandchildren
(1930), textos incluídos em KEYNES (1988, p. 275-297 e p. 323-333).
10
KEYNES (1970, p. 360).
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na qualidade da sua teoria econômica – aliás medíocre –, estará na relevância do
seu sistema de pensamento global, de contestação aos valores conservadores e
cristãos, que nos últimos 50 anos foi ganhando importância crescente. Mesmo nas
matérias aparentemente econômicas isto está presente. A sua fixação no combate
à poupança – fonte de todos os males – deriva de um sistema global de valores
alternativo e não de demonstração científica, sentenciando expressamente: “A
moral, a política, a literatura, e a religião confluíram numa grande conspiração
para promover a poupança.”
Esta posição é fundamental na rejeição de um propósito, de uma finalidade
para a vida, para além do imediato e da fruição instantânea dos bens e dos prazeres.
A recusa da família tradicional, instituição que, por excelência, transporta os
recursos do presente para o futuro, o repúdio do propósito de viver para os outros,
devem assim ser vistos também como pilares da sua mundividência. Um modo
keynesiano de olhar para a sociedade que, embora menos conhecido e menos
evidente nas suas obras “econômicas”, se torna claro e expressivo em muitos
outros escritos, onde, explicitamente, classifica a preocupação com o futuro de
“mórbida”, de “semicriminosa” e de “semipatológica”, avançando até que deve
ser tratada como “doença mental”.
Assim sendo, não nos devemos admirar que, sendo o juro o elo que, na vida
econômica, liga o presente ao futuro, se preconize a sua eliminação. Nem estranhar
que, apesar de a crise ser de sobre-endividamento – do Estado, das empresas e
das famílias –, haja tanta fé entre os seguidores do profeta (economistas, políticos
e eleitores) nas medidas a seguir: incentivar o consumo, orçamentos públicos
gigantescos, déficits e dívidas públicas e privadas incontroláveis, numa vã ânsia
de eliminar o futuro, o juro, a idade, as rugas, enfim, o tempo. Políticas que não
só explicam o estado de pré-falência de alguns países europeus, como são reflexo
de um tempo em que as velhas virtudes – como poupança e prudência – deram
lugar às novas: ao consumo e à imprevidência que caracteriza todos quantos
insistem em viver acima das suas possibilidades.
Mesmo assim vale a pena acreditar – com Avelino de Jesus – que, do mesmo
modo que a grande crise de 1929 foi o momento histórico que permitiu ancorar
o ensino e expansão da doutrina keynesiana, a grande crise de 2009 pode vir a
tornar-se uma boa ocasião para percebermos que nunca sairemos da crise se não
soubermos como nela entramos. E também uma rara oportunidade para evidenciar
quanto os velhos vícios (agora novas virtudes) da imprudência, do excesso de
consumo, do desprezo pelo futuro, são o suporte ético e o toque de magia de
uma teoria econômica errônea e moralmente nociva. Uma doutrina que, talvez
por ser tão consagrada e tão pouco discutida, deixa pouca margem para que a
resposta à crise nunca se afaste muito de uma herança do defunto: emissão de
doses monumentais de despesas públicas e facilidades de crédito. Políticas que
muitos ingenuamente julgam sem relação com o crescente protecionismo, como
se este não fosse uma consequência da natureza dos mecanismos econômicos
que aquela resposta põe em marcha.
Hayek costumava desconsiderar os jornalistas dizendo serem revendedores
de ideias em segunda mão. Um mal que, com a crise, se alargou a mais classes
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e talvez possa servir de justificação para tanta ignorância, mesmo no mundo
acadêmico, em relação à história da formação do pensamento keynesiano. Só
isso justifica que tantas pessoas, aceitando a natureza dos estímulos em curso,
estranhem esta deriva protecionista e nunca cheguem a entender que ao dano
causado em muitas formas de convivência pacífica não é alheia uma cultura
empresarial, política e moral prisioneira do curto prazo e uma filosofia utilitarista
orientada para políticas dirigistas que acabam por desvalorizar os efeitos perversos
no longo prazo. Políticas que, ainda que de forma indireta, acabam por atingir
a vida humana, incluindo a diminuição da natalidade (que alguns veem como
reflexo do aumento dos custos de oportunidade de ter filhos). Sendo este apenas
um dos efeitos de uma mentalidade que despreza o futuro e torna, afinal, ainda
mais real o dito de Keynes de que “no longo prazo estaremos todos mortos”11.
Keynes e a hostilidade para com a “economia” e as outras virtudes
Males como o imediatismo e o materialismo costumam ser associados ao
capitalismo, mas poucos atendem aos efeitos perversos do Estado-Providência.
Um modelo “social” que, a coberto das ideias keynesianas, levou ao fomento do
consumismo e, mais tarde, à miragem das políticas de rendimentos e preços12. A
este propósito, H. B. Acton salienta:
“O ‘consumismo’ obedece à crença errada de que todos podem aumentar
facilmente a felicidade independentemente da competência econômica. As
pessoas estariam sempre menos dispostas a comprar o que a propaganda lhes
oferece, se os seus desejos fossem mais moderados. (...) [tal como a inflação]
é uma consequência da moral hedonista e da inconsiderada aplicação da teoria
keynesiana que, em parte, expressa a recusa vitoriana, segundo a qual primeiro
era preciso poupar e só depois gastar.”13
Uma recusa que, segundo o mesmo Acton, aparece bem expressa numa
passagem da Teoria Geral, onde Keynes ridiculariza todos os moralistas e
economistas que acreditavam nas virtudes de uma doutrina austera que defendia
que o único remédio eficaz passava por uma poupança rigorosa, tanto por parte
do Estado como dos indivíduos14. O mesmo desprezo pela importância das
virtudes da poupança é salientado por Roy Harrod na sua obra sobre a vida de
Keynes, onde, citando uma passagem do Treatise on Money (1930), conclui:
“julgando a história no seu conjunto, Keynes nunca pensou que ser poupador
fosse uma virtude”15.
O contraste da postura de Hayek face às virtudes da prodigalidade e do
consumo defendidas por Keynes foi bem expresso por Alain Parguez em Hayek e
11
Sobre este contraste entre curto e longo prazo veja-se também, ainda que numa perspectiva mais misesiana
do que hayekiana, HAZLITT (1979, p. 89-102).
12
Cf. a este propósito, BRITTAN e LILLEY (1980). El espejismo de la política de rentas. Madrid: Unión
Editorial, 1980.
13
ACTON (1978, p. 88-89).
14
KEYNES (1970, p. 342).
15
HARROD (1985, p. 467-468). Para um tratamento mais desenvolvido deste tema, veja-se também
ROTHBARD (1992).
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Keynes face à austeridade. Neste artigo o autor mostra como, desde os inícios dos
anos 1930, o debate entre Keynes e Hayek girou à volta da austeridade: “crer na
austeridade não é legítimo se não se acredita na verdade da teoria hayekiana do
capital; só ela pode justificar a austeridade. Aqueles que aceitam a teoria keynesiana
do capital são forçados a negar a austeridade e a admitir todos os seus efeitos
perniciosos”16. Por isso, o mesmo autor considera hayekianos todos aqueles que
querem abolir a crise através do regresso à boa gestão, quer ela seja de direita
ou de esquerda. E, para justificar esta identificação dos hayekianos com a gestão
rigorosa, cita um extracto de The Pure Theory of Capital onde Hayek denuncia
o escândalo provocado pela Teoria Geral:
“Ainda que os tecnocratas e todos os que acreditam na capacidade produtiva
ilimitada do nosso sistema econômico não pareçam ter ainda compreendido, o
que [Keynes] nos deu foi na verdade aquela economia de abundância contra
a qual, desde há muito, vêm protestando. Ou melhor, deu-nos um sistema de
economia que está baseado no pressuposto de que não existe nenhuma escassez
real, e que a única escassez com que nos devemos interessar é a escassez artificial
criada pela decisão das pessoas de não venderem os seus serviços e produtos
abaixo de certos preços arbitrariamente fixados.”17
Depois de um período de crescente influência de políticos e economistas
críticos de Keynes (e dos keynesianos), ainda que muitas vezes a contraposição
fosse feita em termos de Keynes versus Friedman, assistimos agora ao reabilitar de
velhas políticas de emprego prisioneiras da “ideia nefasta de que o desemprego
é devido fundamentalmente a uma insuficiência da procura agregada”18. O que
mostra que a revolução keynesiana não só nunca morreu como ganhou novo
fôlego. Uma nova vida que, contudo, desta vez dará provavelmente pouco tempo
de vida aos keynesianos19. Mas, se isso não acontecer, não só se prolongará a nossa
incapacidade para ver que uma sustentável criação de emprego nunca ocorrerá sem
uma verdadeira política de austeridade, como seremos obrigados a um redobrada
atenção sobre uma advertência hayekiana: “Estou plenamente convencido de que,
para regressarmos a uma estabilidade razoável, para não dizer uma prosperidade
durável, precisamos antes exorcizar o íncubo keynesiano”20.
É para este desafio que o nosso texto pretende contribuir, ao procurar mostrar
que a desmistificação dos ideais da chamada “revolução keynesiana” passa menos
pela contraposição entre keynesianismo e monetarismo – ou mesmo Keynes versus
Schumpeter – e mais pelo confronto entre Keynes e Hayek21.
Keynes versus Hayek: interesses e ideias
Um contraste que é também entre duas visões da economia, uma que
PARGUEZ (1990, p. 144).
17
HAYEK (1976, p. 374, edição original: 1941).
18
HAYEK (1975, p. 19).
19
É que, ao contrário dos anos 1930, a questão do endividamento será crucial. E tanto mais quanto Estados,
empresas e famílias partem de níveis tão elevados de endividamento que deixam pouca margem à asneira.
Como se não bastasse o envelhecimento acelerado da população, mesmo as pessoas mais novas começam
a ter razões para desconfiar de pessoas que, em nome da crise, as querem convencer de que sabem gastar
o dinheiro dos outros (filhos e netos) melhor que os próprios.
20
HAYEK (1985, p. 209-210).
21
Sobre a relação entre o pensamento de Keynes e o de Hayek, veja-se, por exemplo, BUTOS e KOPPL
(1997) e BUTOS (2003).
16
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privilegia o homem austero e previdente – o homem frugal e prudente – e outra,
o homem gastador e dependente da Providência do Estado, o homem pródigo
e despreocupado com o futuro. Aqui chegados, temos de dizer que não se deve
confundir Keynes com os keynesianos. Mesmo admitindo, como faz Hayek, que
Keynes, ainda que inconscientemente, tenha contribuído para minar o edifício
da liberdade, devemos reconhecer que nunca chegou ao ponto de defender o
socialismo de uma forma explícita e geral. Isto apesar do desagrado dos seus
amigos do Bloomsbury, que nunca compreenderam quanto o funcionamento
da ordem alargada se deve basear sempre em considerações de longo prazo22.
E também de muitos dos seus discípulos, como Joan Robinson, que chegou a
lamentar a dificuldade e a pouca alegria que Keynes, no fim da vida, manifestava
em acompanhar o sentido dos esforços dos seus mais íntimos colaboradores. Daí
o lamento: “havia momentos em que tínhamos muita dificuldade em conseguir
que Maynard visse até onde a sua revolução realmente levava”23.
É verdade que podemos admitir que esta resistência de Keynes possa ter
a ver com o fato de não lhe agradarem os efeitos finais a que a sua revolução
poderia levar. Mesmo assim, há razões para pensar que Keynes não só sempre
descurou o longo prazo como nunca abandonou a crença de que a partir de
efeitos previsíveis era possível construir um mundo melhor do que aquele que
se baseia na submissão às normas abstratas tradicionais.
Daí que, como nos lembra Hayek, não só use a expressão “sabedoria
convencional” como objeto de chacota como, numa significativa passagem
autobiográfica (My Early Beliefs), também se vanglorie da forma como o
círculo dos seus amigos dos primeiros anos de Cambridge, a maioria dos quais
pertenceu mais tarde ao Bloomsbury Group, se gabava de não respeitar as normas
morais tradicionais: “repudiávamos totalmente qualquer obrigação pessoal de
obedecer a normas gerais”. Chegando mesmo a considerarem-se “no sentido
estrito do termo, imoralistas”. A este propósito, Keynes, mais tarde, ainda que
modestamente, acabaria por considerar que, aos 55 anos, estava demasiado velho
para mudar de atitude e por isso continuaria a considerar-se um imoralista24.
É tendo em conta estas afirmações que Hayek considera perfeitamente
natural que Keynes tenha justificado alguns dos seus pontos de vista econômicos e
a sua crença numa manipulação da ordem de mercado, na base de que “no longo
prazo estaremos todos mortos”, o que pode significar que não importa o dano
que no longo prazo se inflija; o que conta é apenas o momento atual, o curto
prazo – ou seja, a opinião pública, as reivindicações, os votos e toda a sujidade
e habilidades da demagogia. Justifica-se assim que Hayek entenda o slogan “no
longo prazo estaremos todos mortos” como manifestação de uma má vontade
em reconhecer que a moral diz respeito aos efeitos de longo prazo – efeitos que
estão para além da nossa percepção direta – e de uma tendência para desdenhar

HAYEK (1988, p. 58).
HAYEK (1983, p. 41). Citação referida também em HAYEK (1985, p. 210).
24
Para mais desenvolvimento e respectivas referências bibliográficas, veja MOREIRA (1994, p. 400). Sobre
este tema. cf. também ROTHBARD (1992).
22
23
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do hábito de visão de longo prazo25.
Ou será que ainda não percebemos que a falta de políticos com este tipo
de visão ou o excesso de políticas que fomentam a precariedade – do emprego
ao casamento – são, afinal, sinais culturais de um mundo moldado por políticas
bem keynesianas? Políticas que levaram a efeitos que nos podem desagradar,
mas que, em geral, assentam em causas que não nos cansamos de apoiar, e em
ideias (e valores) cujas consequências nefastas só os nossos netos estarão em
condições plenas de inventariar. Entre essas ideias, como bem viu Hayek, está
o ataque à virtude da economia ou da poupança (“virtue of saving”): “Keynes
também argumentou contra a moral tradicional da ‘virtue of saving’, recusando,
juntamente com centenas de economistas de renome, admitir que uma redução
da oferta de bens ao consumidor é, em geral, necessária para tornar possível o
incremento da produção de bens de capital (isto é, de investimento).”26
É um problema com que hoje, de novo, nos debatemos, e com os mesmos
perigos derivados da excessiva crença nos efeitos benignos de medidas populares
que, a prazo, criarão condições para uma nova era de inflação que não deixará
de ser causa de novo e grave desemprego, como aconteceu no terceiro quartel
do séc. XX. A este propósito, vale dizer que, tal como Hayek, que nunca deixou
de reconhecer Keynes como um homem de grande capacidade de persuasão e
supremos dotes mentais, ainda que apreciando mais o seu valor como artista e
político do que como economista, também nós devemos ser capazes de usar
a persuasão para fazer vingar soluções alternativas para sair da crise. Só assim
conseguiremos tornar atual a profecia de Keynes, contida nas últimas linhas da sua
Teoria Geral: “cedo ou tarde, são as ideias e não os interesses criados que acabam
por se constituir em perigo, tanto para o bem como para o mal”.27 Um desiderato
difícil de realizar num tempo que é também de regresso e prova da capacidade de
persuasão das ideias daquele que muitos já consideravam um profeta esquecido28.
Um regresso que é também de embaraço, em especial para governos que se
sentem na obrigação de se convencer e de convencer as populações a regressar a
“hábitos de poupança” e às virtudes do mercado, em contraste com a apologia
do consumo e de direitos sociais independentes da contribuição produtiva29.
Como se chegou ao estado de crise e como sair dele?
Vimos que o debate entre Hayek e Keynes é entre duas visões da economia,
mas também de filosofias de vida. E que esse debate precisa ser retomado,
alargado e compreendido, em especial por todos os que influenciam os meios
de comunicação e de decisão. Os tempos difíceis que estamos a atravessar são
também de oportunidade para descobrir como usar a grande arma de Keynes – a

HAYEK (1988, p. 57).
Expressão que, além de como adjetivo poder significar econômico ou frugal, também pode ser sinônima
de salvação (da alma).
27
KEYNES (1970, p. 361).
28
Como acontece com o livro Keynes, el profeta olvidado, de Mário Guillermo Gómez Olivares.
29
Ainda que não deixe de ser estranho o número de acadêmicos muito reconhecidos que criticam o consumo
e apoiam este tipo de direitos.
25
26
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persuasão – em favor de pontos de vista mais “fundamentais”, que são os que
alcançam o longo prazo e garantem o futuro.
Um debate que pressupõe a prévia resposta a uma pergunta: como se chegou
a tanto “unanimismo” em relação às ideias keynesianas, se elas são tão perigosas?
Uma explicação possível foi sugerida por Aguirre Rodríguez:
“Os pensadores socialistas podiam estar satisfeitos, os seus ideais igualitários,
conseguidos através da aplicação de impostos progressivos e uma alargada
prestação de serviços sociais, recebiam pela primeira vez o aval da ciência
econômica. Tão pouco os conservadores se sentiam defraudados porque, se
o Estado assumia o encargo de estabilizar os mercados de bens e assegurar as
vendas, o risco de empreender aventuras no mundo dos negócios tornava-se
notavelmente reduzido e isto era um bom clima para dar confiança ao empresário
e reanimar o investimento privado. Os socialistas esqueceram a última parte
do argumento keynesiano e tomaram o que à sua ideologia convinha, a saber:
aumentar sem cessar o gasto e o investimento público, ignorando as consequências
sobre a sustentabilidade das finanças públicas e respectiva credibilidade a nível
internacional.30 Os conservadores esqueceram que só o risco legitima o lucro e
dedicaram-se a fazer lucros com o apoio do Estado: uns e outros levaram-nos à
atual situação e tudo em nome de Keynes.”31
Assim se chegou ao que muitos denominam “neomercantilismo” e a
políticas legitimadoras da chamada “ganância” própria de uma “economia de
interesses”. Políticas que, embora com oscilações críticas, conforme os ventos que
sopravam, dão vida a um novo credo e uma visão intervencionista na economia.
Uma filosofia dirigista que dá vencimento à previsão de Stigler: os economistas
passaram da noite para o dia da exortação à abstenção governamental ao pedido
de intervenção sem se preocupar em ver se o governo estava em condições de
assumir essas novas tarefas que se lhe atribuíam32.
O Keynes-bastardo e o regresso à sabedoria dos clássicos
Aqui chegados, importa denunciar o (ab)uso que muitos keynesianos, desde
o inicio, fizerem do prestígio alcançado por Keynes, que chegou a ser visto,
tendo em conta as suas teorias econômicas – tidas como “revolucionárias” –,
em paridade, epistemologicamente falando, com Einstein33. Importa, todavia,
reconhecer que Keynes não só nunca abandonou totalmente a sabedoria de Adam
Smith como, na parte final da sua vida, chegou a manifestar distanciamento em
relação aos pontos de vista dos seus mais íntimos seguidores e até concordância
com o essencial do polêmico livro de Hayek The Road to Serfdom (1944).
Desse regresso ao bom senso nos dá conta Hutchison ao referir que
Keynes não considerava necessário nem desejável confiar primordial ou
predominantemente nos controles do governo, que deviam utilizar-se, como o
30
Práticas que levam a reações adversas face a formas de escrutínio externo. A este propósito, veja-se
ALVES (2010).
31
AGUIRRE RODRÍGUEZ (1980, p. XV) , “Prólogo” a HUTCHISON, Keynes versus los “keynesianos”.
Madrid: Espasa-Calpe, 1980, p. XV.
32
AGUIRRE RODRÍGUEZ (1980, p. XX-XXI).
33
HUTCHISON (1980, p. 3).
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adubo, “não para frustrar, mas para tornar efetiva a sabedoria de Adam Smith”.
Defendendo, por isso, no seu último artigo de publicação póstuma, sobre “A
balança de pagamentos dos EUA”:
“Encontro-me eu próprio embaraçado, não pela primeira vez, a recordar aos
economistas contemporâneos que os ensinamentos clássicos encerravam algumas
verdades permanentes de grande importância (...) Há nestes assuntos toda uma
série de forças internas em ação, que podemos chamar forças naturais, ou mesmo
a mão invisível, que operam para o equilíbrio. (...) Se recusamos a medicina dos
nossos próprios sistemas em geral, podemos simplesmente derivar de recurso em
recurso e realmente não mais nos restabelecermos de novo.”34
A este propósito, vale dizer que Keynes foi mesmo ao ponto de lamentar a
quantidade de “material modernista, equivocado, azedo e estúpido que está a
circular”. A proclamação destas linhas mestras ou princípios amplamente gerais
foi praticamente a última palavra de Keynes como economista. Torna-se difícil
negar quão profundamente desagradável deve ter sido para parte do séquito
keynesiano35.
Em relação a estas frases proféticas que Lord Kahn pretendeu atribuir ao fato
de Keynes já ser um homem doente, Jacob Viner, um dos grandes economistas
do seu tempo, sublinhou o quanto este texto alarmava o pendor otimista dos
seus discípulos, chegando por isso a acusá-los de terem tentado suprimir este
artigo [de Keynes] para assegurar que o Congresso americano aprovasse o
Acordo de Empréstimos que se estava a discutir com o Tesouro. A este propósito,
Joan Robinson afirmou: “No fim da sua vida, vendo-se obrigado a defender os
argumentos de Bretton Woods contra as suas próprias posições, [Keynes] caiu
no erro de argumentar que, no longo prazo, as forças de mercado tenderiam a
restabelecer o equilíbrio comercial do mundo.”36 Afirmação que levaria esta
economista a, mais tarde, declarar não ter dúvidas de que Keynes poderia ser
visto também como um keynesiano-bastardo, que se caracterizava por inverter
o argumento de modo a que este se torne uma defesa do laissez-faire. Era neste
sentido que deveriam ser entendidas as notas finais da sua General Theory que,
segundo a mesma autora, estariam na linha de Pigou, que (salvo raras exceções)
considerava o laissez-faire como uma “norma que, em geral, não se podia
questionar”37.
Mas aqui Lord Kahn e Joan Robinson não estão sós. Hutchison inclui
também Sir Roy Harrod entre os três primeiros pseudo-keynesianos, que, embora
não estando de acordo em certo número de temas, partilham de muitos pontos
comuns e, de modo especial, no interesse em invocar, de forma injustificada,
KEYNES (1946).
HUTCHISON (1980, p. 33). A este propósito é interessante dar conta que Paul Krugman, Nobel
da Economia em 2008, um dos impulsionadores, na linha de Keynes, de medidas de curto prazo para
combater a crise, tenha afirmado recentemente que a economia mundial poderá vir a enfrentar um período
de estagnação de dez anos, semelhante à que o Japão atravessou. Mas, ao mesmo tempo, afirmando: “Estou
muito otimista com o mundo em 2030, é nos próximos dez anos que reside a preocupação”, acrescentando
que a economia mundial enfrenta uma quebra de procura privada e o aumento do desemprego (referido no
Diário Econômico de 15 de maio de 2009, p. 11). Talvez seja caso para se pensar que ou Krugman já está
doente ou então quer ser poupado das críticas aos efeitos das suas receitas, pelo menos nos próximos dez anos.
36
Citada em HUTCHISON (1980, p. 36).
37
Para esta discussão e respectivas referências bibliográficas, veja-se HUTCHISON (1980, p. 35-36).
34
35
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o nome mágico, carismático de Keynes em favor das suas próprias doutrinas
políticas particulares38. Terá aqui razão Martin Bronfenbrenner para dizer que
“as teses passam de doutrinas a dogmas e o coro dos anjos converte-se em coro
de papagaios”39.
Conclusão
Procuramos mostrar que, na explicação da atual crise, além das causas
financeiras, econômicas e sociais, devem ser consideradas as causas culturais e
institucionais. Causas que são inseparáveis do acento keynesiano no privilégio
do imediato e do consumo. O que nos permitiu concluir que a sociedade de
consumo e da imprevidência é, afinal, o reverso da moeda de uma famosa expressão
atribuída a Keynes: “no longo prazo estaremos todos mortos”.
Afirmamos também que tanto as verdadeiras causas como as mais chocantes
consequências da crise do nosso tempo só poderão ser percebidas e combatidas se
conseguirmos olhar para o keynesianismo como um sistema articulado e coerente
que ultrapassa a economia. Um sistema que, em especial a partir dos anos 1960
– ao transformar a generalidade dos economistas, políticos e opinion makers em
apoiantes e servidores dos dogmas do keynesianismo –, se conseguiu impor como
teoria social do nosso tempo. Um sistema que, mais do que na teoria econômica,
se assenta num sistema de pensamento global. Um sistema de contestação e de
ataque à poupança e ao conjunto de valores liberais-conservadores e cristãos e
sempre com ânsia de eliminar o futuro, a idade, as rugas, enfim, o tempo e os
juros.
Daí a necessidade de, antes de mais, perceber como o consumo, a
extravagância e a imprevidência, no campo moral e dos comportamentos sociais,
se transformaram em virtudes do nosso tempo. E a insistência em frisar que,
sem esse passo, nunca atingiremos o âmago dos problemas que defrontamos,
que vão da deriva protecionista ao desprezo pela poupança, pelas novas gerações
e, em geral, pelo futuro. É por isso que o combate à crise e a sua superação é
também uma questão de civilização. Uma questão de futuro que, mais que de
implementação prática de políticas, é primariamente um problema de falta de
uma boa teoria.
Aqui chegados, convirá dizer que o nosso texto, mais do que explicitar linhas
gerais de um combate alternativo, procura mostrar que sem uma real compreensão
dos fundamentos keynesianos desta crise nunca estaremos habilitados a sair dela. A
este propósito, importa salientar que Keynes carecia de uma teoria minimamente
assente sobre a natureza humana e as motivações do comportamento político,
e que esta é uma lacuna decisiva na sua obra. Só assim se compreende que ele
acredite que um governo, só pelo fato de ter sido eleito pelo voto popular,
possa dirigir inteligentemente a economia. Uma crença que se torna ainda
mais estranha quando sabemos que a generalidade dos governos é servida por
políticos, como os dos nossos dias, que foram educados em temáticas de filosofia
HUTCHISON (1980, p. 97).
The “Structure of Revoluctions” in Economic Thought. History of Political Economy, vol. 3, 1971, p.
139. Referido em HUTCHISON (1980, p. 3).
38
39
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pós-keynesiana. O que significa dizer que, talvez por nunca terem lido Keynes,
se sentem seguros com as suas propostas, e mais ainda se acreditarem que a sua
indiscutível autoridade os ampara.
Não nos deve surpreender, por isso, a ingênua crença nos orçamentos
como panaceia para todos os nossos males. E nem mesmo o histórico insucesso
dos sucessivos e intrincados planos para estabilizar a economia e regular o ciclo
econômico os leva a admitir que, embora Keynes tenha ensinado a regular o
ciclo conjuntural, nunca admitiu que o orçamento pudesse fazer milagres. O que
não impediu muitos dos seus discípulos de fazer disso um credo. Credo que, há
muito, Milton Friedman se atreveu a desafiar, dizendo que a maioria das medidas
imaginadas de política fiscal não era mais que elegantes pretextos para aumentar
a dimensão do setor público nas economias de mercado, sem perceber que só
poderá existir um setor público eficaz na realização dos seus objetivos sociais onde
a tempo se cultive e fomente um setor privado altamente produtivo.
Compreendem-se os erros de 1929. Mas hoje, habilitados com os contributos
da escola austríaca da economia e da teoria da escolha pública40, torna-se mais
incompreensível cometer os mesmos erros em 2010. Mas, infelizmente, não
podemos afastar essa possibilidade nem minimizar as advertências que Hayek
nos deixou no seu livro Caminho para a servidão.
Importará concluir dizendo que a crise do nosso tempo dificilmente poderá
ser ultrapassada sem grandes sacrifícios e sem líderes capazes de acentuar o futuro
e o muito longo prazo. O que nunca poderá ser feito por pessoas sem capacidade
para perceber que o nosso problema é primariamente teórico e de filosofia
moral e política. Questões com uma longa história que, na linha dos clássicos, a
“escolástica tardia”41 tão bem soube equacionar e que sempre preocuparam os
grandes economistas políticos, de Adam Smith a Hayek e Buchanan42. O que
explica a sua insistência em nunca separar a democracia dos seus naturais limites:
o liberalismo. Limites e razões que, em tempos de uma nova onda de fé no
intervencionismo governamental, importa recordar, e com palavras plenas de
gravidade e dureza como as que constam das advertências do insuspeito John
Stuart Mill nos seus Princípios:
“Uma constituição democrática que não se apoie sobre instituições
democráticas nos seus detalhes, mas se limite à governação central, não só não
é liberdade política, como com frequência cria um espírito que é precisamente
oposto, levando para as camadas mais baixas da sociedade o desejo e a ambição do
domínio público. Em alguns países o que o povo deseja é não ser tiranizado, mas
em outros é que cada um tenha iguais probabilidades de tiranizar. Infelizmente,
este último estado dos nossos desejos é tão natural à humanidade como o
primeiro e em muitas das situações da mesma humanidade civilizada é onde há
mais exemplos.”43

ALVES e MOREIRA (2004) e também ALVES (2009) e MOREIRA (2009a).
ALVES e MOREIRA (2010).
42
Sobre Hayek e Buchanan, cf. ALVES (2006).
43
MILL (1985, p. 812). Primeira edição em inglês, 1848.
40
41
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Urbanização e
internacionalidade
Fernando Pedrão*
Resumo: A urbanização moderna na América Latina é um processo
que contém sucessivas e complexas articulações internacionais.
A internacionalidade dos processos urbanos ganhou muito em
complexidade e as políticas urbanas revelaram-se inadequadas por
passarem por alto as reais condições do crescimento urbano. O
fracasso das políticas urbanas iniciadas na década de 1960 deixou
um vazio que foi ocupado pela expansão do grande capital, na qual
se inserem novos grandes interesses internacionais. A atual falta
de políticas urbanas historicamente adequadas deu lugar a novos
problemas consequentes da concentração do capital imobiliário e
do populismo das políticas urbanas locais.
Palavras-chave: Urbanização moderna, internacionalidade da
urbanização, capital imobiliário.

Apresentação do tema
A urbanização representa hoje, no Brasil em geral e no Nordeste em especial,
problemas praticamente insolúveis no curto prazo e dificilmente superáveis no
médio prazo. Há uma indiscutível insatisfação nos segmentos responsáveis da
sociedade com as políticas urbanas em geral e com a análise econômica e social
que as sustenta. O conhecimento da realidade urbana é insatisfatório. Há aspectos
essenciais relativamente pouco estudados da estruturação social das cidades,
traduzindo-se em um descolamento entre os objetivos e métodos da análise
urbana e os desafios enfrentados pelo planejamento das cidades. A realidade
urbana foi apresentada como um processo que se expande por agregação,
onde não há contradições, ou onde elas são irrelevantes. O peso da história na
configuração das relações sociais urbanas poucas vezes foi considerado, pelo que
a análise urbana rara vez incorporou uma pesquisa sobre a formação de classes
sociais. Nesta categoria coloca-se o relativo ao componente internacional do
desenvolvimento urbano, compreendendo a participação de agentes internacionais
no crescimento das cidades, as inter-relações entre investimentos e formas de
consumo e as influências internacionais nas políticas urbanas. Neste ensaio
pretende-se apresentar um retrospecto dos processos das políticas urbanas e as
condições e requisitos das políticas urbanas hoje.

*
Fernando Pedrão é Docente livre e doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia,
diretor geral do Instituto de Pesquisas Sociais e professor da Universidade Salvador. E-mail: <fcpedrao@
terra.com.br>.
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Uma herança de tentativas e fracassos
Há poucas dúvidas acerca do esgotamento do tipo de análise urbana que
se organizou na década de 1950, consolidou-se nos anos seguintes como um
positivismo aplicado ao mundo urbano e se incorporou nas políticas urbanas
que se ajustaram ao Consenso de Washington em 1986. Essa análise deu as
costas à visão histórica do problema, que foi inaugurada pelo clássico de Engels
(1984) sobre a moradia e encontrou desenvolvimentos importantes nas obras de
autores como Henri Lefebvre (1984), Jean Lojkine (1984) e Antoni Kuklinski
(1967). A análise mecanicista surgiu para enfrentar o vagalhão da urbanização
que ganhou força no pós-guerra nos Estados Unidos e encontrou eco nos países
latino-americanos. O crescimento das cidades, tal como a mecanização agrícola,
representou um mercado que podia ser acionado com a capacidade instalada
e não dependia de componente importado. Permitia que muitas empresas se
formassem para operar com os fundos públicos, aumentassem de escala e passassem
a participar de obras públicas de maior porte, como estradas e barragens1. As
vendas de equipamentos para construção civil e para mecanização rural foram
um primeiro canal de penetração da produção local por capitais internacionais e
os financiamentos internacionais foram feitos com cláusulas de condicionamento
de compras de equipamento.
Durante as décadas de 1960 e 1970, os financiamentos para desenvolvimento
urbano continuaram desempenhando o papel estratégico de captar recursos para
suprir objetivos de políticas financeiras nacionais, assim como as privatizações da
década de 1990 serviram para transferir recursos de setores produtivos para obras
públicas urbanas. Por exemplo, foram feitos diversos empréstimos internacionais
para financiar obras de reforma urbana, tais como drenagens de parques e
construção de vias exclusivas, que incidiram sobre a dívida pública externa dos
países latino-americanos.
Na América Latina, com as políticas gerais de modernização, as políticas
urbanas passavam a ter como objeto cidades que se expandiam com rapidez
crescente, diferentemente dos anteriores problemas de reforma urbana e dos
problemas de reconstrução dos países europeus. Esse fenômeno se repetiu em
quase todas as capitais latino-americanas e se estendeu a programas de habitação
em cidades de segundo porte, tais como Córdoba (Argentina), Puebla e
Guadalajara (México), Salvador, Recife e Belo Horizonte (Brasil) e muitas outras.
Com a continuidade e a mudança de composição da urbanização, tornou-se claro
que ela representa um problema maior e mais complexo do que se reconhecia
na década de 1960. Surgia um fosso entre o papel residual que se reconhecia às
políticas urbanas nos esquemas macroeconômicos de equilíbrio em curto prazo
e o discurso de políticas sociais urbanas, que tinha de se contentar com recursos
esqueléticos, sempre sujeitos a contingenciamento. Fechavam-se as páginas das
políticas de desenvolvimento urbano que foram descobertas pela academia na
Pesquisa realizada em Salvador pelo Instituto Miguel Calmon em 1981 mostrou que, na década de 1970,
as empresas no ramo de construção civil e imobiliárias passaram de pouco mais de 600 para um número
máximo de 1,2 mil por volta de 1975, e caíram de volta a pouco mais de 700 em 1980. Questionário
então lançado com as empresas obteve a resposta de que esses movimentos aconteceram em função de
busca de contratos públicos.
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década de 1950 e foram promovidas como políticas sociais de desenvolvimento
que beneficiavam ao capital através da demanda de terrenos e de materiais de
construção.
Para aquilatar o significado dessa trajetória da política e da análise urbana
em sua internacionalidade, é preciso distinguir períodos e identificar os principais
motores da mudança. Há um período aproximado de 1946 a 1960, conduzido por
visões nacionais do problema urbano, com iniciativas incipientes de planejamento
em algumas cidades importantes, como Buenos Aires, Cidade do México e Rio
de Janeiro. Um segundo período, dominado pela influência da Aliança para o
Progresso, de 1961 a 1970, guiado por uma simplificação idealista do problema
social de moradia, teve como objetivo inicial a outorga de casas próprias para
grupos sociais sem renda garantida. Por fim, um terceiro período dominado
pela influência dos autoritarismos das ditaduras e pela influência do Consenso
de Washington; e, finalmente, um quarto período em que interagem iniciativas
de políticas nacionais com uma influência crescente do grande capital com um
componente também maior de interesses internacionais. Ao longo desses 60
anos contam-se ganhos importantes em domínio de técnicas e em participação
de movimentos sociais; e perdas importantes, relativas à perda de escala, de
organicidade e ao desencontro entre ativismo e perda de funcionalidade do agir
público. A alienação das políticas urbanas corre junto com a destituição de sua
dimensão histórica.
Hoje, um balanço da literatura sobre temas urbanos mostra que a maior
parte dos textos mais inspirados e relevantes nesse campo foi produzida entre
1945 e 1975, com a predominância de autores ligados direta ou indiretamente
aos sistemas de planejamento, desde a Polônia até a França, com um importante
rebatimento na Argentina e no Chile2. Predominou uma visão mecanicista das
políticas urbanas, já sob a crítica dos estudos sobre a marginalização urbana,
iniciados na década de 19603. O planejamento urbano caía na mão de técnicos sem
compromissos ideológicos com a transformação da sociedade4, que trabalhavam
com uma visão histórica restrita ao início da industrialização e que não dispunham
de ferramentas conceituais idôneas para as mudanças no contexto social das
cidades no decorrer da industrialização.
A missão do planejamento urbano seria, principalmente, de resolver
problemas urgentes. Algumas experiências de planejamento urbano em escala
regional, principalmente no Chile e no Peru, ampliaram o escopo do debate, mas
não resolveram o problema principal de situar as políticas atuais em seu contexto
É revelador que naquele período surgiram diversos centros de estudos e pesquisas urbanos nos países latinoamericanos, com destaque à Argentina (Ceur), ao Chile (Cida) e à Venezuela (Cendes), destacando-se que
somente o México e o Brasil tiveram ministérios de assuntos urbanos. O aparecimento de um pensamento
teórico separado dos sistemas públicos de decisão, colateral às universidades, contribuiu para revelar uma
problemática historicamente separada dos partidos políticos, mas ideologicamente identificada.
3
É oportuno lembrar que os primeiros ensaios sobre a marginalidade urbana, Quijano (1967) e John
Turner, logo corresponderam a pesquisas de Antropologia Urbana que situaram esse processo em ambientes
urbanos específicos de grupos de baixa renda excluídos. A questão geral de estratégias de sobrevivência dava
lugar ao tratamento de problemas concretos de sobrevivência de grupos sociais constitutivos do complexo
universo da marginalidade de pobreza.
4
É o que Giddens (2002) chamou de “peritos” – que, coincidentemente, era um termo utilizado nas
Nações Unidas para designar seu corpo técnico de nível superior.
2
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histórico secular. A recuperação da história americana antiga e da colonial ainda
é um domínio incipiente, destacando-se trabalhos patrocinados pela Sociedade
Interamericana de Planejamento (Siap), não só por uma inesperada continuidade
do desenho básico de cidades de origem pré-hispânica como México e Cuzco,
mas pelas condições de agregação de forças sociais em ambientes não industriais
e por conflitos de classe que se projetaram através do período colonial até hoje.
As políticas urbanas se consagraram como instrumentos de reorganização dos
espaços das cidades, respeitando ou consolidando as tendências de concentração
fundiária urbana e de concentração do capital imobiliário em geral. Para isso,
teriam de ser guiadas por projetos de desenvolvimento de longo prazo. Estariam
entre os principais modos de transmitir esclarecimento às maiorias, isto é,
de apresentar como inevitáveis os projetos de urbanismo do grande capital.
Progressivamente, houve uma unificação do discurso das políticas urbanas. O
reconhecimento das contradições entre os interesses dos capitais e os interesses
das maiorias, de trabalhadores e desempregados, apareceria em diversos planos
de desenvolvimento econômico e social, no Chile, na Bolivia, no Peru, no
Equador, mas não no planejamento burocratizado da Argentina nem no do Brasil.
O vetor de análise sócio-histórica do mundo urbano desenvolveu-se por fora
do planejamento oficial e praticamente não foi incorporado pelo planejamento
urbano, mesmo em suas modalidades mais populistas.
No início desse período, sob o guarda-chuva protetor da Aliança para
o Progresso, através de financiamento do Bird e do BID, a década de 60 foi
um momento de grande estímulo ao financiamento urbano, com a criação de
bancos nacionais de habitação e de órgãos públicos de fomento e fiscalização,
quase sempre com um foco nas capitais e grandes cidades e em novas regiões
metropolitanas5. Por esse canal, instalava-se uma internacionalidade das políticas
urbanas, através da cadeia do financiamento, patrocinada pela ligação dos governos
nacionais com os órgãos internacionais de financiamento. Internamente, em cada
país, o financiamento era apropriado pela organização das empresas empreiteiras
na construção de habitações e no controle dos materiais de construção.
Referências tais como habitações unifamiliares e conjuntos habitacionais para
determinados grupos de renda resultaram em padrões de financiamento que,
por sua vez, se traduziram em padrões de planejamento e em mecanismos de
valorização de espaços construídos, finalmente, com certos efeitos finais nas
indústrias de materiais de construção. A experiência mostrou que todos esses
sistemas se tornaram inviáveis porque produziram habitações para grupos
sociais que não puderam arcar com os custos crescentes desses imóveis, pelo
que os bancos nacionais ficaram sem fluxo de caixa suficiente para honrar seus
As regiões metropolitanas foram determinadas de modo administrativo e jamais houve acordo sobre
os critérios que as definem. Parece claro que elas foram os resultados de uma manobra para controlar
politicamente as capitais, que tendiam a ser focos de dissidência com os governos da ditadura. Em cada
caso foram utilizadas pela política regional como parte de um arsenal de controle de pontos de poder.
Não há experiência registrada de planejamento metropolitano que tenha oferecido propostas significativas
para se contrapor ao agravamento do conflito de interesses entre espaço urbano como mercadoria e espaço
urbano como bem social. O aumento numérico dos grupos de renda baixa e incerta consolidou a tendência
à favelização em suas diversas modalidades, definindo as grandes cidades como espaços de conflito social
sem saída.
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compromissos internacionais. Os sistemas deficitários desembocaram numa
ciranda de endividamento que encerrou o financiamento de moradias populares
e deixou o mercado imobiliário nas mãos de empresas incorporadoras. Tudo
convergiu para um impacto em endividamento externo dos governos nacionais
latino-americanos, que afetou igualmente, Colômbia, Equador, México, Peru,
Chile e Brasil. O consequente encolhimento da presença do Estado no fomento
de habitações populares deixou uma brecha que passou a ser ocupada com maior
força pelas soluções de resistência dos grupos de baixa renda, com uma favelização
concentrada nas maiores cidades de cada país, mas atingindo, progressivamente,
outras cidades de médio porte.
A essas dificuldades somaram-se novos dados, determinados pela expansão do
grande capital nas cidades latino-americanas, especialmente nas grandes cidades
e nas que têm alguma expressão de mercado como mercadorias de turismo.
Multiplicaram-se os empreendimentos que são parte de estratégias mundiais de
movimentação de turismo de longa distância, administrado por grupos europeus,
norte-americanos e japoneses, sempre com um apelo como mecanismos de
mitigação de problemas de desemprego. O alargamento da distância entre o
urbanismo do grande capital e o realizado pelos grupos de baixa renda gerou
cidades organicamente divididas, portadoras de dinamismos diferentes, mas
comandadas pela aliança entre o grande capital e o poder público.
Inadequação da análise urbana
O compromisso dos países com a análise urbana foi determinado pela
necessidade de enfrentar problemas imediatos de proliferação de habitações
subnormais, de degradação de espaços urbanos centrais das grandes cidades e
de resolver problemas de localização de serviços públicos e de indústrias, todos
ligados ao financiamento preferencial oferecido pelos governos. Isso significou
que a análise urbana se orientou por custos de urbanização, que deveriam ser
apropriados pelo Estado, mas terminariam incidindo no endividamento externo.
As compras de materiais foram feitas em mercado interno, mas as dívidas externas
estavam reguladas pelas variações internacionais da taxa de juros. Os cálculos desses
custos foram feitos sobre sistemas de habitação, mas os custos dos programas
urbanos passavam pra as economias nacionais através dos efeitos finais da dívida
no sistema tributário. Haveria que distinguir os custos diretos dos programas
de habitação dos custos totais de infraestrutura acarretados pela urbanização da
população. Os efeitos em cadeia dos custos finais da infraestrutura revelaram-se
excessivos para as finanças das cidades, em parte porque a urbanização significou
a incorporação de um número crescente de moradores urbanos incapazes de
contribuir para a receita pública, e em parte porque os requisitos de despesa
com serviços públicos cresceram mais que a renda pessoal urbana disponível.
Pode-se considerar que a análise urbana foi cerceada pela separação entre os
custos individuais dos empreendimentos e os custos sociais dos serviços urbanos
de utilidade pública, tornando praticamente impossível para os governos locais
saber com precisão seus custos com a manutenção das cidades.
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Será, portanto, necessário determinar o escopo e as possibilidades explicativas
da análise urbana, enquanto ela se identifica como uma análise social com
fundamentos econômicos. A abordagem positivista revelou-se completamente
inadequada para tratar os problemas do desenvolvimento das cidades, dentre
outras razões porque, ao confundir o processo social da urbanização com sua
forma física do urbanismo, retirou do objeto urbano sua textura histórica e
ignorou as alterações de significado social dos diversos espaços construídos das
cidades. Frente a essa avalanche de fatos novos, a análise urbana, que deveria
dar sustentação a novas opções de política, ficou praticamente imobilizada,
entre as funções de mero auxiliar de políticas conceitualmente empobrecidas,
menos audaciosas e de recuo para funções colaterais, distanciadas do conflito
social, tais como as de estudos de caso, restauração e debate sobre patrimônio.
Observe-se que a defesa do patrimônio histórico se apresentou, na maioria das
vezes, na América Latina, como uma causa antecipadamente perdida, com baixa
prioridade comparada à pressão de problemas urgentes, e distorcida por uma
visão preservacionista que ignorou o papel da história da atualidade social.
A análise urbana na América Latina, em geral, dividiu-se entre afirmar-se
como uma análise física de problemas sociais e evadir o contexto histórico em
que eles se colocam. Raramente reconheceu a centralidade da questão de classes
nem a das migrações, internas e externas. O estudo das migrações continuou
privilegiando aspectos quantitativos, praticamente ignorando o significado das
mudanças de composição – por exemplo, os efeitos colaterais da entrada de
nacionais das representações do capital internacional em novos investimentos.
Com o aprofundamento do fosso entre os grupos de alta renda e os demais grupos
urbanos, inclusive com maior diferenciação entre os grupos de maior renda, as
grandes cidades tornaram-se objeto de novos empreendimentos de grande capital,
que passaram a condicionar a urbanização de cada cidade. Condomínios fechados,
shopping centers e equipamentos de uso exclusivo introduziram mecanismos
de separação que culminam com amuralhamento físico – no Rio de Janeiro – e
outras formas de amuralhamento virtual na maioria das capitais brasileiras. Como
herança do fracasso das políticas públicas urbanas na década de 1970 ficou uma
falta total de financiamento de moradias populares, com um leque de novos
temas, dentre os quais o da internacionalidade dos processos urbanos. As grandes
cidades passaram a integrar um mercado imobiliário internacionalizado, ligado
a interesses de bancos, empresas de seguros e turismo.
A falta de sustentação em uma visão em perspectiva da composição da
renda dos moradores das cidades, junto com uma rejeição ao reconhecimento
de um ambiente oligopolista das operações com materiais de construção e os
privilégios de grupos no controle dos terrenos urbanos, resultaram no fracasso
desses sistemas de fomento. Positivismo e mecanicismo foram maus conselheiros
dessas políticas que, entretanto, revelaram a complexidade da vida urbana nos
países latino-americanos, deixando uma herança de problemas que foi solenemente
ignorada na reação mais recente à camisa de força do chamado Consenso de
Washington. A reação ao projeto urbano de grande capital aparece na inércia da
construção dos grupos de baixa renda e em novas políticas urbanas que procuram
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superar o formalismo anterior com intermináveis mecanismos de consulta cuja
real consequência é atribuir aos grupos sociais de baixa renda responsabilidades
do poder público. Não é preciso ter muita imaginação para perceber que não
se pode realizar políticas urbanas significativas sem integrá-las com políticas de
educação, segurança ativa6 e transportes.
Convivendo com os efeitos combinados dessa demanda insatisfeita e dessa
falta de recursos, as administrações municipais foram estimuladas a procurar
ajuda externa ou a aceitar as inúmeras ofertas de ajuda externa, tanto públicas
como extragovernamentais, que, além de representar intromissões no sistema de
governo, representam interferências ideológicas nos processos de formação de
poder e de identidade. Quanto ou como essas interferências influem nos processos
de formação de poder e de identidade, quanto ou como essas interferências afetam
relações de classe é algo a ser esclarecido, mas não há como ignorar que essas
intromissões transmitem modos estamentais de relacionamento que subentendem
uma depreciação do Estado nacional. Independentemente de quaisquer juízos
de valor sobre essas ações, é preciso considerar que elas constituem um elemento
de internacionalidade, tolerado, mas não avaliado na análise e nas políticas
urbanas.
A expansão do grande capital nas cidades
O epicentro da realidade urbana moderna é a expansão do capital, que desde
os tempos coloniais foi internacional. Na relação entre o capitalismo central ou
alto capitalismo e o capitalismo periférico avançado, ou semi-industrializado,
encontram-se hoje complexos movimentos de capital, onde cresce a participação
de países periféricos ao centro, como Espanha e Portugal, que precisam de maiores
espaços de mercado para reproduzir seu capital. Esse movimento se acentuou
com a consolidação da União Europeia, que deu novo fôlego aos europeus
para se expandirem ao exterior, buscando novas opções de mercado. Várias das
suas formas operacionais resultaram em expansão de negócios bancários e de
financiamento em geral, com um forte componente em serviços, procurando
criar pontos de apoio substitutivos de suas antigas colônias.
A expansão do grande capital nas cidades tem se realizado mediante
movimentos irregulares, acompanhando os movimentos de euforia e de contração
dos ciclos econômicos, tomando a forma de soluções de localização para
empresas, de obras públicas, de influência de bancos internacionais e de turismo.
São movimentos articulados, mesmo quando não são coordenados. Resultam
em valorização e desvalorização de terrenos e de ativos urbanos. Dão nova
funcionalidade à paisagem urbana no que subordinam o urbanismo aos interesses
dos negócios internacionais. O modo como as cidades se internacionalizam
A expressão “segurança ativa” é usada aqui para indicar a responsabilidade do Estado em prover segurança
pública e em coibir segurança privada, que se torna um comércio de armas e violência, com instrumentos
tais como milícias. Há uma crise real dos sistemas de segurança quando o Estado perde a capacidade de
manter um monopólio da violência, e outra crise quando os mecanismos de conivência incorporados no
sistema de preservação do poder do bloco histórico toleram ou instigam sistemas paralelos de poder. A
análise deste problema transcende o escopo deste ensaio que, entretanto, não pode ignorá-lo.
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decorre de como participam de atividades internacionalizadas em cadeia, que é um
argumento explorado por Castells (1996) em seus aspectos organizacionais.
Distinguiremos os aspectos financeiros e os ideológicos da internacionalização
das cidades na condução dos hábitos das pessoas, traduzindo-se em preferências
de consumo e controle de mercado. Cozinha japonesa, vinhos importados, arroz
e massas importadas etc., que se colocaram sobre preferências estabelecidas em
vestuário, etc. O processo culmina com a desnacionalização dos nomes das ruas
e das pessoas, com uma subalternização desculpada como internacionalização.
As cidades são os grandes veículos da transmissão de padrões de consumo que
antes passavam dos grupos de alta renda para os de renda menor, mas que
hoje vão diretamente aos mais pobres através da socialização dos meios de
comunicação.
Todos esses elementos convergem à configuração de mecanismos sutis
de transferência de influência no campo da educação. Ao difundirem-se meios
socializados de educação, o controle dos projetos nacionais de educação tornouse um instrumento de poder cujo alcance internacional se evidenciou através
das influências que canaliza. Seguindo a visão de Hegel sobre o tema da cultura,
cabe concluir esta observação registrando a combinação de privatização e
internacionalização do sistema educativo, que se realiza através de uma penetração
sistemática de capitais externos nas cidades, tornando-as os principais instrumentos
de mediação de uma alienação cultural e técnica. Essa penetração hoje é o centro
de um embate entre as pressões de alienação e as possibilidades de emancipação
das nações periféricas aos grandes movimentos de acumulação de capital.
Inviabilidade de políticas urbanas locais
Apresentar as políticas urbanas como âmbitos de decisão exclusivamente
locais tem sido um modo de falsear ou de ignorar a verdadeira complexidade do
problema. Também tem sido um modo de preservar estruturas arcaicas de poder
político que se atualizam captando vantagens monopolistas através da relação
entre a esfera política e a esfera econômica7. Por exemplo, as capitais nordestinas
têm sido objeto de investimentos urbanos de base internacional que alteram
o conceito de desenvolvimento das cidades capitais e criam novos pontos de
atenção em torno de resorts e condomínios fechados que não interagem com a
sociedade urbana local.
A reação ao mecanicismo repetitivo das políticas urbanas em vários lugares,
especialmente no Brasil, veio na forma de um populismo militante, que perde de
vista os fatores de unicidade das cidades, descambando em desastres em termos
de políticas de infraestrutura, tais como de saneamento e transportes. A falta de
educação urbana transformou tudo em matéria de repressão e caso de polícia,
copiando a paranoia saxônica de controle social sem identificar que grupos pune
ou premia. O populismo da análise e da política urbana mais recente não resiste
7
Em livro recente – Economia, política e poder(2009) – apresento uma análise da territorialidade do poder
no mundo da periferia atual do alto capitalismo, focalizando nos mecanismos políticos de atualização do
bloco histórico, que são reveladores da perpetuação de grupos de poder no Nordeste.
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a uma crítica histórica que exigiria, como sempre exigiu, uma fundamentação
em uma autêntica análise de classes e do modo de expansão do grande capital
nos ambientes urbanos.
Os fundamentos práticos vinham de políticas reformistas realizadas desde
1870, que incorporaram uma visão de poder estatal herdada do absolutismo,
transferida para o poder da economia industrial, inclusive na combinação de
monumentalismo e racionalidade imposta. Copiar a estratégia do urbanismo
de Hausmann, em Paris, tornou-se símbolo de modernização. Cidades como
Washington e México seguiram essa tendência. Tal visão de poder central foi
absorvida pelos autoritarismos do século XX, que continuaram tratando as cidades
como objetos de poder, tal como foi a reforma de Roma por Mussolini. No
entanto, não há como negar que a emergência de tensões sociais concentradas nas
cidades, especialmente nas cidades de grande porte, deu lugar a uma convergência
de ideias de que as políticas urbanas têm sido insatisfatórias, tanto em sua
abrangência como em sua capacidade de enfrentar os principais problemas sociais
concentrados nas cidades. A falência da análise urbana convencional equivale a
um reconhecimento tardio de uma crise urbana consequente do esgotamento do
padrão mundial de acumulação de capital que se estendeu durante a década de
1960, eclodiu em crises urbanas em 1968 e voltou a assombrar no início deste
século. A necessidade de renovação da análise urbana tornou-se inquestionável,
mas recebeu diferentes respostas, desde uma fragmentação de políticas locais até
um recuo temático do planejamento enquanto atividade de governo8.
Os comentários sobre essa falência da política urbana surgem de observações
práticas. Os bancos nacionais de habitação, que proliferaram na América Latina
desde os anos 60 aos 80 e foram parte de tentativas nacionais de planejamento
urbano, cederam lugar a políticas urbanas ditas indicativas, que na prática não
foram mais longe que contemporizar com as pressões dos grupos de poder nas
cidades e alternam a regularização de tendências prevalecentes com a criação
de oportunidades de novos investimentos de grande capital. Mais que antes,
tornou-se claro que há políticas de fato diferentes e contraditórias nas cidades, e
que as políticas incorporadas nos planos diretores representam composições de
poder que nada têm de locais.
Novos mecanismos de planejamento, integrados em nova institucionalidade
do planejamento urbano9, se traduzem em diferentes percepções de tempo,
entre a capacidade de pensar em um tempo de planejamento em longo prazo
das sociedades mais desenvolvidas e a premência de pensar as políticas urbanas
de modo imediato nas sociedades periféricas. A capacidade de pensar no longo
prazo torna-se um mecanismo de poder, que tem consequências práticas sobre
a pauta de investimentos que se realizam em cada cidade.
As transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas na América
Latina durante o século XX correspondem a alguns grandes movimentos, tais
como os de urbanização, de modernização seletiva da produção rural, bem como
de industrialização, com resultados variáveis de um país a outro, que já foram
Ver LOJKINE, J. O Estado capitalista e a questão urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1981, e também PERLOFF,
H.; WINGO, L. Issues in urban economics. 1968.
9
Ver PORTELLA PEREIRA, L. Estatuto da cidade. Salvador: 2001.
8
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objeto de tentativas de generalização. Esses movimentos têm sido vistos por seus
aspectos econômicos, tecnológicos e políticos, mas raramente são tomados como
um conjunto historicamente interdependente. Ao situar essas transformações
no quadro mundial – portanto, ao vê-las como parte do movimento geral de
acumulação de capital –, torna-se inevitável que se associem os movimentos de
transformação dos países aos movimentos de pessoas e de capital. As migrações
internacionais tornaram-se parte integrante do ajuste dos mercados locais de
trabalho, onde os países latino-americanos passaram a ver o mercado dos países
ricos, especialmente dos Estados Unidos, como parte de seu mercado, que deixa
de ser local para ser um mercado marcado por acessos locais e internacionais,
onde o componente externo se torna determinante. Desde os anos 90 o Brasil
passou a desempenhar um papel duplo, por um lado enviando grande número
de migrantes para os Estados Unidos e para a Europa, enquanto recebe vultosos
números de migrantes da América Latina e do resto do mundo.
Hoje, com a intensificação e o alargamento dos movimentos migratórios,
com a recomposição das estruturas de poder político em muitos países, há
espaço para estudos que sustentam uma análise atualizada das condições sociais
das comunicações na América Latina, situando-as como parte dos movimentos
historicamente definidos de formação do sistema econômico e político no
continente. Assim, tornou-se necessário rever os fundamentos conceituais da
urbanização, bem como seu sentido prático, sua praxeologia. A origem desse
processo é parte necessária da explicação do que lhe é atual. As cidades do Brasil
formaram parte dessa “orla ocidental da cristandade” de que fala Charles Boxer,
quando nos mostra a originalidade do projeto imperial português10. Pode-se
dizer que esse fundamento imperial deu lugar a um certo tipo de urbanização
– mercantil e escravista – no Brasil, que se compara à urbanização gerada pelo
império espanhol, por sua vez contrastando com a falta de um modelo equivalente
do escravismo tardio. Mesmo quando muitas das cidades pré-industriais se
parecem umas com as outras, tais como Kingston, Colón e Guayaquil, seu papel
regional é diferente em seu respectivo sistema. Principalmente, suas possibilidades
de crescimento são diferentes, com horizontes mais limitados que os de cidades
de porte equivalente em países com melhor distribuição social da renda.
A textura das cidades que se modernizam mais depressa está perpassada
de ligações internacionais que se assemelham aos subterrâneos das grandes
cidades velhas, tais como Paris e Istambul, que conservam os estratos de épocas
anteriores como subsolo das atuais. Na América Latina, como em tempo
mostrou Hardoy (1972), há uma diferença essencial entre cidades que detêm
uma história pré-hispânica e cidades novas, sem um passado secular relevante.
Em termos arqueológicos são cidades rasas, cujo subsolo não contém nenhum
passado relevante. A funcionalidade das cidades passa ao largo do tamanho de
sua população. Cidades como Frankfurt, Rotterdam, Gênova e Tel-Aviv são
essencialmente internacionais, na medida em que concentram majoritariamente
atividades que não dependem de seus respectivos mercados nacionais.
10

BOXER, C. O império maritimo português. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
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As grandes cidades que se modernizam lentamente mostram as diferenças
de ritmos de tempo também presentes no subsolo das grandes cidades da
periferia da economia mundial, e contêm as rupturas entre as condições de
renda dos participantes do mercado de trabalho internacionalmente unificado
e as condições de renda daqueles outros que sobrevivem e operam nos espaços
urbanos fragmentados de que nos fala Milton Santos11. Não há como pensar
em um mercado urbano em uma cidade, senão em mercados de bens e serviços
e de trabalho, que por sua vez estão internamente esgarçados, atingidos pela
oligopolização do comércio e da construção civil. A internacionalidade do trabalho
foi soberanamente ignorada pela análise urbana, para a qual os movimentos das
pessoas são apenas incidentais.
A urbanização é o processo social de produção de cidades, que sempre se
realizou com alguma margem de internacionalidade, porque as cidades sempre
foram as bases de relações entre nações e entre regiões. Encontramos mudanças
significativas nos modos de urbanização de cidades de porte médio ligadas a
redes internacionais, tais como Mendoza (Argentina), comparadas com cidades
como Assunção (Paraguai), que perderam essa qualificação. As cidades se fizeram
em resposta às atividades que abrigam, e sua funcionalidade local depende
de seu alcance regional ou internacional. Para construir uma análise urbana
representativa das condições atuais de vida, é necessário estabelecer quais são os
elementos essenciais da estruturação de todas as cidades e distinguir as formas
urbanas que surgiram ao longo do tempo, acompanhando a organização social
da vida econômica e da vida política. Os nexos internacionais mudaram de forma
e variaram em intensidade, assim como seus efeitos qualitativos tornaram-se mais
difusos e variados.
A urbanização está sujeita a movimentos de continuidade e de
descontinuidade, que se alternam e combinam. A continuidade da urbanização
é a mesma dos processos de trabalho e eles estão condicionados pelo modo
como são articulados pelos movimentos do capital. O ritmo das construções
civis envolve grandes obras como metrôs e pequenas obras como residências de
grupos de baixa renda. O capital se move nas cidades captando as oportunidades
de aplicação oferecidas pela produção de serviços sociais de utilidade pública, ou
aproveitando as vantagens estruturais oferecidas por cada cidade para localizar
unidades produtivas. Isso fez com que a urbanização das grandes cidades criasse
um mercado internacional, como de fato foi para os investidores britânicos nos
sistemas de transportes urbanos em toda a América Latina, e como hoje esse
fenômeno se repete com a entrada maciça de capitais de origem europeia em
diversos pontos selecionados na América Latina.
As referências conceituais ficam mais claras quando se examinam as situações
de diferentes cidades no contexto das revoluções tecnológicas de 1850 a 2000.
Olharemos para a composição do capital e para a funcionalidade das cidades,
entendendo que essa funcionalidade depende de uma relação entre o capital
instalado nas cidades e a composição do capital na economia nacional. Assim, a
valorização do capital urbano varia na medida em ele se adapta aos componentes
11
SANTOS, M.; SOUZA, M.A.; SILVEIRA, M.L. Território, globalização e fragmentação. São Paulo:
Hucitec, 1998.
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essenciais do capital em seu conjunto. Por contraste, a obsolescência de
equipamentos urbanos torna-se flagrante, por exemplo, em aeroportos e estações
rodoviárias.
Com essa perspectiva, vamos encontrar cidades, tais como Milão, Barcelona
e Bruxelas, cujo desenvolvimento acompanhou as sucessivas etapas do
desenvolvimento da produção industrial; cidades como Manchester e Liverpool,
que se identificaram apenas com as primeiras etapas do desenvolvimento da
indústria; cidades como Detroit, cujo auge correspondeu a uma etapa da produção
industrial automotora; e cidades como São Paulo, que participam da produção
industrial em suas modalidades mais recentes. Paralelamente, há cidades como
Grenoble e Atlanta, que representam grandes concentrações de pesquisa e de
negócios de grandes empresas; ou cidades como Boston e Houston, cujo poderio
é inseparável da concentração de universidades e de pesquisas. Nesse quadro
surgem novas cidades, tais como Washington, Pequim, Brasília, Berlim e México,
cuja esfera de influência está determinada pela concentração de poder político.
Com a organização do poder político internacional ressurgem cidades tais como
Bruxelas, Haia ou Dubai, que não teriam nenhuma outra expressão além de serem
centros de órgãos internacionais. Finalmente, cidades como Paris, Londres e Nova
York, que concentram elementos de uma influência cultural incomparável, além
do poder econômico e financeiro que representam.
Os fenômenos de concentração de poderio urbano nacional em cada país, tais
como Lima, Santiago, Caracas, Montevidéu e Buenos Aires, exprimem processos
nacionais de concentração de capital e de poder político, que se tornam restrições
decisivas para o mercado de trabalho. Megacidades da pobreza como Lima, que
reúne cerca de 60% da população do país12, ou Bombaim tornam-se fatores de
bloqueio do processo político nacional, chegando, como no Rio de Janeiro, a
representar localmente, no mundo das favelas, a ruptura de classes na sociedade
urbana periférica nacional em seu conjunto. Essas cidades representam processos
nacionais de concentração econômica e de macrocefalia urbana, com poucas
possibilidades de desconcentração ou de reversão, e combinam os ingredientes
econômicos, políticos e culturais da concentração, ligando a despesa pública com
a concentração da despesa privada. Nas principais cidades do Nordeste, onde a
população de renda baixa e incerta supera em muito a população detentora de
renda regular, surgem novos processos migratórios, em que os pobres passaram
a emigrar mais para o exterior e em que entram desempregados de outros países.
As migrações internacionais tornaram-se um fator de peso na configuração das
cidades brasileiras, já que a maior parte dos que emigram saem de cidades.
São poucas as cidades como Nova York, Londres e Tóquio, que reúnem os
ingredientes de sucessivas etapas do processo industrial, mesmo quando operando
em escalas fortemente diferenciadas em tamanho e complexidade. A noção de
cidades mundiais, que cobre diversos dos aspectos essenciais desta classificação,
tem o defeito de perder de vista os verdadeiros contrários das cidades mundiais,
que são precisamente aquelas grandes cidades que têm um raio limitado de
12
A rigor, a Cidade do México é o exemplo mais importante de todos, considerando-se que a verdadeira
concentração de população é do Vale do México em seu conjunto. Mas seus prováveis 20 milhões de
habitantes representam uma proporção menor da população nacional que a de Lima no Peru, ou a de
Montevidéu no Uruguai.
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capacidades e de possibilidades de acompanhar os movimentos do capital. Assim,
distinguiremos as cidades do mundo pré-industrial e do mundo da indústria e
identificaremos as cidades que se constituíram em centros do poder mundialmente
organizado e as cidades que surgiram como centros da periferia da economia
mundial. Seguindo as pegadas de Braudel (1998)13, teremos de reconstruir uma
sucessão de mundos urbanos que não necessariamente carregam os elementos de
memória que dão a continuidade histórica do mundo atual. Pelo contrário, no
nosso meio a perda seletiva de memória tem funcionado como um mecanismo
ideológico do planejamento em geral, com efeitos especialmente danosos no
planejamento urbano. Por exemplo, a repetição de bairros unifuncionais gera
problemas de separação social14 e concentração de tráfego que se convertem em
obstáculos ao funcionamento das cidades, multiplicando os efeitos do aumento
do número de veículos de uso individual.
A industrialização da produção em geral – e a do consumo – significou
a criação de grandes sistemas estruturadores da oferta de bens e serviços, que
localmente aparecem como sistemas urbanos integrados, mas que representam
redes internacionais, como são os supermercados, as empresas de construção civil,
e, principalmente, as telecomunicações. As formas de consumo, que Baudrillard15
tomou como fios condutores da explicação pós-moderna dos modos de vida,
são apenas terminais de redes de fios elétricos cuja origem torna-se impossível
de localizar. Dentre eles, ainda, distinguiremos redes de comércio tradicionais
de mercadorias de uso generalizado, redes de comércio que surgem da expansão
dos sistemas de comércio liderados por supermercados, e redes de negócios que
se organizam sobre as compras e vendas de mercadorias para o mercado. Como
situar, então, os efeitos urbanos da presença de capitais indianos e australianos
na nova grande mineração na Bahia, ou os efeitos em longo prazo da extensiva
presença de interesses finlandeses e suecos na produção de eucalipto e de celulose
realizada exclusivamente para exportação? Como analisar o condicionamento
da expansão dos sistemas de transporte ao atendimento desses investimentos
internacionais?
Mas a industrialização e a expansão das formas financeiras e operacionais do
grande capital desde a década de 1950 tornaram decisivas as ligações internacionais
do sistema produtivo e deram novos papéis às cidades. Algumas regras clássicas da
análise urbana mecanicista, tais como a hierarquização das cidades por grupos de
tamanho de população, ou a indicação de importância das cidades pela quantidade
de estabelecimentos produtivos, tornaram-se inadequadas para representar a
influência regional das cidades, ou para refletir a participação das cidades em
13
Os historiadores apontaram a formação caótica do mercado na Europa medieval. Desde os trabalhos
de Henri Pirenne (1958), que falava de ilhas de modernidade, até a visão continental de Braudel, há um
contraponto entre os movimentos organizativos das redes de comércio e a pluralidade de iniciativas e de
movimentos locais.
14
Os circuitos de movimentos das pessoas tornam-se cada vez mais restritos em cada grande cidade e estão
definidos por grupos de renda, tipo de atividade e inserção cultural. O número de pessoas que conhece a
cidade além de seus circuitos de movimentação básicos diminui e os efeitos de isolamento também influem
nos problemas de segurança. A consequente segmentação dos bairros torna-se um problema característico
das novas grandes cidades mais desiguais. As distâncias sociais podem ser muito grandes entre espaços
urbanos contíguos, e as diferenciações de formas de vida podem ser menos explicitas e serem conhecidas
apenas por alguns dos moradores das cidades.
15
BAUDRILLARD, J. A sociedade do consumo. Lisboa: Presença, 1968.
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redes internacionais de prestação de serviços. A representatividade da análise é o
primeiro passo para chegar a políticas urbanas historicamente pertinentes e social
e ecologicamente compatíveis. A compreensão do processo urbano torna-se parte
da compreensão do mundo internacionalizado.
Numa visão em retrospectiva da análise urbana e da urbanização, vê-se
que há uma brecha que se amplia entre as cidades que ganham capacidade de
participar de redes internacionais de negócios e cidades que perdem esse tipo de
relevância, tal como aconteceu com Montevidéu (sediando órgãos internacionais)
e Assunção (tornando-se menos relevante na escala continental). A exclusão
social torna-se uma exclusão de cidades. Grande parte da rede de cidades fica
estiolada ou regride, submetida a prolongados movimentos de emigração de
pessoas e de capitais. No Nordeste, cuja rede de cidades é notoriamente frágil,
esse movimento separa algumas cidades que concentram a capacidade de crescer
– mesmo através de concentração de pobreza – de muitas outras cidades cuja
população cresce muito pouco e onde há uma carência chocante de serviços de
uso público quando comparada com outras do mesmo porte nas regiões mais
desenvolvidas do Sul do país.
A observação da história recente da urbanização, portanto, nos leva a reabrir
a questão acerca da inter-relação orgânica entre o processo social de urbanização
e os movimentos das relações internacionais nos planos, econômico, político e
institucional. A urbanização sempre teve uma raiz internacional, mas tornou-se
mais intensamente dependente de relações de mercado que se organizam sobre
bases internacionais. O mercado de trabalho tornou-se mais internacional e
mais fluido, mais sensível a oscilações de curto prazo. Paises como Espanha e
Portugal, que até há pouco eram componentes dependentes de uma Europa
liderada pela Alemanha, tornaram-se exportadores de capital em busca dos
mercados latino-americanos para reproduzirem seu próprio capital. Países como
a Finlândia e a Suécia, que pareciam constituir uma modalidade colateral do
capitalismo, revelaram-se investidores agressivos em setores ecologicamente
estratégicos na América Latina, tais como o setor de celulose. Cai a máscara do
capitalismo gentil, que se aproxima do capitalismo senil apontado por Beinstein16
e do modelo de capitalismo global e exclusão social descrito por Dupas17. O
argumento ambiental faz a ponte entre as formas de reprodução internacional
do capital identificadas com a segunda revolução industrial e as novas formas
de reprodução, conduzidas por algumas grandes corporações, que exportam
atividades poluentes, que se reservam os componentes de atividades de maior
valor agregado e que criam circuitos de turismo controlados desde a origem,
que extraem renda e induzem turismo emissivo dos países latino-americanos. As
novas investidas de capitais asiáticos se identificam com os métodos de exploração
da segunda revolução industrial e criam novos problemas urbanos em cidades
tradicionais que se tornaram centros dessa mineração e passam a ter seu mercado
de trabalho externamente controlado.
Nesse ambiente de ocaso do horizonte promissor do planejamento
cartesiano, as políticas urbanas deixam de ser manejáveis como fenômenos físicos
16
17

BEINSTEIN, J. Capitalismo senil, a grande crise do capitalismo global. São Paulo: Record, 2001.
DUPAS, G. Economia global e exclusão social. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
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locais, determinados por uma aparência de mercado local, para terem de registrar
a internacionalidade das cidades. A questão urbana é importante demais para ficar
na mão de técnicos, quaisquer que sejam suas profissões, e tem de ser tratada por
um sistema de planejamento. O atual modo de formar políticas urbanas é uma
nova versão de populismo que descarta o tratamento dos problemas centrais da
urbanização e que se caracteriza por ajustar modelos urbanos existentes. Substituise a abordagem privativista da renovação urbana e do planejamento físico por uma
nova abordagem idealista, que ignora os fundamentos históricos da formação
urbana de classes e a internacionalidade do capital. Elementos colaterais das
relações de classe, tais como etnia e gênero, são colocados como substitutos do
conflito principal de interesses.
Numa visão abreviada de espaço-tempo, passamos de horizontes fixos de
médio prazo para horizontes fluidos de longo prazo em laboratórios sociais que
têm suas próprias regras de funcionamento, mas onde as pressões e os jogos de
interesse procuram ganhar posições estáveis. A situação social do planejamento
urbano torna-se um aspecto a ser examinado como parte da própria política
urbana.
Possíveis rumos da internacionalidade do mundo urbano
Os movimentos predominantes da internacionalização do mundo urbano
têm sido aqueles conduzidos pela expansão do grande capital em suas expressões
diretas e indiretas, conduzindo a um novo perfil de divisão internacional do
trabalho, ou conduzindo a anterior divisão do trabalho a novas composições
de poder nas cidades. Tal como indicamos nos parágrafos anteriores, esses
movimentos não são homogêneos nem lineares, e compreendem os movimentos
negativos de resistência dos trabalhadores e dos demais moradores das cidades
contra tendências simplificadamente entendidas como caos. Na realidade, são
movimentos com outro sentido de finalidade e em escalas que confrontam
essa urbanização burguesa18. A internacionalidade avança nos dois planos.
Do lado do capital, por meio das compras de espaço urbano valorizado e de
serviços preferenciais mobilizados para dar apoio a atividades no mercado
internacional. Do lado do trabalho, a internacionalidade surge pela mobilidade
dos trabalhadores, que representa uma evasão do controle local e se estende às
migrações internacionais, configurando uma articulação do poder de atração do
capital (Gaudemar, 1977). A grande contrafação do sistema é, justamente, essa
unificação do mercado de trabalho que se dá mediante o conjunto das respostas
do mundo do trabalho à variedade de oportunidades de ocupação remunerada
que se encontram no sistema. Assim, tanto como o sistema se internacionaliza, os
trabalhadores tendem a se deslocar das situações de mobilidade escassa ou nula
para situações em que podem alcançar condições mais flexíveis de mobilidade.
As novas estimativas de emigração de trabalhadores brasileiros corroboram
esta suposição. A emigração se acentuou fortemente desde a década de 1980,
18
Um notícia de 17/8/2009 na rede Terra informa que a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, teve um
aumento de sua população em 76,7% nos últimos 10 anos, alcançando as 200 mil pessoas. A população
estimada das cerca de 400 invasões em Salvador, cidade que tem por volta de 3 milhões de habitantes,
supera 1 milhão de pessoas – 100 mil só no Bairro da Paz.
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nela aumentando a participação de trabalhadores qualificados e com educação
superior. A sensibilidade desses emigrados também aumentou frente a variações
nas condições de acesso em diferentes mercados, mas, aparentemente, passou-se a
considerar normal que qualquer trabalhador possa ter acesso a qualquer mercado,
mesmo incorrendo em prejuízos de status e renda.
Mais uma vez as cidades desempenham um papel especial nesses movimentos,
funcionando como filtros das diferenças culturais entre os migrantes e seus lugares
de destino, assim como reorganizando o mercado de trabalho entre as camadas
sociais de trabalhadores mais e menos qualificados. Aí está a participação das
cidades em redes de prestação de serviços especializados. Junto com eles vão
movimentos colaterais, que combinam a transferência de padrões culturais e
formas de consumo. No ambiente do capitalismo de hoje, em que os movimentos
de inclusão e de exclusão de pessoas funcionam com critérios diferentes, será
preciso considerar que os papéis das cidades tendem a mudar com mais fluidez
que antes, na medida em que elas acompanham estas novas condições de
internacionalidade puxadas pela revolução informacional e pela mobilidade nos
espaços internacionais de mercado de trabalho unificado.
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Resumos de Monografia
Teste da condição de Paridade de Juros Descobertos nos períodos de câmbio
controlado (1994-1999) e
de câmbio flutuante (20002006) no Brasil
Brunna Fachini Bragaglia*
Resumo: Este artigo analisa a validade da condição de Paridade de
Juros Descobertos por meio de modelos econométricos, no Brasil
e para dois períodos distintos. O primeiro período analisado, de
1994 a 1999, tem como principal característica o controle da taxa
de câmbio pelo governo. O segundo período, entre 2000 e 2006,
é caracterizado por uma mudança na política cambial, que passou a
adotar um regime de câmbio flutuante.
Palavras-chave: Brasil, Paridade de Juros Descobertos, desenvolvimento econômico, Plano Real, taxas de câmbio e de juros.

Introdução
Um dos alicerces da macroeconomia moderna é a condição de Paridade de
Juros Descobertos, que expressa uma relação entre a taxa esperada para a taxa de
câmbio brasileira, a taxa de câmbio atual e as taxas de juros brasileira e americana.
Essa teoria conclui que o retorno de um investimento é dado pelas taxas de juros
internas e externas e pela taxa de câmbio.
Assim, investe-se no Brasil se o retorno for maior que nos EUA (e viceversa) e levando-se em conta a taxa de câmbio, para comparar em termos da
mesma moeda. Portanto, em princípio a decisão correta seria aplicar nos EUA,
pois, apesar de a taxa de juros brasileira ser maior que a taxa de juros americana,
a expectativa de apreciação do dólar proporciona um ganho de capital que faz
com que o rendimento dos depósitos em dólar seja maior.
*
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Seguindo esta linha de raciocínio, como não há certeza de que o câmbio
será realmente o esperado, o fator risco é muito importante nesta decisão e o
modelo não leva em conta essa variável, o que leva à conclusão de que este modelo também não é o ideal.
Esta hipótese vem sendo testada em nível internacional, com resultados
ambíguos, e o objetivo do trabalho foi testar a teoria para dois períodos recentes
da economia brasileira. O primeiro vai de 1994 a 1999 e caracterizou-se pelo
controle do governo sobre o câmbio. O segundo período abrange a alteração
da política cambial desde então, caracterizada pela opção pelo câmbio flutuante.
O texto a seguir foi organizado em quatro seções. A primeira trata dos aspectos teóricos. A Seção 2 faz um retrospecto das condições da economia, inclusive
do câmbio, nos governos Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz
Inácio Lula da Silva. A Seção 3 define os modelos a serem testados e apresenta
os resultados obtidos. A Seção 4 resume as conclusões.
1. Aspectos teóricos
1.1. A Paridade de Juros Descobertos
Para Emílio Garofalo Filho1, câmbio é a troca de moedas de diferentes países,
no âmbito do mercado financeiro e de operações internacionais. É uma operação
financeira de troca (compra/venda) entre moedas, quase-moedas e papéis que
representam moedas de vários países, no contexto do comércio internacional,
denominado mercado cambial.
As taxas de câmbio à vista são as que coordenam uma negociação imediata,
com até dois dias de atraso devido à demora para os sistemas das instituições
compensarem os cheques, por exemplo. Já as operações liquidadas em uma data
superior a dois dias após sua negociação (30, 90, 180 dias, um ou mais anos),
são chamadas taxas de câmbio futuras. Essas operações futuras são fechadas para
evitar o risco de um importador brasileiro, por exemplo, não pagar mais que as
taxas de câmbio nelas negociadas caso ocorra uma grande mudança de câmbio
(exemplos: swap de câmbio, contrato futuro e opção de câmbio).
Quando um acionista analisa se ele investe em ativos estrangeiros ou domésticos, ele compara os retornos e, para isso, além de levar em conta as taxas
de retorno dos dois países, ele considera a taxa esperada do preço da moeda estrangeira. Se, para um investidor americano, segundo Paul Krugman e Maurice
Obstfeld2: (a) a taxa de câmbio “spot” entre o dólar (USD) e a libra esterlina (L)
é 2; (b) a taxa de juro da Inglaterra é 5% a.a.; o investimento inicial é USD 200
mil (ou L 100 mil), então, em um ativo de libra esterlina, ao fim de um período
de um ano, receberia L 105 mil (ou USD 210 mil), se o investidor acreditasse
que a taxa de câmbio permanecerá a mesma. Portanto, há um ganho de 5%.
No entanto, se ele acha que a depreciação no período do dólar contra a libra
será de 3%, a taxa de câmbio não será mais 2 e sim 2,06 no fim de um ano. Ou
seja, reconvertendo para dólares, teria USD 216,3 mil, e o ganho passa a ser de
1
2
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8%, representando os 5% do ganho de juros mais 3% do ganho da taxa de câmbio, dada a depreciação do dólar. Matematicamente, para Rivera Batiz3, tem-se:
i = x + i* e
x = ( e – e)/e
onde:
i = taxa de juros nacional
i* = taxa de juros internacional
x = taxa antecipada de depreciação de moeda doméstica
e = taxa de câmbio esperada
Para o investidor colocar seus ativos em investimentos internos, a taxa de
retorno dos investimentos externos deve ser maior que a taxa de retorno dos
ativos estrangeiros; caso contrário, ele alocará sua verba no exterior. Portanto,
para comparar as taxas de rendimento oferecidas pelos depósitos em dólares e
em euro, por exemplo, precisamos das taxas de juros oferecidas pelos depósitos
nas duas moedas, a taxa de câmbio dólar/euro e a mudança esperada nesta taxa
no decorrer do período. Assim podemos comparar o preço em dólar hoje com
seu valor, nessa mesma unidade monetária, após o período.
Porém, esta condição da Paridade de Juros Descobertos pode falhar, pois
as pessoas não conseguem ter uma previsão perfeita das mudanças nas taxas de
câmbio; elas são imprevisíveis e dependem da demanda e fornecimento de moedas estrangeiras e domésticas, comércio internacional de bens, serviços e ativos,
crescimento e inflação. Há um grau de incerteza no comportamento futuro das
taxas de câmbio, expressa pela fórmula:

eˆ = x + eˆu

onde:
ê = taxa de crescimento da taxa de câmbio
êu = taxa de câmbio no tempo
Substituindo x = i + i * , temos:
eˆ = (i + i*) + eˆu
Para eliminarmos a incerteza dos movimentos da taxa futura de câmbio,
podemos usar a taxa de câmbio forward, como se fosse uma aproximação da
depreciação da taxa antecipada da moeda doméstica:

f = ( F − e) / e = ( e − e) / e

Onde:

f = prêmio forward
e = taxa de câmbio atual (spot)
Então, se a taxa de câmbio antecipada do valor da moeda doméstica sobre
um dado período é o correspondente prêmio forward, que representa a taxa
esperada de mudança da moeda doméstica, na qual a paridade de juros descoRIVERA-BATIZ, L.A.; RIVERA-BATIZ, F.L. International Finance and Open Economy Macroeconomics.
USA: Prentice-Hall Inc., 1994, p. 130.
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berta i − i* = x pode ser transformada na condição de paridade de juros coberta
i − i* = f . Estas formulações serão a base dos modelos que testaremos.
Para Krugman e Obstfeld4, o equilíbrio no mercado de câmbio ocorre
quando há paridade dos juros: “O mercado de câmbio está em equilíbrio quando
os depósitos de todas as moedas oferecem a mesma taxa de rendimento esperada”.
No caso de equilíbrio, no qual a taxa de rendimento oferecida pelos depósitos
em dólar e euro é igual, os atores do mercado de câmbio retêm qualquer um
deles. Sendo assim,
“[...] apenas quando todas as taxas de rendimento esperadas forem iguais
– isto é, quando a condição da paridade dos juros ocorrer – não haverá oferta
excedente de algum tipo de depósito nem demanda excedente por outro. O mercado de câmbio está em equilíbrio quando nenhum tipo de depósito tem excesso
de demanda ou excesso de oferta. Portanto, podemos dizer que o mercado de
câmbio está em equilíbrio quando ocorre a condição da paridade dos juros.”5
Quando há apreciação da moeda doméstica, o retorno esperado nesta
moeda sobre depósitos em moeda estrangeira aumenta. Quando há aumento na
taxa de câmbio USD/Euro de hoje, o rendimento esperado em dólares sobre
depósitos em euro diminui. Portanto, se o dólar hoje sofre depreciação, passa a
ser depreciado em menor quantidade para atingir o nível futuro desejado, pois
a taxa de juros não muda, tornando menos atrativos os depósitos em euro em
comparação com os depósitos em dólares. Para a paridade dos juros se manter,
ajustes nas taxas de câmbio são necessários. O aumento da i EUA faz com que o
dólar se aprecie em relação à outra moeda.
Os indivíduos possuem aversão ao risco; então, a comparação entre ativos
estrangeiros e domésticos não depende apenas de seus retornos esperados.
Preferimos ativos com menos variabilidade, mesmo quando apresentam retornos
esperados iguais. Além deste risco e do risco político, há o risco cambial, que
apresenta um grande peso na tomada de decisão de portfólio do investidor internacional. Krugman e Maurice Obstfeld afirmam que os investidores estrangeiros
se preocupam com a taxa de juro real que o ativo oferece:
“A taxa de juro nominal (doméstica) é a taxa de retorno de qualquer dado
ativo em termos de moeda doméstica. [...] A taxa de juros real (doméstica), por
outro lado, é a taxa de retorno de qualquer dado ativo em termos de poder de
compra em bens domésticos.”6
1.2. Paridade dos Juros Coberta e não Coberta
Para Paul Krugman e Maurice Obstfeld7, na Paridade Coberta de Juros
Ibidem, p. 357.
KRUGMAN; OBSTFELD, 2001, p. 358.
6
Ibidem, p. 360.
7
Ibidem, p. 371.
4
5
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a taxa de câmbio futura é sempre igual à taxa de câmbio à vista que se espera
prevalecer na data do contrato futuro; evita a possibilidade de uma depreciação
inesperada do euro; eu “cubro” uma operação quando eu quero ter certeza da
quantidade de dólares que vou receber no fim do período de um depósito em
euro que eu comprei com dólares. Eu faço isso comprando um depósito em euro
e vendendo os ganhos futuros dessa operação. A paridade coberta de juros exige
que as taxas de rendimento de um depósito em USD e os depósitos estrangeiros
“cobertos” sejam as mesmas, as mudanças nas taxas à vista e futura (no mesmo
prazo) devem ser proporcionais uma em relação à outra.
1.3. Diversificação e as determinantes de ativos de risco
Diferenças no risco de inflação entre países geram diferenças nos retornos
reais de investimentos estrangeiros domésticos e estrangeiros descobertos. Ou
seja, investidores com aversão ao risco preferem diversificar seu portfólio, mantendo ativos e moedas tanto estrangeiras quanto domésticas. Aqueles que possuem aversão ao risco desejariam um prêmio de risco para compensar quando
há aumento do risco de operações descobertas. Porém, se o empreendedor já
mantém seus ativos em portfólios com alto risco, e os investimentos diminuem
este risco, ele associa a um prêmio de risco negativo, um desconto, pois pagam
certo valor para obter essa redução.
Quanto maior a covariância negativa entre retornos sobre ativos domésticos e
estrangeiros – quanto maior for o grau em que as suas variações se contrabalanceiam –, menor será a variabilidade do portfólio do investidor e, consequentemente,
maior o desconto do risco sobre ativos estrangeiros8.
O prêmio de risco de um ativo estrangeiro é composto por três fatores: a
covariância entre retornos domésticos e estrangeiros; a magnitude do prêmio
de risco varia de acordo com os retornos reais da comparação entre ativos estrangeiros e domésticos; e, quanto menor a variabilidade relativa dos retornos de
ativos estrangeiros, menor o prêmio de risco. Se a aversão ao risco é mais alta, os
investidores desejam maior retorno para tomar este risco (quanto maior a aversão
ao risco, maior o prêmio). Ou seja:

8

Ibidem, p. 140.
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1.4. Prêmio futuro e risco do prêmio
Para se determinar a influência do prêmio futuro e o papel do prêmio pelo
risco em mercados de câmbio, podemos considerar a seguinte equação utilizada
por Rivera Batiz9:

êt = a0 + a1 f t + a2 Rt + errort

E testar se os coeficientes a 0 , a1 e a 2 dos dados da amostra do período
analisado são os postulados pela hipótese incorporados pela equação anterior:
a0 = 0 , pois naquela equação não há termo constante, a1 = 1 e a 2 = 1 .
1.5. Tendenciosidade do prêmio futuro na estimativa da taxa de câmbio
futura
Para determinar se o prêmio futuro é um estimador não tendencioso da
futura taxa de câmbio, deve-se apresentar dados estáveis. Assim, a última equação
pode ser descrita, modificada para:

êt = a0 + a1 f1 + errort

Onde a 0 e a1 são coeficientes postulados pela hipótese não tendenciosa do
prêmio futuro, no qual a 0 = 0 e a1 = 1 deve ser testada.
Há evidências que mostram que a hipótese não tendenciosa do prêmio futuro
não é apoiada pelos dados, pois, quando estimados (usando taxas de câmbio spot
e forward), os coeficientes a 0 e a1 são diferentes dos postulados pela hipótese.
Essa falha empírica nos resultados do prêmio futuro não tendencioso nos leva
a pensar em pré-condições que devem ser assumidas para que resultados não
tendenciosos sejam obtidos. Como notado anteriormente, o câmbio futuro é
uma projeção não tendenciosa baseada na hipótese de que o prêmio pelo risco
é zero, e feita por participantes no mercado que usam a expectativa racional.
Portanto, a falta de suporte empírico nesta explicação é consequência de um
risco pelo prêmio diferente de zero, o que gera um desvio sistemático na média
da taxa de câmbio do prêmio futuro. De fato, estudos que adotaram a equação
êt = ao + a1 f t + errort para testar a não tendenciosidade da hipótese constantemente encontram um a 0 estimado diferente de zero. Isso sugere a presença de
um risco pelo prêmio, apesar de assumirmos que o prêmio pelo risco é constante
ao longo do tempo ( a 0 é uma constante).
Para testar a presença de variação no tempo do prêmio pelo risco, a equação
usada por Rivera Batiz10 para estimar é:

êt = a0 + a1 f t + a2 Rt + errort

Onde a 0 = 0 e a1 = 1, e a hipótese a ser testada é a de que o coeficiente a 2 = 1.
Infelizmente, para estimar esta equação são necessários dados do risco pelo
prêmio de investimentos estrangeiros. Como visto anteriormente, esse risco é
determinado não apenas pelas variações nas taxas de retorno domésticas e externas, mas também por uma correlação entre esses retornos e o grau de aversão ao
risco pelos agentes da economia. Resultados da estimação dessa equação apoiam
a ideia de que o prêmio pelo risco varia com o tempo. Como riscos relativos de
investimentos e sua associação com o prêmio por esse risco variam ao longo do
9

Ibidem, p. 154.
Ibidem, p. 154.
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tempo, estimar o risco pelo prêmio se torna muito difícil. Especificar suas determinantes de variação no tempo hoje e desvios da paridade de juros descobertos
representa um complexo problema econométrico.
1.6. Erros de projeção e eficiência de mercado
A falta de tendência no prêmio futuro para prever movimentos na taxa de
câmbio pode ser interpretada em termos de presença do prêmio pelo risco. Uma
interpretação alternativa para essa falha do prêmio futuro por ser uma projeção
não tendenciosa da taxa de câmbio futura é que a suposição das expectativas
racionais não reflete as expectativas de indivíduos envolvidos no mercado de
câmbio internacional, externo. A razão para a tendência do prêmio futuro não
está presente no prêmio pelo risco, mas na irracionalidade das expectativas das
taxas de câmbio. Também, a heterogeneidade dos mercados cambiais significa
que não há uma única antecipação que guia o mercado. Algumas projeções
ganham, outras perdem, enquanto algumas, entre elas, podem acumular perdas
sistematicamente.
Deste modo, alguns autores tentaram avaliar e testar a hipótese das expectativas racionais focando nas várias propriedades estatísticas dos erros de previsão da
taxa futura. Isso é considerado interessante, mesmo porque se baseia na questão
de “eficiência de mercado”. Um mercado é considerado eficiente se os preços
refletem as informações públicas disponíveis no momento. No contexto presente,
o mercado futuro é eficiente se a taxa de câmbio futura absorve inteiramente as
informações relevantes para a sua determinação. A eficiência de mercado é um
problema por causa da volatilidade das expectativas racionais.
2. Brasil: de Itamar Franco a Lula
2.1. Governo Itamar Franco
De acordo com Antonio Dias Leite11, no governo de Itamar Franco, que
durou de setembro de 1992 (quando Fernando Collor de Mello sofreu um impeachment, acusado de corrupção) a dezembro de 1994, o ambiente financeiro
estava caótico, e mesmo com uma inflação de 30% a.m., o presidente buscava o
crescimento econômico, não obtendo sucesso.
Só quando Fernando Henrique Cardoso passou a trabalhar no Ministério
da Fazenda e Pedro Malan no Banco Central (Bacen), em 1993, é que as medidas tomadas obtiveram maior sucesso. Entre elas estão a divisão das contas do
Tesouro Nacional e do Banco Central, esclarecendo melhor as responsabilidades
de cada um, e a renegociação da dívida externa.
Até então, os programas brasileiros de estabilização eram feitos com base
no congelamento de preços. Porém, a política econômica nacional foi revista,
colocando os objetivos econômicos nacionais sob reformas monetárias e sob o
saneamento financeiro. O “Programa de Estabilização Econômica”, cuja elaboração se iniciou no governo de Itamar Franco, e que constituiu a base para a
política econômica, criou uma Unidade Real de Valor (URV), que trilhou um
11
LEITE, A.D. Crescimento Econômico: Experiência Histórica do Brasil e Estratégia para o Século XXI. Rio
de Janeiro: José Olympio Editora, 1999, p. 118.
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caminho para o lançamento do plano econômico conhecido como Plano Real, em
1994. A nova moeda criada em julho de 1993, o Cruzeiro Real, era indexada pela
URV, que corrigia salários e preços diariamente. O Banco Central administrava a
desvalorização da moeda baseado neste indexador, para acompanhar a inflação.
O mês de fevereiro de 1994 foi marcado pelo retorno das minidesvalorizações
diárias, não com prefixação de taxas, mas com uso do indexador URV.
Para Thais Pacievitch12, antes de o Plano Real ser implantado, o Programa
de Ação Imediata (PAI) foi lançado, em julho de 1993, com o objetivo de preparar o país para seu lançamento no ano seguinte. O PAI apontou as seguintes
necessidades: corte de gastos públicos; recuperação da receita pública; corte de
repasses inconstitucionais, para que estados e municípios cortassem gastos; ajustes
nos bancos estaduais, com o Banco Central intervindo para cortar gastos e punir
irregularidades; redefinição das funções dos bancos federais; privatizações.
Com base nos estudos de Antonio Dias Leite13, os governos de Collor de
Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso deram continuidade à
reforma do Estado, destacando-se a Revisão Constitucional: o “Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” de 1988 previa uma revisão após cinco
anos. Assim, em 1993, as discussões de emendas foram iniciadas. Essas emendas
tinham caráter principalmente político, de supressão de monopólios, de retirada
do Estado e de abertura de mercados competitivos. Os objetivos da reforma do
Estado, ainda de acordo com Leite14, eram a retirada do Estado das atividades
empresariais, estabelecer mercados competitivos estabelecidos em áreas onde
o monopólio se destacava, a correção de deficiências na capacidade de agir do
governo, a necessidade de caixa dos tesouros nacional e estaduais, a exclusão da
participação permanente do Estado no capital de empresas privadas, e a promoção
de reformas no Executivo voltadas para o treinamento de pessoal. Leite afirma:
“Considerando-se inclusive as ações que se iniciaram em 1990 e continuaram
nos governos subsequentes, evidencia-se uma obsessão pelas mudanças de cúpula
da administração pública federal com a fusão, extinção, reincorporação e criação
de ministérios e secretarias de Estado, fenômeno que se instalou como rotina.
Com frequente motivação político-partidária, e com raros casos justificados, o
resultado foi, sobretudo, a deterioração da máquina administrativa. O número
de ministérios e secretarias autônomas que durante muitos anos era relativamente
estável duplicou. Com mais de trinta pessoas desse nível, torna-se evidentemente
difícil o exercício da função de coordenação geral do governo a ser exercida pelo
Presidente da República.”15
Com a participação do Estado em atividades privadas, cresce a responsabilidade deste em investir na sustentação do desenvolvimento econômico. As
medidas tomadas para introduzir a competição econômica no Brasil aumentaram
a produtividade. Com a redução das alíquotas de importação, a competição dos
12
PACIEVITCH, T. Plano Real. Disponível em: < http://www.infoescola.com/economia/plano-real/>.
Acesso em: 10 nov 2009.
13
Ibidem, p. 120-121.
14
Ibidem, p. 123.
15
LEITE, 1999, p. 125.

150

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.9(17), 2010

importados nos mercados internos foi estimulada; no entanto, esta competição,
apesar de ter contribuído para a contenção dos preços internos, inverteu o sentido
do saldo das transações com o exterior.
A abertura do comércio regional (Mercado Comum do Sul – Mercosul)
aumentou o fluxo comercial, pois as concessões eram recíprocas. A concorrência
no mercado interno se baseou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), na Secretaria de Direito Econômico, em órgãos reguladores e no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O objetivo de garantir a competição nacional entra em contradição com a competição no mercado
mundial, problema decorrente da globalização e da abertura.
Foi através da Medida Provisória 434, de 27 fev 1994, que o Plano Real
teve sua origem:
“Art. 1.º Fica instituída a Unidade Real de Valor/URV, dotada de curso
legal para servir exclusivamente como padrão de valor monetário, de acordo com
o disposto nesta Medida Provisória.
§ 1.º A URV, juntamente com o cruzeiro real, integra o Sistema Monetário
Nacional, continuando o cruzeiro a ser utilizado como meio de pagamento
dotado de poder liberatório, de conformidade com o disposto no art. 3.º (...)
Art. 2.º A URV será dotada de poder liberatório a partir de sua emissão como
moeda divisionária pelo Banco Central do Brasil, quando passará a denominar-se
Real. (...)
§ 2.º A URV no dia 1 de março de 1994 corresponde a Cr$ 647,50. (...)
Art. 4.º O Banco Central, até a emissão do Real, fixará a paridade diária
entre o cruzeiro real e a URV, tomando por base a perda de poder aquisitivo do
cruzeiro real. (...)
Art. 5.º O valor da URV, em cruzeiros reais, será utilizado pelo Banco
Central como parâmetro básico para negociação com moeda estrangeira.”16
A fixação do câmbio foi a base do Plano Real, pois seu objetivo principal era
a reestruturação dos compromissos externos e a estabilidade monetária. Antonio
Dias Leite completa: “[...] e como elemento de contenção dos preços internos
e para eliminação do arraigado processo de indexação da economia, adotou-se a
diretriz de câmbio fixo [...]”17.
Para acabar com a indexação, e, portanto, não haver congelamento de preços,
o cruzeiro real foi substituído pelo real seguindo a seguinte condição: R$ 1 =
US$ 1 = 1 URV (Unidade Real de Valor), e, com isso, houve queda na inflação,
como se pode constar no exame da tabela a seguir:

16
17

LEITE, 1999, p. 130-131.
Ibidem, p. 133.
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Quadro 1 - Taxas de inflação – Brasil: Índice Geral de Preços IGP-DI18
em % mensal
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

1994 42,19 42,41 44,83 42,46 40,95 46,58
1995 1,36 1,15
1,81 2,30 0,40 2,62
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1,79 0,76 0,22
1,58 0,42 1,16
0,88 0,02 0,23
1,15 4,44 1,98
1,02 0,19 0,18
0,49 0,34 0,80
0,19 0,18 0,11
2,17 1,59 1,66
0,80 1,08 0,93
0,33 0,40 0,99
0,72 - 0,06 - 0,45
0,43 0,23 0,22

0,70 1,68 1,22
0,59 0,30 0,70
-0,13 0,23 0,28
0,03 -0,34 1,02
0,13 0,67 0,93
1,13 0,44 1,46
0,70 1,11 1,74
0,41 -0,67 -0,70
1,15 1,46 1,29
0,51 - 0,25 - 0,45
0,02 0,38 0,67
0,14 0,16 0,26

JUL

AGO

SET

OUT NOV

5,47 3,34 1,55 2,55
2,24 1,29 -1,08 0,23
1,09 0,00 0,13 0,22
0,09 -0,04 0,59 0,34
-0,38 -0,17 -0,02 -0,03
1,59 1,45 1,47 1,89
2,26 1,82 0,69 0,37
1,62 0,90 0,38 1,45
2,05 2,36 2,64 4,21
-0,20 0,62 1,05 0,44
1,14 1,31 0,48 0,53
- 0,40 - 0,79 - 0,13 0,63
0,17 0,41 0,24 0,81
0,37 1,39 1,17 0,75

2,47
1,33
0,28
0,83
-0,18
2,53
0,39
0,76
5,84
0,48
0,82
0,33
0,57
1,05

DEZ

ACUMULADO

0,57
0,27
0,88
0,69
0,98
1,23
0,76
0,18
2,70
0,60
0,52
0,07
0,26
1,47

909,67%
14,77%
9,33%
7,48%
1,71%
19,99%
9,80%
10,40%
26,41%
7,67%
12,13%
1,22%
3,79%
7,89%

Fonte: IPEADATA19.

Pode-se perceber um aumento de inflação em 1999, gerada pela desvalorização cambial; porém, essa inflação continuou controlada, o que antes do Plano
Real não acontecia. Antonio Dias Leite20 analisa que, em 1993, a inflação atingiu
a marca de 2.700% anuais, mas com a conversão da URV em Real o processo
inflacionário reduziu drasticamente: 14,8% ao ano em 1995, 9,3% em 1996, 7,5%
em 1997 e 1,7% em 1998.
Para Antonio E. T. Lanzana21, outro fator que caracterizou o Plano Real
foi o processo de abertura comercial iniciado em 1990, na qual a estabilização
se deu também a partir da redução das alíquotas de importação (não permitiu
que as empresas aumentassem os preços no mercado interno) e da apreciação
cambial, o que, desde a implantação do Plano Real, em julho de 1994 até março
de 1995, causou pressão de demanda interna e forte aumento das importações.
No entanto, atingiu o objetivo (o combate à inflação), aumentando o poder
aquisitivo das camadas menos favorecidas e permitindo a volta do crédito de
prazos mais dilatados.
18
O IGP-DI/FGV é um Índice Geral de Preços calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), que tem o objetivo de medir o comportamento de preços em geral da economia brasileira. O DI
(Disponibilidade Interna) considera variações de preços que afetam diretamente as atividades econômicas
no Brasil, sem levar em conta variações nos preços dos produtos exportados.Ele é uma média ponderada
dos índices: IPA (Índice de Preços no Atacado): variação de preços no mercado atacadista; IPC (Índice
de Preços ao Consumidor): variação de preços entre as famílias que recebem renda mensal entre 1 a 33
salários mínimos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro; INCC (Índice Nacional da Construção Civil):
variação de preços no setor da construção civil, desde material até mão de obra empregada no setor. A partir
de 1999, o índice oficial do governo federal para medir metas inflacionárias passa a ser o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que considera famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários
mínimos, independentemente da fonte de rendimento, e residentes de áreas urbanas das regiões.
19
Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=1225266186&
Tick=1256735662203&VAR_FUNCAO=RedirecionaFrameConteudo%28%22iframe_dados_m.
htm%22%29&Mod=M>. Acesso em: 28 out 2009.
20
Ibidem, p. 135.
21
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2.2. Governo Fernando Henrique Cardoso
Fernando Henrique Cardoso (FHC), candidato por um partido de centroesquerda, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), venceu as eleições
para a Presidência em outubro de 1994, apoiado por Itamar Franco. Entre as
propostas de FHC, a principal foi preservar a estabilidade econômica e do Real,
obtendo sucesso até outubro de 1997, quando a conjuntura internacional mudou, passando por crises. Além disso, outro fator importante na sua gestão foi a
continuidade das privatizações das estatais como a Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) de Volta Redonda, que
fazia parte de uma política de reforma e modernização do Estado.
Antonio E. T. Lanzana22 explica que, com esse aumento de 70% das importações, contra 20% das exportações, entre julho de 1994 e junho de 1995,
déficits comerciais começaram a surgir. Apesar da contenção da inflação após a
implantação do Plano Real, podemos observar um crescimento do PIB per capita
de 4,3% em 1994 e 2,8% em 1995.
Quadro 2 - Produto Interno Bruto (PIB) per capita (%) anual – Brasil 1994 a
2007
Ano
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Produto Interno Bruto (PIB) per capita
4,3
2,8
0,6
1,8
-1,5
-1,2
2,8
-0,2
1,2
-0,3
4,2
1,7
2,3

Fonte: IBGE23.

Diante desse déficit, segundo Antonio Dias Leite24, o governo tinha três
opções para agir:
a) âncora cambial: em outubro de 1994, o governo adotou o sistema dirty
floating (bandas cambiais: câmbio semifixo), mediante adoção de bandas explícitas, com operação via leilões. O Plano Real possuía uma “âncora cambial”, mas a
Ibidem, p. 145.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - Disponível em: <http://www.ibge.
gov.br/series_estatisticas/exibedados.php?idnivel=BR&idserie=SCN04>. Acesso em: 28 out. 2009.
24
Ibidem, p. 135.
22
23
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partir de 1999 o governo passou a adotar uma nova política econômica baseada
na flexibilização cambial.
b) juros pagos pelo Banco Central: a estratégia usada pelo governo brasileiro
era baseada em programas de estabilização do México e da Argentina, de acordo
com Antonio E. T. Lanzana25, que apresentaram sucesso no controle da inflação,
ao mesmo tempo em que apresentaram déficits crescentes nas contas correntes.
No início de 1995, o México sofreu uma fuga de capitais devido ao registro de
um elevado déficit em sua conta corrente, fazendo suas reservas internacionais
caírem significantemente. Com esse ocorrido, essa estratégia adotada por esses
países foi questionada, fazendo as taxas de juros do Banco Central permanecerem altas até agosto de 1995, quando começaram a baixar. Porém, algumas
altas foram provocadas pelas crises da Ásia, em novembro de 1997; da Rússia,
entre setembro e outubro de 1998; e a nossa crise, em 1999. Isso fez os juros
permanecerem altos (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Taxa de juros over Selic (1995-1999) (% ao mês), após a implantação do Real em 1994

Fonte: IPEADATA26.

Ibidem, p. 145.
Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=132775999&
Tick=1243188406109&VAR_FUNCAO=RedirecionaFrameConteudo%28%22iframe_dados_m.
htm%22%29&Mod=M>. Acesso em: 24 mai 2009.

25

26
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c) privatizações: como os passivos não contabilizados (ou escriturados)27
eram maiores do que o governo estimulou, pesou sobre o orçamento da União,
ou seja, a receita desse programa de desestatização não foi suficiente para cobrir
a dívida pública.
Para Antonio Dias Leite28, o insucesso da utilização desses instrumentos
ajudou para que a dívida pública interna não fosse reduzida nem estabilizada. O
México, na mesma época, também adotou um plano de estabilização que controlou a inflação, mas provocou um déficit em conta corrente que chegou a 10% do
PIB, gerando uma fuga de capital do país e colocando em risco a política cambial.
No Brasil, esse déficit ficou em 3% do PIB. Esse plano mexicano influenciou o
Plano Real, mas este teve influência direta do Plano Arida, publicado por Pérsio
Arida e André Lara Resende em 1984.
Essa política de estabilização, que tanto o Brasil como o México e a Argentina adotaram, deixava o país vulnerável aos investimentos financeiros externos,
o que levou o governo a efetuar as seguintes mudanças no Plano Real, de acordo
com Antonio E. T. Lanzana29: (a) política de bandas cambiais (paridade cambial
não iria ser fixada) e a desvalorização cambial iria acompanhar a evolução dos
preços por atacado; e (b) diminuir as pressões sobre as importações, utilizando
instrumentos para reduzir o nível de atividade da economia. Para atingir esses
objetivos, o governo realizou mudanças na área monetária para contrair o crédito
e aumentar a taxa de juros, como o aumento dos depósitos compulsórios, imposição de limites de prazos de financiamento e aumento de juros. Com isso, o
período a partir de maio de 1995 apresentou queda de 14% do nível da atividade
industrial, gerando superávit de US$ 328 milhões em agosto do mesmo ano.
Além disso, afirma Lanzana30 que o país se beneficiou com a entrada de
capitais financeiros atraídos pelo significativo diferencial entre as taxas de juros interna e externa. Isso levou à recuperação do nível de atividade, gerando
déficit de US$ 464 milhões na balança comercial em março de 1996, causado
pelo crescimento da produção de bens de consumo duráveis, que dependia da
importação de componentes.
Segundo Emílio Garofalo Filho31, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, em março de 1995, Pérsio Arida foi substituído por Gustavo
Loyola como presidente do Banco Central, pois os resultados de sua tentativa
de fixar bandas de flutuação não foram positivos, uma vez que o mercado não
compreendeu a linguagem e os valores da política adotada. Em junho do mesmo
ano, o modelo de “minibandas” ou “interbandas” de Gustavo Franco permitiu
ao Bacen comprar e vender em leilões específicos, conduzindo mais suavemente
a desvalorização.
Para Lanzana32, a estabilização e o capital financeiro no país permaneceram
até a segunda metade de 1997, quando ocorreu a crise asiática, que gerou fuga de
27
Passivo é o saldo das obrigações devidas. Na contabilidade brasileira, o passivo inclui obrigações em
moeda nacional e em moeda estrangeira.
28
Ibidem, p. 137.
29
Ibidem, p. 146.
30
Ibidem, p. 146.
31
Ibidem, p. 141.
32
Ibidem, p. 147.
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capital para “cobrir” posições na Ásia e também porque o risco Brasil aumentou.
O governo, diante desta situação, aumentou as taxas de juros e criou um pacote
com medidas na área fiscal para evitar que essa elevação da taxa de juros levasse à
expansão da dívida pública. Essas medidas evitaram a saída de capitais financeiros
do Brasil até agosto de 1998, quando ocorreu a crise da Rússia.
A elevação da taxa de juros neste caso não teve sucesso, primeiro porque a
crise russa foi acompanhada de moratória, ou seja, o governo tomou a decisão
de suspender o pagamento da dívida externa, gerando insegurança no mercado
internacional. Segundo, porque o quadro fiscal do Brasil havia se deteriorado,
tendo de recorrer ao FMI em dezembro de 1998, até obter um novo pacote de
ajuda. Essa crise fez o Brasil perder reservas; assim, o Bacen vendia dólares no
mercado futuro, na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), para amenizar
expectativas de mudanças nos fluxos financeiros e queda nas reservas, e também
em mercados futuros (proteção para devedores em moeda estrangeira e especuladores). Além disso, o comando do Banco Central estava mudando, dando
sinais de descontrole da situação quando tentou mudar a política cambial com
maior abertura da banda. Após a demissão do então presidente do Banco Central, Gustavo Franco (20 de agosto de 1997 a janeiro de 1999), a livre flutuação
cambial foi adotada.
Nas eleições de 1998, Fernando Henrique Cardoso vence, iniciando seu
segundo mandato em janeiro de 1999. De acordo com Emilio Garofalo Filho33,
Gustavo Franco, adepto ao lento e gradual processo de desvalorização da nossa
moeda, foi substituído por Francisco Lopes, pois não apoiou a mudança na
política cambial feita pelo governo na segunda semana de janeiro de 1999. Mas
o mercado não compreendeu o novo modelo de variação periódica de bandas
(modelo de bandas largas móveis que desvalorizaria a moeda) de Lopes. E isso
gerou tanta confusão que aumentou muito a demanda por dólares; a taxa, que
estava prevista para flutuar até 1,32 R$/dólar, chegou a 2,20 R$/dólar.
Francisco Lopes foi substituído por Armínio Fraga (até 1.º de janeiro de
2003, quando Henrique Meirelles assumiu o cargo). Sob nova direção, o Bacen
adotou um sistema de livre flutuação das taxas de câmbio, e mudou o enfoque da
política econômica para o inflation target (tentar fazer a desvalorização nominal
da taxa de câmbio acompanhar as taxas de inflação), que não durou muito. Então,
foi retomado o sistema dirty floating (com interferência do governo), devido
ao fato de no mercado primário de câmbio não haver especuladores capazes de
amortecer concentrações de grandes volumes de oferta e demanda de moeda. A
adoção do câmbio livre levou à desvalorização do real, que de R$ 1,32 atingiu
R$ 2,06, aumentando a volatilidade do dólar. Então, para reduzir as flutuações
cambiais, em novembro de 1999 o governo passou a entrar mais diretamente
no mercado cambial. Além da desvalorização cambial, o governo reduziu gastos,
aumentou tributos e elevou as taxas de juros. O déficit comercial, que estava em
US$ 6,4 bilhões em 1998, foi para US$ 1,2 bilhão em 1999. Essa queda, para
Lanzano34, foi reflexo da queda no preço de commodities, da recessão asiática,
33
34
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da recessão argentina (reflexo também da desvalorização cambial brasileira), da
pressão dos importadores para redução dos preços em dólares e de mudanças
estruturais econômicas no Brasil.
2.3. Dificuldades do Plano Real
Para Antonio Dias Leite35, as causas fundamentais dos desequilíbrios não
haviam sido solucionadas. A inflação era contida graças às medidas de curto e
médio prazo através da alta de juros do Banco Central, que se manteve estável
entre 21% e 23% a.a. E a política de estabilização, além de gerar estagnação
econômica, desequilibrou ainda mais as contas públicas. Como resume o autor,
criou-se um ciclo vicioso interno:
“[...] +dívida interna+juros+déficit do orçamento federal+dívida interna+[...]
Armou-se do lado externo outro círculo vicioso, iniciado com a supervalorização
do real e com o sustentado déficit da balança comercial: [...] +déficit em conta
corrente+dívida externa ou entrada de capital de risco+juros+déficit em conta
corrente+ [...].”36
A mudança da política cambial reajustou os preços relativos, criou oportunidades para as exportações crescerem. O país se adaptou bem e rapidamente às
condições prevalecentes às mudanças na estrutura econômica nacional. De acordo
com Tânia Bacelar Araújo37, com o Plano Real foi possível controlar e manter em
níveis baixos a taxa de inflação, mostrando a eficácia do programa de estabilização. Porém, o país se tornou vulnerável à globalização do capital financeiro, que
precisava atrair para financiar seu déficit externo. O déficit de transações correntes
no Balanço de Pagamentos chegou a US$ 19 bilhões em 1996.
Para evitar um déficit muito grande na Balança Comercial, a taxa de juros foi
elevada significativamente, aumentando as reservas internacionais do país, voltadas
para aplicações em fundos ou empréstimos em moeda, ou seja, investimentos em
carteira. Porém, apesar de ter reduzido a vulnerabilidade do país, o Banco Central
deveria emitir os reais correspondentes aos dólares que entraram. Mas, se fizesse
isso, causaria inflação; então, emitiu títulos públicos, elevando a dívida pública.
Seguindo os estudos de Tânia Bacelar Araújo38, os juros elevados, crédito
curto e prazos de financiamento restritos contiveram a demanda interna, que,
junto à política de abertura externa – que teve início no governo Collor e reduziu
a alíquota do imposto de importação – e ao câmbio sobrevalorizado, aumentou
muito as importações. O crescimento das importações foi de 56% entre 1994 e
1996 contra um crescimento de apenas 15% das exportações no mesmo período.
Essa desaceleração da economia nacional aumentou a taxa de desemprego, que
chegou a 12 milhões de pessoas em 1999. Segundo a autora:
Ibidem, p. 143.
Ibidem, p. 145.
37
ARAÚJO, T.B. Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: Heranças e urgências. 2 ed. Rio de Janeiro:
Revan, 2000, p. 341.
38
Ibidem, p. 346.
35
36
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“Essa é a outra face do Real. A ‘coroa’ do Real, visível à maioria dos
brasileiros, é a estabilidade no ritmo de evolução dos preços internos. A ‘cara’ é
a instabilidade permanente. Instabilidade social, expressa na violência crescente.
Instabilidade econômica que deixa o país sobressaltado a cada movimento brusco
do capital financeiro. Se estivéssemos em 1994, com um superávit de US$ 10
bilhões na Balança Comercial e um déficit irrelevante (US$ 1 bilhão) no saldo
em contas correntes, estaríamos muito mais infensos aos ventos que vêm da Ásia.
Hoje, trememos nas bases. É que o Plano Real, como seus similares no mundo
inteiro, coloca o Brasil vulnerável ao que há de mais volátil e instável atualmente:
o movimento, cada vez mais estonteante, do capital financeiro globalizado. Para
nos libertar da tendência hiperinflacionária interna, convivemos, agora, com a
ameaça de um ataque especulativo externo, de uma crise cambial e financeira, de
efeitos talvez mais destrutivos que uma inflação desenfreada.”39
O Plano Real possuía uma “âncora cambial”, mas a partir de 1999 o governo
passou a adotar uma nova política econômica baseada na flexibilização cambial.
O Plano Real se revelou o mais bem-sucedido programa de estabilização das
últimas décadas, permitindo à população brasileira conviver com a estabilidade e
avaliar a sua importância, o que tem, inclusive, influenciado positivamente o seu
compromisso frente aos reajustes de preços decorrentes da desvalorização cambial.
A abertura da economia e política cambial propiciou um grande crescimento da
produtividade do setor industrial, embora com altos custos para muitas empresas. Ao lado dos aspectos positivos, o Plano Real provocou crescente déficit nas
contas externas e um aumento explosivo da dívida interna40.
Em 2001, o país foi vítima de uma crise energética. O Brasil havia passado
por um processo de desestatização, ou seja, quando o Estado não possuía mais
recursos para financiar seu investimento próprio, ele deixou que as empresas
privadas tomassem conta de alguns serviços públicos, como a área de energia
elétrica. Com isso, o Estado passou a ter o papel de regulador – que, no caso da
energia elétrica, passou a ser exercido pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel).
No Brasil, 92% de sua energia em 2001 provinha de hidroelétricas, e o resto
de energia térmica. Neste período, o país enfrentou um sério problema de falta
de energia, mesmo após o setor ter sido privatizado. Um dos fatores que gerou
esta crise foi a forte seca pela qual passamos: a falta de chuvas prejudicou o funcionamento adequado das hidrelétricas. Outro fator foi a falta de liberdade dada às
empresas por parte do Estado, que deixou de intervir diretamente na economia
ao passar por um processo de privatização das empresas, mas continuou intervindo excessivamente por meio da regulação. Ou seja, além da falta de liberdade
econômica das empresas privadas de energia elétrica, fazendo com que essas não
investissem na criação de outras fontes de energia, o Estado pecou pela falta de
clareza nas regras do setor elétrico, gerando insegurança por parte do investidor
na política de regulação adotada. Outros fatos que afastaram os investimentos
39
40
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no país foram sua tributação excessiva, legislação trabalhista precária e leis e
procedimentos ambientais muito inflexíveis e lentos. Em dezembro de 2001 um
racionamento de água precisou ser feito, o que poderia ter sido evitado, ou pelo
menos amenizado, se o acompanhamento do nível das hidrelétricas por parte
dos órgãos reguladores não fosse tão precário, e estes tivessem alertado sobre a
escassez de água antes desta data.
Coincidindo com esses fatos, em 11 de setembro de 2001 as Torres Gêmeas
do World Trade Center e o Pentágono foram atingidos por aviões sequestrados
em ataques terroristas comandados pelo grupo Al-Qaeda, deixando um total de
mais de 3 mil mortos. Os impactos econômicos mundiais destes atentados foram
desastrosos. Quando os índices da Bolsa de Nova York e da Nasdaq reabriram,
em 17 de setembro de 2001, após ficarem fechados desde a data dos ataques,
registraram quedas significativas: o índice Dow Jones (IDJ) caiu 7,1% em um
único dia. Foram também registradas perdas de equipamentos, destruição ou
danos em escritórios, cortes de eletricidade, telefone e gás. Outro setor altamente
prejudicado foi o setor aéreo, sendo que no espaço de aviação norte-americano,
fechado por alguns dias após o 11 de setembro, as companhias aéreas registraram queda em seu tráfego após reabrirem as rotas, agravando seus problemas
financeiros. Essa situação fez com que o país entrasse em uma crise econômica,
refletida no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que registrou uma valorização
na taxa de câmbio.
2.4. Primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT (Partido dos Trabalhadores, de
esquerda), venceu as eleições presidenciais do Brasil e assumiu o cargo em janeiro
de 200341. O PT tem como característica a representação das camadas mais pobres
da sociedade, que no caso do Brasil equivalem à parcela majoritária da população.
E, apesar de essa questão fazer com que o governo dê uma importância maior às
questões sociais, e apesar de ser um partido de esquerda, o presidente deu continuidade à política econômica implementada por FHC nos anos anteriores. De
acordo com Rômulo do Couto Alves42, como o PT é um partido de esquerda,
houve uma crise de confiança das pessoas em relação ao governo e às políticas
que ele iria adotar, gerando fuga de capital e, consequentemente, uma forte alta
na taxa de câmbio em janeiro de 2003, no momento da posse de Lula.
Em relação à continuidade da política econômica de FHC, Lula deu ênfase
ao superávit primário, sinalizando para o mercado e para o Fundo Monetário
Internacional (FMI) que a economia se equilibraria e cresceria de maneira estável,
permitindo uma queda na taxa de câmbio, no risco Brasil e na taxa de juros; assim como FHC, Lula usou o superávit primário para ganhar confiança e criar um
ambiente propício ao crescimento econômico.
Seguindo novamente os passos de FHC, Lula mostrou uma preocupação
41
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Disponível em: < http://www.
presidencia.gov.br/presidente/>. Acesso em: 24 mai 2009.
42
ALVES, R.C. A política econômica no governo Lula: primeiras sinalizações. Disponível em: <http://www.
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com a volta da inflação, e para evitá-la, a meta da taxa Selic, que já havia sido
aumentada em dezembro de 2002, quando FHC ainda governava, foi elevada
novamente, para 26,5% a.a. Além disso, aumentou a alíquota do recolhimento
compulsório de depósitos à vista de 45% para 60%.
Como podemos perceber no gráfico a seguir, a taxa de juros Selic se manteve
relativamente estável em patamares elevados, apresentando leve queda entre o
período estudado, de 2000 a 2007. No início, a taxa era de 1,4557% a.m., e, no
último período calculado, 0,8447% a.m.
Gráfico 2 – Taxa de juros over Selic % a.m. x Taxa de câmbio R$/USD
mensal entre 2000 e 2006

Fonte: IPEADATA43.

Com a comparação entre a taxa de juros Selic e a taxa de câmbio (mensal),
no período compreendido de 2000 a 2006, pode-se concluir que os juros altos
têm forte influência no câmbio valorizado. O governo adotou esta estratégia de
aumentar os juros com o objetivo de atrair capital estrangeiro, ocasionando uma
alta nas duas taxas em 2003.
Ainda seguindo Rômulo do Couto Alves, Lula tomou esta providência pois,
no ano de 2002, o câmbio havia se desvalorizado muito, primeiro por causa da
crise de liquidez internacional, e segundo porque o Brasil passava por um choque
inflacionário determinado pela desvalorização cambial. Isso fez com que as exportações continuassem crescendo, mas fez com que o país perdesse capacidade
de crescimento, pecando no desenvolvimento industrial e produtivo.
No início de 2001, os EUA sofreram uma crise energética, causada pelo
43
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crescimento do setor de computadores e da internet, pois a Califórnia, que
abrigava as empresas de informática mais importantes do mundo, como a Intel,
não tinha uma rede elétrica capaz de fornecer a energia consumida pela indústria
de alta tecnologia. Foi essa crise de energia elétrica nos Estados Unidos que acabou
gerando uma crise de liquidez internacional em 2001, refletindo nas decisões
tomadas pelo presidente Lula na política econômica de elevar os juros em 2002.
Em maio, a Califórnia e Nova York sofreram apagões, após uma crise que afetou
o sistema rodoviário. No caso norte-americano, essa crise energética foi atribuída
à ineficiência das empresas fornecedoras de eletricidade, que haviam sido privatizadas recentemente. Nos EUA, o abastecimento de energia é de responsabilidade de empresas privadas, como a Consolidated Edison. Em 1998, o estado
da Califórnia desregulamentou o mercado elétrico e privatizou sua produção,
para que a competição reduzisse os preços. Para evitar o golpe econômico da
livre flutuação de preços, as tarifas ao consumidor foram congeladas. Porém, a
alta procura elevou custos especulativos, pois as fornecedoras transferiam lucros
obtidos com a venda de centrais produtoras de energia às suas matrizes. O caso
da Enron ficou conhecido com essa crise, pois esta empresa realizou esta manobra, gerando apagões. Como consequência, o estado da Califórnia foi obrigado
a resgatar essas companhias e financiar a compra de energia elétrica.
Também em 2002 a Argentina passou por uma crise social, econômica,
política e institucional, iniciada em 1999 com um declínio econômico. Essa
crise foi gerada tanto por fatores internos (elevado desemprego e desequilíbrio
fiscal) e externos (crise da Rússia em 1998, impacto da desvalorização da moeda
brasileira em 1999 e aversão ao risco do mercado financeiro internacional). Em
2001, a Argentina tinha De La Rua como presidente, e a solução encontrada
pelo seu governo foi acabar com a paridade do peso ao dólar norte-americano,
criando um sistema de câmbio duplo e emitindo quase-moedas como meio de
troca suplementar. Além disso, houve fuga de capitais e de depósitos, pois o
país não honrou as metas que havia acordado com o FMI. Quando Cavallo,
no governo seguinte, tentou zerar o déficit público diminuindo salários e aposentadorias dos funcionários públicos, gerou nova fuga de capitais, temendo-se
congelamento de depósitos e que o governo não pagasse suas dívidas. Outro fator
que afastou investimentos estrangeiros foi o boato sobre confisco. Como estavam
sendo feitos muitos saques, o governo bloqueou a disponibilidade de depósitos
bancários, gerando revolta na população, resultando na saída do presidente, que
foi substituído por Duhalde. Após o governo declarar default de sua dívida em
moeda estrangeira com credores privados, Duhalde adotou uma desvalorização
de 40% para operações de comércio exterior, deixando a conversibilidade de lado.
A situação da Argentina apresentou sinais de mudanças no fim de 2002 e início
de 2003, quando cresceu o superávit comercial, a economia voltou a crescer,
aumentando o PIB, a inflação foi controlada e o câmbio, estabilizado. O governo
argentino renegociou com o FMI, gerando tranquilidade, pois o novo acordo
era mais flexível e menos exigente, evitando a volta da instabilidade financeira e
cambial, inflação e recessão.
O governo Lula permitiu uma abertura financeira e, com isso, os resultados
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em 2005 foram positivos, como uma queda na inflação, apresentando um índice
de inflação IGP-DI acumulado de 1,22% a.a. em 2005. Além disso, o país recuperou sua taxa de crescimento e houve ampliação nos saldos comerciais positivos,
levando à diminuição da vulnerabilidade externa (Gráfico 3).
Gráfico 3 – Saldo mensal do balanço em conta-corrente entre 2000 e 2006

Fonte: IPEADATA44.

Em 29 de outubro de 2006, Lula foi reeleito como Presidente da República,
vencendo o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin.

3. A Análise Econométrica e seus resultados45
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3.1. Período de janeiro de 1994 a dezembro de 1999
3.1.1. Regressão da taxa de câmbio calculada com três períodos de defasagem, em função da variação das taxas de juros nominais (Brasil –
EUA)
Para a elaboração destes testes econométricos, a seguinte equação foi testada:

x* = i − i * +ε = f (i − i * ) + ε

Onde:

x* = ( e − e ) / e , ou x* = (et −3 − et ) / et
e = expectativa da taxa de câmbio (adotou-se, por falta de dados, e = e de
três meses anteriores)
e = taxa de câmbio que realmente aconteceu (ou taxa de câmbio efetiva)
i = taxa de juros nacional
i * = taxa de juros internacional
Com a seguinte especificação linear:
x* = a.i + b.i * + ε + c , onde c é uma constante.
De acordo com esta especificação, as variáveis não se revelaram significantes
ao nível de 5%, portanto, x* = 0,065197 + 0,012585i . Assim, este modelo não é
o mais adequado, pois a e c (0,012585 e 0,065197, respectivamente) são muito
próximas de zero. Além disso, o R 2 ajustado indica que a variável independente
só explica 46,6909% da variância da variável dependente, o que é muito baixo.
O teste de Durbin-Watson indica que há autocorrelação serial positiva, pois não
está próximo de 2, onde não há autocorrelação serial. Prob (F-statistic) é zero,
porém, F-statistic igual a 60,55806 é um valor muito baixo. Este modelo não é o
mais adequado e isso pode ter ocorrido, primeiro, pela falta da presença do fator
risco. Segundo, pela adaptação feita por falta de dados, onde a taxa de câmbio
esperada foi substituída pelo câmbio efetivo de três meses anteriores.
Para tentar eliminar a falta de dados e não precisar usar um câmbio efetivo
de três meses atrás para substituir a expectativa da taxa de juros, o modelo de
Expectativas Adaptativas foi usado para a elaboração de outro teste, no mesmo
período.
3.1.2. Expectativa Adaptativa: regressão da taxa de câmbio (t) em função
da taxa de câmbio no período anterior (t-1) e da variação das taxas de
juros nominais do Brasil e EUA no período anterior (t-1)
O modelo, baseado na Teoria das Expectativas Adaptativas, foi elaborado
com base na seguinte equação:

x *t = c + b1 .x *( t −1) +b2 .i( t −1) + b3 i *( t −1) +ε
De acordo com esta regressão, o R 2 ajustado apresentou uma melhora,
pois significa que 96,2387% da variância de x* agora é explicado pelas variáveis
independentes. Assim como R 2 ajustado, o teste de DW também apresentou um
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resultado melhor, pois ficou mais próximo de 2. F-statistic também melhorou,
pois é maior que o do primeiro modelo, ou seja, mais afastado de zero. Com
base nesse resultado, a seguinte equação foi elaborada, excluindo-se a constante
c, pois apresenta significância só acima de 5%.

x *t = 1,011971x *(t −1) +0,002755.i(t −1)
Além disso, o impacto de i( t −1 ) em x * t é muito pequeno: apenas 0,002755.
3.2. Período de janeiro de 2000 a dezembro de 2006
3.2.1. Regressão da taxa de câmbio calculada com três períodos de defasagem, em função da variação das taxas de juros nominais (Brasil –
EUA)
Neste período, usando a regressão da taxa de câmbio calculada com três
períodos de defasagem, em função da variação das taxas de juros nominais,
percebe-se que o modelo piorou em relação ao período anterior: primeiro,
analisando que R 2 ajustado, cujas variáveis explicavam 46,6909% do modelo,
passaram a explicar apenas 2,3427%.
O teste de DW diminuiu de 0,658195 para 0,619475, ou seja, ainda mais
afastado de 2. Em relação ao F-statistic, que era 60,55806, neste período foi de
apenas 2,919085, e Prob (F-statistic) passou a ser 0,091464. Além disso, todas as
variáveis apresentaram probabilidade acima de 5% de significância, não podendo
ser tomadas como resultado satisfatório.
3.2.2. Expectativa Adaptativa: a regressão da taxa de câmbio (t) em função da taxa de câmbio no período anterior (t-1) e da variação das taxas de
juros nominais do Brasil e EUA no período anterior (t-1)
Comparando-se os dois períodos do modelo das Expectativas Adaptativas,
neste tem-se duas variáveis que apresentam significância acima de 5%, portanto
não podem ser usadas para que o modelo seja elaborado. Então:

x *t = 0,936633 x *(t −1)

De acordo com este modelo, x* é muito “explicado” pela taxa de câmbio
passada x * ( t −1 ) . Para R 2 ajustado, as variáveis independentes deixaram de explicar o modelo em 96% e passaram a explicar 94,7735%, o que, mesmo com esse
decréscimo, explicam muito do modelo. DW também apresentou um pequeno
acréscimo e foi de 1,255572 para 1,396591, ou seja, tanto um quanto outro
modelo apresentam autocorrelação serial. Prob (F-statistic) continuou zero,
mas o F-statistic do período anterior era melhor pelo fato de que era 896,5255
e passou a ser 725,3234.
Ou seja, comparando os dois períodos dos modelos das Expectativas Adaptativas, o primeiro período apresentou um resultado melhor, porém, sem
grandes diferenças. Isso pode ter acontecido devido ao período, que é maior no
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segundo e abrange sete anos, contra seis anos do primeiro período. Além disso,
no primeiro período a taxa de câmbio era controlada pelo governo.
4. Conclusão
O teste nos dois períodos permitiu verificar se existem condições que corroboram a teoria em ambos os períodos ou não. De acordo com os testes econométricos realizados, a teoria estudada não pode ser corroborada. Entretanto,
observam-se diferenças entre os dois períodos. Como no primeiro período, que
vai de 1994 a 1999, o câmbio era controlado pelo governo, a taxa de câmbio
podia ser prevista com melhor precisão. O modelo das Expectativas Racionais
no primeiro período, apesar de abranger um ano a menos que o segundo (que
vai de 2000 a 2006), é o que melhor explica a teoria, ou seja, apresentando um
R 2 ajustado, teste de DW e teste F melhores. Porém, quando o câmbio passa a
flutuar livremente, o modelo apresenta uma pequena piora, passando a ficar um
pouco menos confiável, apesar de ainda apresentar R 2 ajustado, teste de DW e
teste F muito bons.
Ou seja, apesar de ambos os períodos apresentarem instabilidades sofridas
por crises externas ou até mesmo internas, os testes revelam que a Teoria da
Paridade de Juros Descobertos pode ser usada com maior confiabilidade, no
Brasil, no período de 1994 a 1999.
Como conclusão geral, pode-se dizer que não se pode corroborar a teoria.
Como sugestão para trabalhos futuros pretende-se incorporar variáveis que possam tornar o modelo mais realista com a incorporação do risco Brasil. Vale para a
condição da paridade de juros descobertos a mesma observação feita para a hipótese da paridade do poder de compra: a hipótese é válida em condições que são
muito restritivas e, ao abandonar estas condições, a teoria não é corroborada. Isto
não significa que não tenha sido bem formalizada de um ponto de vista teórico.
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A República Democrática
do Congo e a construção da
sua identidade nacional
Thais Lara Marcozo Severo*
Resumo: Este artigo examina a construção da identidade nacional
congolesa, desde o seu primeiro contato com o mundo ocidental até
a sua atual inserção na ordem internacional, analisando os possíveis
reflexos consequentes de um processo colonial predatório, em
sucessivos governos autoritários que ocorreram no pós-independência,
e dando destaque central à existente disparidade de um país que se
enquadra no conceito de Estado falido, apesar de possuir riquezas
capazes de propiciarem seu desenvolvimento. Pretende-se realçar a
importância de compreender o processo histórico do Congo, para que
se possa analisar, de uma forma mais clara, o que está desencadeando
os conflitos atuais.
Palavras-chave: República Democrática do Congo, colonização,
conflitos armados, recursos naturais, Estados falidos.

1. Introdução
A República Democrática do
Congo (RDC) é um dos maiores
países do continente africano, e
devido ao seu posicionamento na
África acabou sendo considerado
um centro político natural para
os países ao seu redor. Além de o
Congo ser considerado um país
de enorme potencial econômico, é
possuidor de vastas reservas de cobre,
cobalto, coltan1, ouro e diamantes.No entanto, quando se observa a realidade
deste país, evidenciam-se os inúmeros infortúnios que o seu povo tem presenciado
há séculos, e particularmente nas últimas décadas. Os conflitos recorrentes na
República Democrática do Congo nos remetem a indagações mais profundas:
* Thais Lara Marcozo Severo é graduada em Relações Internacionais pela Fundação Armando Alvares
Penteado (FAAP). Este artigo tem como base sua monografia de conclusão de curso, desenvolvida sob
orientação do professor Georges Daniel Landau, e selecionada para publicação na forma de resumo.
E-mail: <thaislara.severo@gmail.com>.
O coltan, que é a combinação de duas palavras correspondentes aos respectivos minerais (a columbita e a
tantalita), é um minério que, depois de vendido para as companhias mineradoras, é revertido em tântalo. Este
é um dos metais mais procurados pela sociedade moderna, já que a indústria de eletrônicos e aeroespaciais
consome aproximadamente 75% da produção global do tântalo (MONTAGUE, 2002).
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qual seria o motivo para que este país, especificamente, se encontre há tantos
anos encurralado em um padrão arcaico de perpetuação do subdesenvolvimento
político e econômico? Isso significa que é possível encontrar fatores que, na
história da RDC, se repetem até os dias atuais, como os governos autoritários.
A resposta, muito frequentemente, não é tão simples. É por isso que, quando
nos deparamos com conflitos complexos, como os que há anos prevalecem na
RDC, faz-se imprescindível uma análise da formação e da inserção deste país no
contexto africano e internacional. Este artigo propõe-se a examinar os fatores
históricos que contribuíram para a formação da RDC, cuja evolução insere o
país no moderno conceito de “Estado falido”. São definidos como tais países
menos desenvolvidos, normalmente caracterizados por altos índices de corrupção
e endividamento, e que são incapazes de oferecer à sua população os serviços
básicos da alçada do Estado.
Desta forma, o conteúdo do artigo será dividido em três seções. Na primeira,
será analisado o processo predatório da colonização da RDC e o movimento que
culminou na sua independência em 1960, percebendo-se a dificuldade ingente
de inserção de um país desprovido de infraestrutura física e institucional. Além
disso, o país foi completamente arrasado por anos de exploração desenfreada, em
um contexto internacional marcado pela Guerra Fria, na qual o Congo figurou
como um palco de disputas entre as duas superpotências do período, os Estados
Unidos e a União Soviética. Alvo de interesses conflitantes, o país sofreu no
período pós-independência sucessivos governos autoritários, frequentemente
apoiados por atores externos, que devastaram o já fragilizado aparato estatal.
Este é um ponto crucial: como a disputa e as influências externas puderam afetar
diretamente – e prejudicar – a formação do Congo como uma soberana república
democrática. Pretende-se, também, compreender por que até os dias atuais este
país gera tanta cobiça.
A segunda seção tratará da questão dos recursos naturais e a sua importância
na perpetuação do conflito. Assim poderá ser compreendido o viés econômico
das guerras do Congo, e também a sua consequência para a estruturação do
aparato estatal neste país. A última seção abordará conceitos como o de Estado
falido, de país menos desenvolvido (LDC) e de país pobre altamente endividado
(HIPC); todos são aplicáveis à RDC, que, após passar por sangrentos conflitos, é
hoje efetivamente um país falido, no qual a população não dispõe de condições
mínimas de educação, saúde, segurança ou sequer de alimentação. Apesar do
copioso auxílio humanitário recebido ao longo de décadas, de fontes bilaterais
e multilaterais, a trágica situação atual do país reflete ainda as consequências das
atrocidades cometidas à sombra da Coroa belga, do regime colonial espoliativo
e do autoritarismo de sucessivos governos do Congo independente, que se
perpetuaram até os nossos dias, impedindo o desenvolvimento humano e material
do Congo. Aqui se tratará de compreender as motivações, os processos e as
consequências desta situação de falência institucional, para refletir em seguida
sobre como este país, aprisionado em suas próprias contradições, mas com tantos
recursos naturais, poderá inserir-se com legitimidade no contexto da globalização
do século XXI.
168

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.9(17), 2010

2. Antecedentes históricos
Após a descoberta de diamantes na África do Sul ao fim da década de 1860,
o rei belga Leopoldo II, que almejava ampliar sua atuação internacional, percebeu
que a exploração de territórios africanos poderia vir a ser uma grande e lucrativa
oportunidade, ensejada também pelo fato de que as grandes potências coloniais da
época, como a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França, ainda não haviam explorado
todas as possíveis riquezas da região.
Em novembro de 1884, por iniciativa do chanceler alemão Otto von
Bismarck2, reuniu-se em Berlim uma conferência internacional, que teve como
objetivo a definição de regras para a exploração dos territórios africanos pelas
nações europeias. O foco da conferência era o direito de navegação e comércio
na bacia do Rio Congo, sabendo-se que os primeiros a reivindicar o território
foram os portugueses, que exploraram a nascente do rio desde o século XV. Visava
também regulamentar as novas ocupações dos territórios africanos, declarando
Angola e Moçambique sob a autoridade do governo de Portugal, e reconhecendo
o Congo (Brazzaville) como possessão francesa. Ademais, Leopoldo II recebera,
em 1885, a notícia de que o novo território no entorno do Rio Congo seria
doravante chamado de Estado Livre do Congo (État Libre du Congo), e que esta
seria sua possessão pessoal, da qual seria ele o soberano (HERNANDEZ, 2005,
p. 62). Tal suserania viu-se assolada pelo massacre belga de forma absolutamente
cruel e predatória, com total desprezo pelos direitos da população nativa. Após
a confirmação, pelas capitais metropolitanas europeias, de que se estavam
perpetrando no Congo maciços e sistemáticos abusos dos direitos humanos,
além da violação ao acordo inicial do livre comércio no território congolês, foi
reconhecido que o soberano belga estava mantendo um monopólio exploratório.
Leopoldo II então sugeriu a venda de sua colônia pessoal para o governo da
Bélgica, passando o Estado Livre a ser chamado, em 1908, de Congo Belga.
De acordo com o pensamento europeu da época, as sociedades coloniais
eram sempre vistas como padecendo de deficiências básicas que as impediam de
serem consideradas civilizadas e, portanto, organizadas em sociedades civis com
estrutura sociopolítica e pensamento racional próprios. O africano “natural” era
caracterizado como um selvagem, que necessitava do contato com o homem
branco a fim de ser “colonizado”, e então tornar-se dócil e maleável para a sua
integração com o mundo ocidental.
Enquanto dominados pelos belgas, os congoleses nunca tiveram acesso aos
jornais ocidentais ou aos discursos apresentados pelos agentes colonizadores, que
difundiam a identidade africana como lhes apetecia. Desta maneira, esperavase que sua representação sempre ficasse em torno da negação da sociedade
organizada conhecida pelos ocidentais, além de os apresentarem como criaturas
“infantis” que necessitariam de cuidados e de uma imposição paternal para
poderem desenvolver suas habilidades (DUNN, 2003, p. 39).
Otto von Bismarck, o “chanceler de ferro”, foi o estadista mais importante da Alemanha do século XIX.
Coube a ele lançar as bases do Segundo Império, ou 2.º Reich (1871-1918), que levou o país a conhecer
pela primeira vez na sua história a existência de um Estado nacional único. Para formar a unidade alemã,
Bismarck desprezou os recursos do liberalismo político, preferindo a política da força.
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A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) influenciou o processo do
crescimento do nacionalismo africano, tanto simbolicamente como na prática.
Quando a Bélgica e a França foram ocupadas pelos alemães, e quando os britânicos
foram forçados a lutar por sua própria sobrevivência, a imagem do colonizador
invencível foi irreparavelmente danificada (DROHAN, 2003, p.103). A guerra
havia mudado o balanço de poder no mundo, já que as metrópoles coloniais
estavam enfraquecidas, devido aos esforços despendidos durante a guerra,
deixando espaço para que as futuras superpotências, Estados Unidos (EUA) e
União Soviética (URSS), influenciassem a nova ordem mundial. Estas “novas”
potências eram contrárias aos movimentos coloniais, porque visualizavam nestes
territórios suas futuras áreas de influência para o capitalismo ou o socialismo,
respectivamente.
A criação, em 1945, da Organização das Nações Unidas (ONU), no
preâmbulo de cuja Carta faz-se referência aos direitos igualitários, trouxe uma
nova perspectiva às nações do chamado Terceiro Mundo. Estas então poderiam
demandar à ONU, através do Conselho de Tutela, a sua autodeterminação
e independência. Demonstrava-se que, apesar de essas nações subjugadas
continuarem lutando por sua soberania, a era colonial deveria chegar ao fim.
Em 1955, com a Conferência de Bandung, líderes de 29 países afroasiáticos
se reuniram pela primeira vez para condenar o colonialismo, a discriminação racial
e a constituição de arsenais de armas atômicas pelas superpotências (BERUTTI
et al., 2003, p. 48). A partir deste momento, os movimentos anticolonialistas
ganharam força, espalhando-se pela África e parte da Ásia. Em dezembro de
1958, outro acontecimento teve grande repercussão na história do Congo: a
Conferência de Todos os Povos Africanos (All-African Peoples’ Conference),
realizada em Acra, capital de Gana, e convocada por Kwame Nkrumah, prócer
da independência daquele país (SHILLINGTON, 2005, p. 69). Durante a
conferência, Nkrumah encorajou os membros da delegação congolesa – incluindo
Patrice Lumumba, futuro primeiro-ministro da República do Congo – a lutar por
sua independência. Quando Lumumba retornou da conferência, disseminou a
ideia de que a independência do Congo não deveria ser vista como um presente
belga, uma dádiva, mas como um direito fundamental da população congolesa,
a ela inerente.
Lumumba tinha um discurso contrário ao dos colonizadores europeus,
afirmando que naquele território não havia crianças ou selvagens, imaturos ou
irracionais. Apresentava os congoleses como parte de um povo vitimado pelos
colonizadores, o qual sobreviveu com dignidade, humanidade e força. Os ideais
proferidos pelo Movimento Nacional Congolês (MNC), liderado por Lumumba,
contrariavam os interesses do Ocidente, que passou a difundir que o líder congolês
era um perigoso radical e subversivo, com ambições ditatoriais. Deram-se eleições
em maio de 1960 e, para o descontentamento europeu, o MNC de Lumumba
as ganhou, com ampla maioria dos votos, no dia 30 de junho do mesmo ano.
Este foi um período da história congolesa tenso e revolucionário, marcado por
assassinatos, rebeliões e intervenções de tropas belgas para proteger a saída dos
colonos.
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Assim como a administração norte-americana via a crise de 1960 do Congo
sob o prisma da Guerra Fria, o premiê soviético Nikita Khrushchev também o
fez. Khrushchev retratava o Congo como um campo de batalha, afirmando o
nacionalismo africano e sua autodeterminação contra uma intervenção neocolonial
do Ocidente. Lumumba era visto pelos soviéticos como um símbolo da resistência
nacionalista, representando todos os países do Terceiro Mundo.
Essa seria a condenação de Lumumba pelos líderes capitalistas, que como
consequência trouxe a sua prisão por membros da oposição, liderada por Moisé
Tshombe. Após ser preso e torturado, Lumumba foi secretamente fuzilado em
Elizabethville, em janeiro de 1961. Dag Hammarskjöld, Secretário-Geral da
ONU, viajou para a então Rodésia do Norte a fim de negociar com a oposição
para tentar restabelecer a paz na região. No entanto, não houve tempo hábil
para este diálogo: seu avião caiu em condições misteriosas na cidade de Ndola,
falecendo no acidente o grande diplomata sueco.
O Congo se tornou novamente sinônimo de atraso, incompetência e
selvageria. É neste contexto que Joseph-Desiré Mobutu – líder do exército de
Lumumba – subiu ao poder, em novembro de 1965, com um golpe militar
representando o Mouvement Populaire de la Révolution (MPR). Este representava
a filosofia de “autenticidade”, graças à qual planejava-se a mudança da imagem do
Congo, a partir da alteração do nome do país para Zaire, assim como de outras
cidades, e até mesmo o próprio nome do presidente, que passara a ser Mobutu
Sese Seko Nkuku Ngbendu wa Za Banga3.
O governo do Zaire sob Mobutu estava redefinindo o conceito de
soberania a fim de proteger e enriquecer as práticas do regime autoritário. O
ponto fundamental desta análise é a percepção de que o Estado do Zaire tinha
um conceito diferente do que as teorias ocidentais esperavam e aceitavam de
um Estado – remetendo ao conceito westfaliano, reconhecimento recíproco da
soberania exclusiva e excludente dos Estados-nações participantes do Sistema
Internacional –, já que a soberania imposta por Mobutu não representava uma
força hegemônica social dentro do Estado, mas a vontade de um só indivíduo. O
conceito de soberania de um Estado também inclui certas responsabilidades de
seus governantes para com suas populações; no caso de estas responsabilidades
não serem cumpridas, o governante pode perder o direito de exigir dos demais
e da comunidade internacional o respeito aos seus assuntos internos.
De acordo com o estudo do Banco Mundial sobre o Congo, enquanto o
presidente Mobutu delineava um programa maciço para a educação e criava um
sentimento de identidade e unidade nacional, o governo estava decaindo e, sob
sua égide, a corrupção era endêmica. A economia formal do país reduziu-se em
mais de 40%, entre 1988 e 1995. Em meados de 1993, o Produto Interno Bruto
era 65% menor que em 1958, período da pré-independência. Foi estimado que
Mobutu e seus aliados do governo desviaram dos cofres públicos em torno de US$
4 a 10 bilhões (DUNN, 2003, p. 140). Consequentemente, houve desordem no
país, os soldados – sem o pagamento dos seus soldos – rebelaram-se e saquearam
Em português, “o todo-poderoso guerreiro que, por sua força e inabalável vontade de vencer, vai de
conquista em conquista, deixando fogo em seu rastro”.
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lojas e residências particulares, e, sem a prestação dos serviços públicos, o lixo
se acumulava nas ruas.
2.1. Surgimento da República Democrática do Congo
Influenciado pelo deslocamento em massa de refugiados do genocídio de
Ruanda em 1994, o governo, que já estava desestruturado, presenciou a eclosão
de uma nova rebelião popular. Liderada por Laurent-Desiré Kabila, foi chamada
de Aliança das Forças Democráticas para a Libertação do Congo-Zaire (AFDL), e
se difundiu, dando início à guerra civil. As forças rebeldes foram ganhando força
e movimentando-se para oeste, rumo à capital, Kinshasa. É importante ressaltar
que eles não encontraram opositores, já que a maior força de contraposição, que
deveria ser representada pelo exército congolês, foi negligenciada pelo governo,
e, com a sua desintegração, aderiu ao movimento rebelde.
Em maio de 1997, a força rebelde fez sua entrada triunfal em Kinshasa,
anunciando a queda do regime de Mobutu e mudando o nome do país para
República Democrática do Congo. Kabila assume a presidência com promessas
de um governo de salvação e com eleições gerais (NZONGOLA-NTALAJA,
2004, p. 14). Apesar de medidas desenvolvimentistas como a tentativa de refazer
o exército, ou de políticas econômicas de combate à inflação, Kabila tinha
uma postura ditatorial e pretendia consolidar seu poder, bem como impor sua
política, de forma totalitária. Algumas das medidas tomadas por Kabila incluíram
a dissolução dos partidos políticos, a proibição de manifestações, a repressão
da mídia e a centralização, em sua pessoa, dos poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário4.
Em 2 de agosto de 1998, as tensões dentro da AFDL eclodiram entre os
militares tutsis e nativos congoleses. Líderes militares se amotinaram anunciando
o controle das cidades ao leste da RDC5, juntamente com as forças rebeldes
espalhadas pelo país, patrocinadas por Ruanda e Uganda. Desta vez, o governo
não estava sozinho e, contando com o apoio de Angola, Namíbia e Zimbábue,
declarou guerra a seus oponentes, dando início a mais um período conflituoso
na história do país, que trouxe a retórica da “Primeira Guerra Africana”6.
Em 10 de julho de 1999, uma tentativa de acabar com o conflito emergiu
com o Acordo de Lusaka7, apoiado pela Comunidade para o Desenvolvimento
da África Austral (SADC) e assinado por todos os Estados participantes do
conflito na RDC (Namíbia, Angola, Zimbábue, Burundi, Ruanda e Uganda) e
também pelas milícias (KOKO, 2007, p. 36). O acordo previa um cessar-fogo
controlado pela ONU, o desarmamento de todos os grupos, a retirada de todas
as forças estrangeiras da República Democrática do Congo e a abertura de um
Cf. KAMUNDU BATUNDI, D. Comprendre la crise au Congo. Organisation de défense des droits
de l’Homme et de promotion de la paix. Disponível em: <http://www.udps.org/Textes-Forum/
kamundu-101199.html> Acesso em: 12 out 2009.
5
Cf. Congo leader Kabila vows to crush rebels. CNN. Disponível em: <http://www.cnn.com/WORLD/
africa/9808/04/congo.01/index.html?eref=sitesearch>. Acesso em: 9 out 2009.
6
Cf. Chaos in Congo: A primer. Many Armies Ravage Rich Land In the ‘First World War’ of Africa. The
New York Times. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2000/02/06/world/chaos-congo-primermany-armies-ravage-rich-land-first-world-war-africa.html>. Acesso em: 9 out 2009.
7
Cf. RELIEFWEB. DRCongo: Lusaka Ceasefire Agreement. Disponível em: <http://www.reliefweb.int/
rwarchive/rwb.nsf/db900sid/MHII-65HB37?OpenDocument>. Acesso em: 4 set 2009.
4
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diálogo nacional entre governo e oposição armada e não armada; além de conter
orientações sobre como deveria ser feita a transição política na RDC8.
Dado que o acordo não foi cumprido, a ONU preparou uma Missão de
Paz para o país, conseguindo um importante sucesso diplomático: o Conselho
de Segurança das Nações Unidas reconheceu Ruanda e Uganda como Estados
agressores e que deviam, portanto, retirar suas tropas do território congolês.
Todavia, em 16 de janeiro de 2001, o presidente foi assassinado no palácio
presidencial. Logo após a morte de Laurent Kabila, seu filho Joseph Kabila,
que o acompanhou durante o movimento rebelde, assumiu a presidência de
um governo de transição, esforçando-se para retomar e conduzir os acordos de
redemocratização, conforme proposto no Acordo de Lusaka9, até as eleições
oficiais.
O relatório da ONU referente à missão de paz10 existente no país, apresentado
juntamente com o Comitê Internacional de Resgate, reportou que mesmo após
os esforços para manter a paz a violência contra civis continuou neste período de
transição presidencial, principalmente no leste do país, onde estupros e ataques
por forças armadas, agravados pelo colapso dos sistemas econômico e de saúde,
continuavam a ameaçar a população.
As eleições, programadas para junho de 2005, representavam um ponto
crucial na transição da República Democrática do Congo do conflito para a
paz. Com a aproximação das eleições, previa-se a emergência de novas ameaças,
em um país onde a insegurança era parte do cotidiano, devido à contínua
presença de rebeldes estrangeiros, principalmente hutus ruandeses; à presença de
aproximadamente 300 mil congoleses armados, de diversos partidos e grupos,
que faziam parte do governo provisório; à ineficácia de integração do exército
nacional; e à presença de novos grupos armados em Ituri, Kivu norte e sul e
Katanga, que não faziam parte do processo transitório do governo11.
O parlamento, juntamente com o futuro presidente, foi eleito no primeiro e
segundo turnos eleitorais, respectivamente nos dias 30 de julho e 29 de outubro
de 2006. A consolidada RDC estava pronta para dar início a um novo capítulo
de paz, estabilidade e democratização. O trabalho que o novo governo precisaria
fazer não era tão evidente quanto parecia, pois assumir um Estado recém-saído
de um conflito, com tradição de corrupção e falta de governabilidade, requeria
muito mais cuidado do que assumir um governo comum. Apesar de todo o
trabalho técnico, como a construção de instituições, o estímulo à economia, a
melhoria da condição de vida, saúde, educação e infraestrutura, o maior desafio
se encontrava na mentalidade daqueles que viviam na RDC, para que toda
reconstrução, desenvolvimento e democratização fossem realizados.
Verifica-se que, apesar de o Congo passar por um processo de transição
democrática, com Joseph Kabila, o país não conseguiu afirmar a sua soberania
no território, nem prover serviços básicos à sua população. Sendo assim, a fim
Ibid.
Capítulo V do anexo “A” do Acordo de Lusaka.
10
Cf. MONUC. UN Mission in DR Congo. Disponível em: < http://monuc.unmissions.org/>. Acesso
em: 12 out 2009.
11
Cf. TERRIE, J. Building security for the elections. African Security Review. Disponível em:
8
9

<http://www.iss.co.za/pubs/ASR/14No1/AWTerrie.htm>. Acesso em: 14 out 2009.
A República Democrática do Congo e a construção da sua..., Thais Lara Marcozo Severo, p. 167-188

173

de esclarecer o que fomentava e permitia que esses conflitos se perpetuassem por
anos, será abordado o tópico dos recursos naturais e sua relação com a falta de
governabilidade no país.
3. Importância dos recursos naturais na perpetuação do conflito
A guerra do Congo, de 1998, também foi descrita como a nova “Corrida
para a África” (Scramble for Africa)12, dada a sua aparente similaridade à corrida
realizada pelas potências europeias para colonizar e explorar o continente no fim do
século XIX. Políticos, burocratas e milícias, assim como forças intervencionistas,
estavam motivados pelo lucro que poderiam extrair das reservas naturais da RDC.
Apesar de o motivo inicial desse conflito não ter sido econômico, mas sim uma
combinação mais complexa de fatores étnicos, de segurança regional e local e
direitos básicos dos cidadãos, a disputa pelos recursos naturais se tornou uma
parte proeminente do conflito. Consequentemente, a emergência de interesses
econômicos e políticos transformou a guerra em um complexo predatório e de
exploração; transformando a economia do país e contribuindo para o declínio
do comércio.
Como um vestígio remanescente da era colonial, a economia tornou-se quase
exclusivamente nutrida pela exportação de commodities. De acordo com Michael
Nest, isso ocorreu como resultado do novo arranjo de atores que antes eram
insignificantes para a economia congolesa, como as unidades comerciais das forças
militares externas, as elites partidária e militar de Ruanda, Uganda e Zimbábue,
e os investidores privados de Zimbábue, que, desde o período colonial, tiveram
interesse na RDC. Esses fatores também desenvolveram substancialmente o crime
no país, tendência facilitada pela fraca capacidade estatal, pela grande porcentagem
da economia informal existente antes da guerra e pelo uso de trabalho forçado
pelos beligerantes como fator de produção.
O colapso econômico do Congo e a crescente informalidade da economia,
baseada principalmente nos recursos minerais, assim como a insegurança dos
países em conflito, fizeram com que os atores econômicos buscassem práticas
de retorno rápido e com mercadorias de fácil produção e transporte (NEST,
2006, p. 33). Nessa conjuntura, a população civil foi a maior prejudicada por
esta prática ilegal. O país afundou ainda mais abaixo da linha da pobreza, com
um PIB per capita em 2000 que era de 25% do nível de 1970. A abundância de
recursos naturais fazia com que os atores envolvidos, além do interesse próprio
de financiar a guerra, se tornassem coniventes com a corrupção proveniente das
zonas de conflito. Ademais, não eram apenas os beligerantes que participavam
economicamente do conflito; havia indivíduos dentro das instituições estatais que
também estavam envolvidos (Ibid.). O caso mais notável foi evidenciado pelo
envolvimento rebelde na produção e comercialização do coltan13. Este minério
se tornou uma característica notável da guerra do Congo (1998), que neste caso
12
Cf. WEINSTEIN, J. Africa’s “Scramble for Africa”: Lessons of a Continental War. World Policy Journal.
Disponível em: <http://www.worldpolicy.org/journal/sum00-2.html>. Acesso em: 5 nov 2009.
13
Estima-se que 80% das reservas mundiais de coltan estão no RDC; no entanto, os maiores produtores
são Austrália, com 53%, e Brasil, com 22% (BBC NEWS). Consta também que a produção de coltan em
2008 atingiu aproximadamente 300 toneladas e foi avaliada em US$ 5,42 milhões. Vale ressaltar que no
próprio relatório há indicativos de que estas estimativas não são precisas, devido ao alto índice de pilhagem
e corrupção no país (UM. Final Report of the Group of Experts on the DRC. 12 dez 2008).
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pode ser facilmente notada pelo crescimento exponencial dos preços internacionais
deste minério no fim de 2000 (VETTER, 2008, p. 2).
A RDC é fabulosamente rica em minérios: além do coltan, existem em
abundância outros minerais, como diamantes, ouro, cobre e cobalto14, situados
predominantemente na região sudeste do país (os diamantes, no oeste). O coltan
está localizado unicamente nas províncias de Kivu Norte e Kivu Sul, na região
nordeste do país, próximo às fronteiras de Uganda e Ruanda, onde a maioria
dos conflitos ocorreu ou teve início. O urânio, localizado ao sul do país, foi um
minério de grande importância na Segunda Guerra Mundial. Foi através desta
colônia belga que os Estados Unidos puderam fabricar as bombas nucleares que
destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki. A mina de Shinkolobwe, que
explorava o minério durante o período colonial, foi fechada em 1960 quando os
belgas deixaram o país. No entanto, consta que, no início de 2004, o jornalista
da BBC Arnaud Zajtman achou 6 mil pessoas trabalhando ilegalmente na mina.
Além do urânio, esta mina também contém altas porcentagens de cobalto15.
Montague argumenta que o coltan é um fator de continuação do conflito,
porque há competição internacional por recursos escassos em geral e para o coltan
em particular. É o fator-chave para a falta de estabilidade em um país e para a
continuação da guerra na RDC. A situação da indústria de coltan é frequentemente
comparada à indústria de diamantes antes do Processo de Kimberley16, quando a
comunidade internacional percebeu que não era possível diferenciar o diamante
vindo de regiões de conflito daquele vindo legalmente. Logo, fez-se necessário
tomar providências jurídicas e globais contra este tipo de conflito.
A principal fonte consta dos três relatórios produzidos pelas Nações Unidas17,
o que pode ser corroborado a partir desta conclusão:
“O papel do setor privado, na exploração dos recursos naturais e na
continuação da guerra, foi vital. Inúmeras companhias estavam envolvidas e
alimentaram a guerra diretamente, negociando armas por recursos naturais, que
são usados para comprar armamentos. Outros facilitaram acesso aos recursos
financeiros, que são utilizados para comprar armamentos. Companhias que
negociam minérios, as quais o Painel considerou como ‘o motor do conflito na
RDC’, abriram espaço para atividades de mineração ilegal no país.”18
14
Cf. LA DOCUMENTATION FRANÇAISE. Le pillage des ressources naturelles de la RDC. Disponível
em: <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/pillage-ressources-naturellesrdc.shtml>. Acesso em: 4 nov 2009.
15
Cf. MADS, F.; AVERY, J. Congo Uranium and the Tragedy of Hiroshima. University of Copenhagen.
Disponível em: <http://www.fredsakademiet.dk/library/uran.pdf>. Acesso em: 4 nov 2009.
16
O Processo de Kimberley (PK) é uma iniciativa conjunta dos governos, do setor diamantífero e da sociedade
civil para conter o fluxo de diamantes de guerra – diamantes em bruto utilizados por movimentos rebeldes
para financiar conflitos contra governos legítimos. O comércio destas pedras ilícitas alimentou décadas de
conflitos devastadores em países como Angola, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e Serra
Leoa. O Sistema de Certificação do Processo de Kimberley (SCPK) impõe requisitos múltiplos aos seus
membros para que possam certificar as remessas de diamantes em bruto como originárias de zonas sem
conflitos. Em setembro de 2007, o PK contava com 48 membros, em representação de 74 países, sendo
a União Europeia e os seus Estados-membros considerados como uma entidade única. KIMBERLEY
PROCESS. Disponível em: < http://www.kimberleyprocess.com/>. Acesso em: 2 out 2009.
17
Relatório do Painel de Peritos sobre a exploração ilegal dos recursos naturais e outras riquezas da
República Democrática do Congo (abril 2001), o Adendo ao Relatório (novembro 2001) e o Relatório
Final (outubro de 2002).
18
Cf. UNITED NATIONS. Documents of Charter-Based Bodies. Disponível em: <http://www.unhchr.
ch/Huridocda/Huridoca.nsf >. Acesso em: 20 out 2009.
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Primeiramente, os relatórios documentaram o escopo e a natureza das práticas
comerciais que sustentavam as atividades militares e políticas dos beligerantes,
através do lucro que era gerado e que vinha normalmente da exploração de
recursos naturais. Em seguida, eles detalharam a extensa rede de colaboração
militar, política e das elites econômicas durante o curso da guerra. Consta que
muitos indivíduos perseguiam seus interesses privados enquanto simultaneamente
mantinham suas funções em organizações oficiais.
Toda a riqueza do Congo em recursos naturais de nada adiantou para
contribuir ao desenvolvimento do país. Pelo contrário, grande parte ou até mesmo
a totalidade dos conflitos que existiram e se perpetuaram até hoje é financiada
por estes mesmos recursos naturais. Essa questão é descrita por alguns autores
como a “maldição dos recursos naturais”19 (LALJI, 2007, p. 34), ou seja, os
recursos por si só não levam à guerra, no entanto a abundância deles tem um
papel fundamental na permanência de um conflito.
Apoiando o argumento da “maldição dos recursos naturais”, Dena Montague
afirma: “Estados que dependem da exportação de minérios estão hoje em dia entre
os mais problemáticos do mundo” (2002, p. 103). Ela prossegue correlacionando
com Lalji ao explicar que países como o Congo têm baixas taxas de crescimento
econômico, seu governo tende a ser fraco e não democrático, e sofrem mais
frequentemente de conflitos civis do que Estados pobres em recursos naturais. É
importante perceber que não são os recursos naturais o centro do problema. A falta
de boa governança e democracia são os fatores que perpetuam os conflitos.
O paradoxo na economia desses países, muitos deles ricos em recursos
naturais, é que apresentam um baixo crescimento econômico. A renda destes
recursos é frequentemente mal utilizada pelos governantes, que, ao invés de a
utilizar para o crescimento e o desenvolvimento do país, normalmente a utilizam
para outros fins. Alguns acadêmicos (KARL, 1997; FEARON, 2002) alegam que,
quando os governos são financiados pela renda do petróleo ou de minerais, como
é o caso da RDC, no lugar dos impostos, eles têm um governo mais fraco, pois
a “força” estatal pode vir, também, da capacidade deste de arrecadar impostos
da população, algo que normalmente leva décadas. Também existe a questão do
accountability governamental. Governos que recebem sua renda dos recursos
naturais se tornam menos democráticos, por isso com menor accountability do
que países que conferem outras formas de renda, como impostos. De acordo com
Paul Collier, estes fatores são vistos como motivos pelos quais países ricos em
recursos naturais estão mais propensos a se tornarem autocráticos (2008, p. 46).
É importante, contudo, perceber que não são os recursos naturais o
problema; pelo contrário, é a falta de instituições governamentais competentes e
não corrompíveis, e a ausência de democracia, que dificultam o desenvolvimento
e o uso consciente dos recursos naturais. Estes não precisariam ser “maldições”
19
A “maldição dos recursos naturais” ficou conhecida após os anos 90, quando os países se depararam com
um aparente paradoxo: países com mais recursos naturais tendem a crescer menos (DURNEV e GURIEV,
2007). Desta forma, algumas teorias surgiram a partir deste pressuposto: a Doença Holandesa ou Dutch
Disease, apresentada por Jeffrey D. Sachs e Andrew M. Warner (1997), correlacionava o paradoxo da
“maldição dos recursos naturais” com a dependência destes, deixando os países vulneráveis à volatilidade
dos preços e produzia o efeito crowding-out, que afetava o desenvolvimento de longo prazo da economia.
A teoria dos “Estados Rentistas” (Rentier States), que afirma que Estados que controlam recursos valiosos
em abundância estão mais suscetíveis à corrupção e ao autoritarismo e, por último, a relação dos conflitos
civis armados e a disputa por recursos naturais (COLLIER e HOEFFLER, 2004).
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em seus países, se as instituições fossem capazes e suficientemente estáveis para
desencorajar a corrupção.
Conforme será analisado a seguir, a constante disputa pelos recursos naturais,
juntamente com as guerras existentes desde o período colonizador, fez com que
a RDC pudesse ser classificada como um Estado falido, devido à falência do
governo em prover à sua população serviços básicos, segurança e estabilidade,
dentre outros fatores que serão analisados.
4. A República Democrática do Congo como Estado falido
Os Estados falidos surgiram como um tema acadêmico e político de suprema
importância nas relações internacionais com os efeitos do fim da Guerra Fria e
do 11 de setembro de 200120. O artigo pioneiro de Helman e Ratner (1992)
foi considerado por muitos um ponto inicial no debate do fracasso estatal
argumentando que os Estados falidos eram caracterizados por conflitos civis,
falência governamental e privações econômicas, e se tornavam palcos para a
violência civil e anarquia, colocando seus próprios cidadãos em perigo, além de
fomentar a instabilidade regional.
Willian Zartman alega em seu artigo que o colapso estatal é um fenômeno
mais profundo do que rebeliões e golpes de Estado. Segundo Zartman, os Estados
entram em colapso porque:
“Não conseguem mais realizar as funções que os caracterizam enquanto
Estados. Um Estado é a instituição de autoridade política soberana sobre
determinado território. Esta definição salienta três funções: o Estado enquanto
autoridade soberana – a fonte reconhecida de identidade e a arena política; o
Estado enquanto instituição – e, consequentemente, uma organização tangível de
tomada de decisões e um símbolo intangível de identidade; e o Estado enquanto
garantidor da segurança para sua população.” (1995, p. 5)
O colapso significa que as funções básicas do Estado não são mais
desenvolvidas. E, portanto, o Estado fica paralisado e inoperante. A falta de
segurança de todo o território e do sistema socioeconômico compromete
totalmente seu funcionamento.
A temática dos Estados falidos ocupou uma série de autores, no âmbito das
Relações Internacionais. O foco foi colocado em discussão pelos formadores de
política externa, e se percebeu um movimento destes pesquisadores para outros
temas, como os dos direitos humanos, segurança e soberania, entre outros.
A Universidade de Harvard realizou um projeto, sob a orientação de Robert
I. Rotberg (2004), que objetivava analisar a falência dos Estados no pós-Guerra
Fria. Ele acrescenta à analise o fracasso estatal que segue a predominância da
violência interna, tornando o Estado ilegítimo e questionável. O autor utiliza
como exemplos de Estados que poderiam ser considerados como falidos, nesta
década: Afeganistão, Angola, Burundi, República Democrática do Congo, Libéria,
Serra Leoa, Sudão e a Somália.
20
MONTEIRO, L.N. O Conceito de Estados Fracassados nas Relações Internacionais: Origens, Definições e
Implicações Teóricas. São Paulo: Dissertação [Mestrado] – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
2006.
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O periódico Foreign Policy, em associação com o Fund for Peace, veicula o
Índice de Estados Falidos (The Failed States Index – FSI)21, que é uma resenha
amplamente utilizada nas discussões sobre o tema. O Índice surge pela necessidade
de se monitorarem Estados fracos, seus progressos, sua deterioração e sua
habilidade de superar desafios (THE FAILED STATES INDEX, 2008, p. 66).
De acordo com a Foreign Policy, um Estado que está em vias de falência
apresenta vários atributos. Um dos mais comuns é a perda do controle físico
do território ou do monopólio do uso legítimo da força. Outros atributos
da falência do Estado incluem o desgaste da autoridade legítima para tomar
decisões coletivas, uma falta de capacidade para prover os serviços públicos, bem
como a incapacidade de interagir com outros Estados como membro pleno da
comunidade internacional.
Para efeitos de classificação dos países no Índice, a revista utiliza 12
indicadores, que abrangem uma ampla gama de elementos do risco de falência do
Estado, como a corrupção generalizada e comportamento criminoso, incapacidade
de cobrar impostos ou de não recorrer ao apoio do cidadão, o deslocamento
involuntário em larga escala da população, declínio econômico acentuado,
desigualdade de grupos, perseguição institucionalizada ou discriminação, graves
pressões demográficas, fuga de cérebros22 e degradação ambiental. Após esta
análise, os Estados podem ser classificados conforme apresentado no quadro
abaixo.
Quadro 1 - Índice de Estados Falidos, pontuação 2009
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

País
Somália
Zimbábue
Sudão
Chade
Rep. Dem. do Congo
Iraque
Afeganistão
República Central Africana
Guiné
Paquistão

Total
114.7
114.0
112.4
112.2
108.7
108.6
108.2
105.4
104.6
104.1

Fonte: Fund for Peace

Analisando o quadro a seguir, nota-se que existem três grandes grupos,
social, econômico e político, que serão abordados a fim de se verificar como está
a situação atual da RDC em relação ao ano de 200823.
21
Cf. FOREIGN POLICY. The Failed States Index. Disponível em: <http://www.foreignpolicy.com/
articles/2009/06/22/the_2009_failed_states_index>. Acesso em: 7 nov 2009.
22
Emigração em massa de indivíduos com aptidões técnicas ou de conhecimentos, normalmente devido a
conflitos étnicos e guerras civis, falta de oportunidade e instabilidade política nestes países.
23
Os dados utilizados foram todos baseados em análises feitas pela Foreign Policy, The Fund for Peace
e Carnegie Endowment for International Peace – exceto por aqueles que estarão identificados como de
outras fontes.
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Quadro 2 – Comparativo do Índice de Estados Falidos (Failed State Index) de
2007 a 2009 (RDC)
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Fonte: Fund for Peace 2009.

Indicadores Sociais: I-1. Pressões demográficas crescentes; I-2. Movimentos
maciços de refugiados ou pessoas deslocadas internamente, criando um complexo
de emergência humanitária; I-3. Legado de desejo de vingança – injustiça ou
paranoia grupal; I-4. Fuga crônica ou sustentada de pessoas.
Tendo em vista esses indicadores como pressupostos básicos para analisar
a condição social de um país a fim de pontuá-lo no Índice de Estados Falidos,
nota-se que a República Democrática do Congo tem níveis alarmantes em quase
todos os quesitos (cf. quadro 1). De acordo com o relatório do Fund for Peace24,
as pressões demográficas pioraram ligeiramente de 9,6 no FSI de 2008 para 9,7
no FSI de 2009. O crescimento populacional é de 3,2% e a demografia tem
predominância juvenil, com 47% da população abaixo dos 15 anos. A taxa de
mortalidade infantil – número de crianças que vão a óbito antes de completar um
ano – é também muito elevada, com 81 mortes por mil nascimentos. Desta forma,
ao se comparar com o Brasil, que tem uma taxa de mortalidade infantil por volta
de 35 mortes por mil nascimentos25, percebe-se a gravidade da situação no Congo;
ao comparar com países que possuem um Índice de Desenvolvimento Humano

24
Cf. FUND FOR PEACE. Democratic Republic of Congo Country Profile. Disponível em: <http://www.
fundforpeace.org>. Acesso em: 5 nov 2009.
25
Cf. IBGE. Evolução e Perspectivas da Mortalidade Infantil no Brasil. Disponível em: <http://www.ibge.
gov.br>. Acesso em: 6 nov 2009.
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(IDH) ainda maior, como a Noruega26, o índice fica ainda mais alarmante, já que
neste país a taxa é de 5 por mil.
Consta também que, devido à reincidência da violência na província de Kivu
Norte, muitas pessoas estão incapacitadas de erguer seus acampamentos e colher
alimentos, pois muitos soldados e milícias armadas estão pilhando armazéns,
bem como roubando as colheitas e saqueando alimentos enviados por ajuda
humanitária. Este medo levou ao aprofundamento da insegurança alimentar,
deixando aproximadamente 74% da população subnutrida.
A RDC possui uma taxa de 1,2% a 1,5% de adultos com prevalência de HIV
e 270 mil a 389 mil órfãos da Aids. No sul do país, na província de Katanga,
um surto de cólera espalhou-se para outras regiões do país, matando 97 pessoas
e infectando 4.029 desde o primeiro caso notificado no país, em setembro de
2007. No fim de 2008, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reportou um
surto de uma febre hemorrágica (ebola) envolvendo 50 casos suspeitos, incluindo
nove mortes. Consta que em fevereiro de 2009 o surto foi estabilizado. Além
disso, 392 pessoas de cada mil tinham tuberculose.
A média de refugiados e deslocados internos piorou nos últimos anos,
de 9,2 pontos no FSI em 2008 para 9,6 em 2009. Desde agosto de 2008,
na província de Kivu Norte já foram deslocadas mais de 250 mil pessoas. No
entanto, mais de 70% dos deslocados internos do país então concentrados nesta
província, justamente onde a falta de acesso a serviços básicos, como centros de
saúde, escolas, estradas, água potável e comida suficiente, é aterradora. E, por
conseguinte, existem mais de 344 mil congoleses vivendo como refugiados nos
outros países da África.
A forte instabilidade política do país também afeta o acesso à ajuda
humanitária, que foi muito restringida pela falta de segurança. O conflito em
Kivu Norte e Sul se agravou na segunda metade de 2008, com a intensificação
das lutas entre Laurent Nkunda, da milícia tutsi, representando o Congresso
Nacional para Defesa das Pessoas (CNDP), e o exército congolês. Acredita-se que
o motivo por trás desta escalada de conflitos está nas atividades dos extremistas
hutus na região, que haviam fugido de Ruanda após o genocídio de 1994, ante
a incapacidade do governo congolês de proteger a população local e a disputa
pelos valiosos recursos minerais da região.
O deslocamento de pessoas piorou de 7,9 pontos no FSI de 2008 para
8,1 em 2009, demonstrando que muitos profissionais, especialmente médicos,
deixaram o país em busca de melhores oportunidades. Muitos acharam empregos
na Bélgica ou em outros países africanos.
Indicadores Econômicos: I-5. Desenvolvimento econômico desigual entre
grupos sociais; I-6. Declínio econômico acentuado ou severo.
Quanto aos indicadores econômicos, nota-se que a pontuação piorou em
relação ao ano de 2008, que alcançou 9,0 no FSI, e em 2009 passou para 9,3.
Desta forma, apesar da abundância em riquezas naturais, a maioria da população
vive na miséria. Mais de 80% dos congoleses vivem com menos de US$ 1 por dia,
26
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o que, de acordo com o Banco Mundial27, já é classificado como pobreza extrema.
Assim, a taxa de pobreza no país, malgrado a sua imensa riqueza mineral, é de
70%. A contínua instabilidade, particularmente no leste, deixou muitas pessoas
dependendo da assistência humanitária para sobreviver.
Os indicadores da economia permaneceram inalterados desde 2008, com
a pontuação de 8,3 no FSI. Assim, para que se possa entender esta numeração,
deve-se lembrar de alguns fatores eminentes na economia congolesa, como taxa
de desemprego de 8,9% e taxa de subemprego estimada em 81,9%. A economia
formal no país está concentrada no setor de minérios, e esta é a única grande
fonte de investimento estrangeiro direto. Desta forma, vale ressaltar que durante
a crise financeira global, que teve início em dezembro de 2007, a RDC sofreu
grande impacto devido à sua forte dependência de recursos naturais para efeito
de intercâmbio externo e receita.
No entanto, existem alguns fatores da economia que tiveram uma mudança
positiva; a inflação foi drasticamente reduzida, de mais de 500% em 2000 para
aproximadamente 27,5% em 2008; e o PIB teve um aumento de 7% em 2008. Um
dos grandes colaboradores para este progresso econômico no Congo é a China,
que agora está aumentando seus investimentos e o comércio na África. Assim, o
Banco de Importação-Exportação da China concedeu um empréstimo de US$ 9
bilhões ao governo da RDC para a construção e a valorização dos sistemas viário
e ferroviário, para rotas de transporte que conectem as indústrias de recursos
naturais, e para desenvolvimento do setor estratégico da mineração. Em troca, a
China obteve a concessão de mineração de cobre e cobalto, ganhando direito a
extrair 6,8 milhões de toneladas de cobre e 420 mil toneladas de cobalto.
Indicadores Políticos: I-7. Criminalização e/ou falta de legitimação do
Estado; I-8. Deterioração progressiva dos serviços públicos; I-9. Suspensão
ou aplicação arbitrária das normas legais e violações generalizadas dos direitos
humanos; I-10. Aparelho de segurança operando enquanto “Estado dentro do
Estado”; I-11. Ascensão de elites facciosas; I-12. Intervenção de outros Estados
ou de atores políticos externos.
A pontuação político/militar do Congo no FSI é muito complexa, pois
além de envolver vários fatores enumerados acima, a situação atual se agravou
comparada ao ano de 2008. Quanto à legitimidade do governo, a pontuação
piorou, passando de 8,3 em 2008 para 8,6 em 2009. Embora marcado pela
violência, o presidente Joseph Kabila foi eleito em 2006 em eleição relativamente
livre e justa, fiscalizada pelas Nações Unidas. Apesar de ter sido este um grande
passo para o país, a legitimidade de Kabila está sendo minada pelos contínuos
problemas, incluindo o alto índice de corrupção e a incapacidade do governo de
controlar grandes áreas no país.
De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção da Transparency
Action28, a RDC está classificada em 171.º lugar dentre 175 países, fazendo
com que se perceba como um dos países mais corruptos do mundo. O governo
27
Cf. WORLD BANK. Poverty Analysis. Disponível em: <http://go.worldbank.org/K7LWQUT9L0>.
Acesso em: 7 nov 2009.
28
Cf. TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perception Index 2009. Disponível em: < http://
www.transparency.org/>. Acesso em: 4 nov 2009.
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congolês criou uma Comissão de Ética e Anticorrupção, mas esta tem tido
pouco impacto, devido ao problema de falta de recursos, de independência e de
credibilidade. Como consequência, os congoleses continuam a perder bilhões de
dólares no setor de minérios, como resultado da corrupção em todos os níveis
hierárquicos.
A pontuação de serviços públicos na RDC piorou ligeiramente, de 9,1 no FSI
de 2008 para 9,2 no FSI de 2009. Aproximadamente 46% da população tem acesso
a fontes de água tratada, e 31% têm acesso a tratamento sanitário. A educação
primária não é obrigatória, gratuita ou universal, e existem apenas algumas
escolas, fundadas pelo governo, que estão em funcionamento. Novamente, os
conflitos em Kivu Norte resultaram no fechamento de aproximadamente 85% de
todas as escolas na região. Desta forma, restou aos pais a necessidade de financiar
a educação de seus filhos, o que consta como 80% a 90% de toda a despesa
familiar. Assim, como as famílias não dispõem de recursos, ficam incapacitadas de
matricularem seus filhos na escola. Consta que 52% das crianças no Congo estão
matriculadas na escola primária, e apenas 16% delas continuam a escola secundária.
Quanto à questão dos Direitos Humanos, nota-se que houve uma piora
tênue de 8,9 no FSI de 2008 para 9,0 em 2009. A prática governamental de
censura às publicações e aos jornalistas já levou a muitas violações dos direitos
humanos, pois as forças de segurança do governo mantêm práticas ilegais de
prisão, ameaças e força física para coibir reportagens que as desagradem. A RDC
tem algumas das maiores taxas de desigualdade de gêneros no mundo, além de
ter uma das maiores taxas de violência sexual e de gênero. Mais de 400 casos de
violência sexual são reportados todos os meses somente na província de Kivu
Norte. De acordo com a organização Human Rights Watch29:
“A violência sexual foi generalizada e sistemática, por vezes, como uma arma
de guerra usada por todos os lados para aterrorizar os civis deliberadamente, para
exercer o controle sobre eles, ou para puni-los por ter recebido a colaboração
com o inimigo. Os grupos armados também sequestram mulheres e meninas
para utilizá-las como escravas sexuais.” (Ibid.)
Os estupros, assim como outras formas de violência sexual, são utilizados
como uma arma durante os conflitos armados. Consta que mais de 10 mil
mulheres e crianças já foram vitimadas pela violência sexual no Congo nos últimos
15 anos30.
Somando-se a tudo isso, vale citar que as condições das prisões no país são
extremamente precárias, com uma superlotação generalizada, má nutrição dos
detentos, e ainda alguns casos de prisioneiros que morreram de fome. O governo
não fornece comida para as prisões e a equipe carcerária responsável pelos detentos
força as famílias a pagar suborno para poderem trazer comida para seus familiares.
Em março de 2009, a polícia utilizou de força excessiva para reprimir os protestos
do Bundu Dia Kongo, um grupo político-religioso que promove maior autonomia
Cf. HUMAN RIGTHS WATCH. Soldiers Who Rape, Commanders Who Condone. Disponível em: <http://
www.hrw.org/en/node/84366/section/7>. Acesso em: 10 nov 2009.
30
Ibidem.
29
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para a província do Baixo Congo. Os policiais utilizaram força desproporcional
ao movimento, incluindo granadas e metralhadoras contra os manifestantes,
matando deliberadamente os feridos ou aqueles que estavam fugindo.
A segurança no país também piorou devido às múltiplas milícias armadas,
muitas operando como um estado dentro de um Estado nas áreas sob seu
controle. Apesar de um acordo de cessar-fogo assinado em janeiro de 2008, entre
o governo e 22 grupos armados, a violência no leste do país teve um aumento
abrupto no fim de 2008, particularmente entre o governo e a milícia tutsi. Houve
também denúncias de que as forças de segurança do governo estavam envolvidas
em ataques aos membros da oposição. De acordo com o relatório da Human
Rights Watch31, forças de segurança mataram em média 500 oponentes políticos
nos últimos dois anos, com a ajuda paramilitar da Guarda Republicana, de uma
“comissão secreta”, do batalhão policial Simba e dos serviços de inteligência.
Devido às crescentes tensões entre os líderes das milícias e os “senhores da
guerra”, a pontuação das elites facciosas piorou de 8,6 no FSI em 2008 para
8,7 em 2009. A intervenção externa também teve uma piora de dois décimos,
devido à alta dependência do país em relação à ajuda estrangeira, especialmente de
assistência humanitária para aqueles que foram afetados nos contínuos conflitos.
As Nações Unidas, que contam com uma tropa de 17 mil soldados, recentemente
aprovaram o envio adicional de 3 mil homens para se unirem à missão (Monuc).
Agências humanitárias, como o Programa Mundial de Alimentação e o Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), forneceram mais
de 10 mil toneladas de comida e equiparam milhares de pessoas com cobertores
e fogões.
Apesar de terem sido as eleições a esperança para que o Estado pudesse
recuperar-se de todas as mazelas que o enquadravam no conceito de Estado
falido, o governo permaneceu fraco, propenso à corrupção e ainda com falta de
controle sobre vastas áreas do território. As forças de segurança são ineficazes,
mal treinadas, miseravelmente pagas, corruptas e agem com impunidade. O
Exército é conhecido como o maior violador dos direitos humanos no país,
onde apenas alguns militares foram processados por abusar de civis. As condições
de moradia do Exército são insalubres, sem barracas, cantinas ou serviços de
saúde. Os soldados, por conseguinte, são indisciplinados, mal alimentados e não
possuem equipamentos apropriados. Como resultado desta falta de organização
do Estado em relação à segurança, os soldados recorrem à tributação e ao abuso
da população local.
A polícia local opera normalmente com pouco ou nenhum respeito pelas
leis congolesas ou internacionais, e por isso apresenta inúmeras denúncias de
violações dos direitos humanos. Como agravante, as instituições do país também
são ineficazes, o que faz com que o Judiciário seja quase todo corrompido. Para
os 2 mil juízes existentes no país existem apenas 200 tribunais, e no ano de 2008
apenas 50 estavam em funcionamento.
Não restam dúvidas de que a RDC se enquadra no conceito de um Estado
falido, de acordo com dois pressupostos básicos (PUREZA et al., 2007; e
31
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PUREZA et al., 2006): os Estados fracassam porque não possuem as capacidades
institucionais, econômicas e políticas para sobreviver enquanto Estados soberanos;
e a falta de tais capacidades se deve sobretudo a problemas de governança interna.
Desta forma, os autores afirmam que Estado falido é um conceito negativo, ou
seja, refere-se a algo que não está explícito. O que está implícito no conceito é o
arquétipo do Estado moderno weberiano, aquele que, dentro de determinado
território, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física (WEBER,
2004).
4.1. Indicadores adicionais
Além de todos os argumentos que foram apresentados, faz-se imprescindível
acrescentar outros aspectos que corroboram a afirmação de que a RDC apresenta
uma situação alarmante para a comunidade internacional. Ao analisar outros
índices, como por exemplo os relatórios dos LDCs (Least Developed Country)
que compõem um grupo de 50 países que, em 2004, representavam 0,6% do PIB
mundial, constata-se que por definição são considerados altamente desfavorecidos
em seu processo de desenvolvimento e enfrentam, mais do que outros países,
o risco de não saírem da inópia. Como tais, os países menos desenvolvidos são
considerados os detentores do mais alto grau de atenção por parte da comunidade
internacional32.
No ano de 2003, as Nações Unidas revisaram a lista dos LDCs, seguindo
três critérios para classificação dos países33:
Baixa renda (low income), à luz de uma estimativa da média de três anos
do PIB per capita (abaixo de $ 750 entram na lista);
Ativos humanos frágeis (weak human assets), à luz do Índice de Ativos
Humanos (Human Assets Index – HAI) baseados nos indicadores: (i) nutrição;
(ii) saúde; (iii) matrícula escolar; (iv) alfabetização adulta;
Vulnerabilidade econômica (economic vulnerability), à luz do Índice de
Vulnerabilidade Econômica (EVI), baseado nos indicadores: (i) tamanho da
população; (ii) distância (remoteness); (iii) concentração da produção exportada;
(iv) percentual da agricultura, indústria florestal e piscicultura na composição
do PIB; (v) número de desabrigados por desastres naturais; (vi) instabilidade da
produção agrícola; (vii) instabilidade na exportação de bens e serviços.
Seguindo estes requisitos, a RDC enquadra-se entre os cinco países
com menor renda per capita no mundo. O que se pode afirmar a partir desta
classificação é que, seguindo os critérios estabelecidos pela Unctad, a RDC
possui características acentuadas nos outros indicadores. Em relação à fragilidade
dos ativos humanos, na edição de 2009 a RDC teve uma pontuação de 22,6,
e em relação à vulnerabilidade econômica obteve 49,3 pontos34, o que faz
com que nestes índices o país também se encontre listado entre os piores do
mundo – lembrando que, quanto maior o índice, maior o risco de exposição e
vulnerabilidade do país vir a ter um colapso no setor econômico. A RDC tem um
EVI mediano, já que a listagem vai até 100 e sua posição está próxima dos 50. No
32
Cf. UNCTAD. Statistical Profiles of the Least Developed Countries 2005. Disponível em: <http://www.
unctad.org/en/docs/ldcmisc20053_en.pdf>. Acesso em: 7 nov 2009.
33
Ibidem.
34
Ibidem.
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entanto, isto ocorreu porque seu índice de exposição é baixo, já que o Congo tem
65 milhões de habitantes, um número razoável para um país africano, e também
não tem problemas de distância (o país está bem localizado, tem saída para o mar
e faz fronteira com oito países: República do Congo, República Centro-Africana,
Sudão, Uganda, Ruanda, Burundi, Zâmbia e Angola).
Existe ainda outro índice que deve ser relatado, a fim de legitimar a afirmação
de que o Congo é um Estado falido. Este é utilizado pelo Banco Mundial, e
tem grande importância para a comunidade internacional. Refere-se aos Países
Pobres Altamente Endividados35 (Heavily Indebted Poor Countries – HIPC).
Esta iniciativa tem por objetivo assegurar a redução da dívida, de forma fácil
e abrangente, para que possa contribuir para o desenvolvimento, redução da
pobreza e a sustentabilidade da dívida nos países pobres mais endividados36. A
RDC alcançou no HIPC o Ponto de Decisão (Decision Point) em 2003, com uma
isenção estimada em US$ 6,3 bilhões, para um total da dívida externa estimada
em US$ 7,9 bilhões do Valor Presente Líquido (VPL). Como resultado desta
reforma, o crescimento econômico foi impulsionado novamente, depois de uma
década de contração. Com o crescimento situado em cerca de 6% ao ano, típico
de países que se recuperaram dos conflitos e recomeçaram as atividades básicas
como comércio, transporte, construção, agricultura e indústria.
O problema de a RDC ser um país altamente endividado é que quanto maior
a dívida externa, maior será a dificuldade governamental em administrar suas
finanças. O que também influencia maior pressão externa, a fim de compelir o país
a quitar suas dívidas. Esta pressão faz com que o país entre em uma dicotomia:
investir no desenvolvimento do país e garantir o bem estar da população, através
do incremento de serviços básicos de educação, saúde e segurança; ou amenizar
as suas dívidas. Sem dúvida, estes são pressupostos que desconsideram outros
fatores que podem influenciar o aumento da dívida, vide fatores FSI listados do
tópico anterior.
5. Conclusão
Procurou-se neste trabalho analisar os fatores históricos que contribuíram
para a formação da atual República Democrática do Congo. Neste contexto,
buscou-se responder às questões que foram suscitadas em primeira instância,
como o papel do colonizador, os sucessivos governos autoritários, a influência
da abundância dos recursos naturais e a possível aplicação do conceito de Estado
falido.
Na primeira parte deste trabalho, fez-se uma recapitulação histórica da RDC,
destacando a motivação exploratória de Leopoldo II e as atrocidades cometidas
sob seus auspícios. Tentou-se mostrar que esta foi uma das mais atrozes políticas
coloniais da África, com práticas perversas que faziam dos congoleses prisioneiros
em sua própria terra. Após uma independência condicionada aos interesses
coloniais, práticas perversas deste período se repetiram em consecutivos governos
35
Atualmente a RDC tem US$ 12.283 milhões em dívida externa, e recebe US$ 1.217 milhão em ajuda
externa.
36
Cf. WORLD BANK. Debt Relief and Continued Flexibility Alleviate the Debt Burdens of Poor Countries.
Disponível em: <http://go.worldbank.org/9BIPSTPX10>. Acesso em: 7 nov. 2009.
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autoritários, negligenciando a sociedade e fazendo com que o país entrasse em
um ciclo de insatisfação popular, além de fomentar as milícias disseminadas
pelo território. Ademais, foram observadas duas categorias de atores externos
que tiveram um papel crucial na perpetuação dos conflitos: os países vizinhos
e as grandes potências, como os Estados Unidos, a antiga URSS e também a
Bélgica.
Quando se analisa o que levou a tantos conflitos, chega-se à conclusão de
que o Congo, além dos problemas tribais e fronteiriços, sofre de um paradoxo
ainda maior: os recursos naturais existentes se converteram em sua própria
“maldição”. De acordo com o Painel de Peritos das Nações Unidas, o setor
privado, na exploração de recursos naturais e na continuação da guerra de 1998,
foi vital. No entanto, existem relatórios posteriores que denunciaram o mesmo
tipo de prática: o último, divulgado em 2008, constatava a ligação dos conflitos
à exploração ilegal dos minérios.
Na terceira e última parte, abordou-se a questão dos conceitos modernos de
relações internacionais, estes que permitem compreender e melhor ajudar países
que não conseguiram se posicionar na ordem internacional. O Congo se enquadra,
sendo um Estado falido, como altamente endividado, menos desenvolvido, de
baixa renda, vulnerável economicamente e de pobreza extrema. Infere-se que é
necessário o reconhecimento, pela comunidade internacional, da RDC como um
país em situação alarmante, isto não apenas em função da segurança do equilíbrio
mundial, mas também porque a humanidade partilha princípios comuns: que
todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados
de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros com espírito de
fraternidade (Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1.º). Destarte,
dever-se-ia pensar qual seria a melhor maneira de inserir este país no contexto
de um mundo globalizado.
Conclui-se que existe a necessidade de o país, em conjunto com a comunidade
internacional, criar uma Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas
(semelhante ao Processo de Kimberley) para que os recursos naturais não possam
mais fomentar os conflitos. E, posteriormente, uma vigorosa política de reinserção
dos ex-militantes na sociedade, a chamada DDR promovida pelas Nações Unidas
(desarmamento, desmobilização e reintegração), mediante programas de incentivo
para os militantes se desarmarem e retornarem a uma sociedade civil estabilizada,
ou até mesmo dedicar-se ao Exército congolês.
Recorde-se que as atividades humanitárias constituem um viés fundamental
para a reconstrução do país. Neste contexto, vale refletir como esta ajuda chega
ao povo congolês. Ao longo do presente trabalho, nota-se que o problema do
Congo não é de falta de recursos, mas a falta de governabilidade, a presença
de corrupção e a ausência de infraestrutura. É necessário que as organizações
internacionais tenham sempre presente que a mera transferência de dinheiro não
se aplica neste caso. E que, mesmo com um forte incentivo de um fundo oficial
de desenvolvimento (ODA), a ajuda deverá ser muito bem planejada antes de
financiar qualquer obra no país. Ademais, outro problema encontrado atualmente
na RDC é a falta de integração entre as instituições multilaterais e a população
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local, a fim de que estas instituições não sejam repelidas como uma intervenção
externa; deverão, portanto, trabalhar sempre em conjunto com a população,
fazendo com que esta sinta que está mudando a sua própria sorte e não apenas
sendo alvo de campanhas humanitárias.
Por fim, este trabalho propõe oferecer elementos de compreensão de como
um país tão rico e teoricamente tão afortunado pôde sofrer tantas agressões no
seu processo de desenvolvimento, a ponto de hoje não lhe ser mais possível
reerguer-se por si só, ou pelo menos não o conseguiu até os dias atuais. No
entanto, um tema tão complexo requer maiores estudos e será, a partir destas
pesquisas e de um futuro envolvimento global, que se pode imaginar um futuro
melhor para a República Democrática do Congo. Um país altamente capaz e
com uma população ávida por mudanças talvez só precise de um pouco mais de
comprometimento daqueles que um dia mudaram sua história.
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Resenhas
¡Pobre patria mía!
AGUINIS, Marcos. ¡Pobre patria mía!: panfleto. Buenos
Aires: Sudamerica, 2009, 192 páginas.
Luiz Alberto Machado*
Graças, em grande parte, ao basquete (costumo dizer aos meus alunos
que virei intelectual porque me esqueci de crescer), tive oportunidade de viajar
bastante e conhecer diversos países desde os 13 anos, idade com a qual fui,
com a seleção brasileira de biddy basketball, disputar o campeonato mundial da
categoria em Porto Rico. Foi minha primeira viagem internacional e incluiu
também a Venezuela. Daí em diante foram outras dezenas, proporcionando-me
um aprendizado excepcional, dificilmente atingível apenas através dos meios
tradicionais, ou seja, estudos e leituras.
Viajando, na maioria das vezes, para jogar basquete, conheci 20 países até
1977, ano em que fui pela primeira vez à Argentina, acompanhado de meu avô,
um irmão e um primo, quando tivemos chance de visitar Mar del Plata e Buenos
Aires. Confesso que, embora já tivesse estado anteriormente em 20 países, a
admiração pela Argentina, em especial por Buenos Aires, foi imediata. Voltei
dessa viagem fortemente impressionado com a beleza da cidade, com a cultura
e elegância do povo, com a quantidade e qualidade dos cafés e dos restaurantes,
notadamente das churrascarias, que serviam uma carne infinitamente superior à
que era servida no Brasil.
Ao conhecer in loco o país vizinho, recordei-me frequentemente das vezes
em que havia ouvido meu pai falar do elevado padrão de vida e do alto grau de
educação da Argentina, país que na primeira metade do século passado já tinha
praticamente eliminado o analfabetismo e cujo desenvolvimento superava o de
diversos países da Europa, entre os quais Espanha, Portugal, Grécia e Irlanda.
De 1977 para cá, voltei inúmeras vezes à capital argentina e, embora continue
sendo um admirador de Buenos Aires, não há como deixar de reconhecer que o
nosso vizinho vem atravessando um longo período de decadência, apresentando
já há algum tempo visíveis sinais de deterioração. A referida deterioração atinge
não apenas a economia, mas também a política, a educação, a cultura e outros
aspectos da sociedade argentina, fazendo com que muitas vezes o país, que já
chegou a ser a 8.ª economia do mundo, seja transformado em motivo de piadas
e chacotas.
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Uma das mais recentes situações lamentáveis envolveu a saída do presidente
do Banco Central, Martín Redrado, depois de uma prolongada – e ridícula –
polêmica com a presidente Cristina Kirchner. E o que fez o ex-presidente do
Banco Central? Apenas teve o bom senso de se recusar a ceder US$ 6,5 bilhões
das reservas monetárias do Tesouro para o pagamento da dívida pública. Foi o
suficiente para que o economista de 48 anos que entrou na política pelas mãos do
ex-presidente Carlos Menem e que ocupava a presidência do Banco Central desde
2004 fosse chamado de “traidor” pela presidente da República, que o demitiu
por decreto, depois de um mês de disputa nos tribunais locais. Cristina Kirchner
designou a presidente do Banco de La Nación Argentina, Mercedes Marcó del
Pont, como nova presidente do Banco Central argentino. Ela se torna, assim, a
primeira mulher a ocupar o cargo na história do país. Este episódio é apenas um
a mais nessa verdadeira descida ladeira abaixo que vem caracterizando a trajetória
da Argentina nos últimos 60 anos, num dos raros casos registrados pela história
de um país que anda para trás.
Inconformado com essa prolongada decadência, Marcos Aguinis, um dos
maiores escritores da Argentina, que publicou em 2003 o delicioso livro O atroz
encanto de ser argentino (já traduzido para o português1), escreveu no ano passado
um panfleto que é um duro retrato do país: ¡Pobre patria mía! Apaixonado por
seu país, Marcos Aguinis oferece ao leitor um depoimento pungente, repleto
de indignação ante a sucessão de desmandos e maracutaias que vêm ocorrendo
na Argentina, sem que se vislumbre uma real possibilidade de reversão dessa
trajetória descendente.
A leitura é tão envolvente que é difícil interrompê-la uma vez iniciada.
Dá vontade de reproduzir diversos trechos desse panfleto, mas, diante da
impossibilidade de fazê-lo numa resenha, limito-me a apenas quatro aspectos
desse desabafo de Marcos Aguinis que, embora ainda não traduzido para o nosso
idioma, deve ser lido por todos aqueles que, como eu, continuam admirando a
Argentina e torcendo por sua recuperação – menos no futebol, é claro. Logo no
início, escreve Aguinis:
“Fomos ricos, cultos, educados e decentes. Em poucas décadas nos
convertemos em pobres, mal educados e corruptos. Geniais! A indignação me
tritura o cérebro, a ansiedade me arde nas entranhas e enrijece todo o sistema
nervoso. Adoto hoje [neste livro] o subgênero do panfleto – elétrico, insolente,
visceral – para dizer o que sinto sem ter de pôr notas de rodapé ou assinalar as
citações. O que quero transmitir é tão forte e claro que devo esculpir. Ao leitor
que já me conhece só peço, como sucedia com os panfletos do século XIX, que
considere minha voz como a voz dos que não têm voz. Ou que, se a têm, não
sabem como nem onde transmiti-la. Não se trata de arrogância, mas sim de pedir
permissão.”2
Mais adiante, numa clara manifestação de inconformismo pela pouca
1
2

190

São Paulo: Editora Bei, 2002.
Todas as citações foram traduzidas para o português pelo autor desta resenha.

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.9(17), 2010

importância que a comunidade internacional atribui atualmente a um país que já
foi considerado o mais desenvolvido da América do Sul, Aguinis assinala:
“Cada vez que regresso de uma viagem ao estrangeiro, alguém me pergunta:
‘Que opinam a nosso respeito?’ Existe ansiedade por obter a aprovação alheia,
como se fôssemos conscientes da culpa que carregamos por haver corrompido
o presente argentino. Minha resposta, por muitos anos, tratava de refletir os
conceitos que haviam chegado a meus ouvidos. Agora já não preciso me esforçar.
Respondo sem anestesia: ‘Crês que opinam mal? Não te iludas! Nem sequer mal:
já não falam de nós’.”
O casal Kirchner ocupa posição de destaque no rol dos responsáveis pela
situação ter chegado até o ponto em que se encontra. O trecho que se segue,
extraído já da parte final do livro, deixa isso claro:
“Nunca o casal K entendeu que o mundo é uma imensa oportunidade,
onde nossos produtos seriam avidamente devorados. Que teríamos tudo para
abastecer o mercado. Nunca entendeu que se devem respeitar os direitos da
propriedade privada porque, ao contrário do que supunha o desinformado
Proudhon, constituem a raiz da riqueza e um estímulo ao respeito pelo outro e
por si mesmo. Aristóteles demonstrou que ‘o que é de todos não é de ninguém’.
A carência de hierarquia da propriedade privada permite o avanço da depredação.
O famoso ‘modelo K’, apesar de obscuro, pelo menos deixa entrever que ama
a depredação.”
A conclusão de Aguinis não deixa margem a qualquer dúvida. É dentro,
e não fora do país, que se encontram as razões dessa prolongada decadência.
Enquanto os governantes continuarem batendo na mesma tecla que vem sendo
utilizada há décadas para justificar as mazelas da Argentina, dificilmente surgirá
uma luz no fim do túnel.
Ainda falta aprender a não seguir insistindo com o recurso fácil de buscar
culpados externos ou “conspiradores sinárquicos”, segundo a linguagem que
se introduziu na década de 1970 e que permite fazer referências sedutoras,
porém inconsequentes. Refiro-me à direita, ao neoliberalismo, à globalização,
ao imperialismo e outras tantas vibrantes expressões que entram na moda. Esse
mecanismo é perverso porque bloqueia a identificação de nossos verdadeiros
erros e retarda a identificação de uma adequada rota alternativa. Não resisto à
tentação de encerrar esta resenha com uma inspirada tirada do professor Roberto
Macedo: “A Argentina sonha com um passado que não volta; o Brasil sonha com
um futuro que não chega.”
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O naturalista da economia –
em busca da explicação para
os enigmas do dia a dia
FRANK, H. Robert. O naturalista da economia – em busca de
explicação para os enigmas do dia a dia. Rio de Janeiro: Best
Business, 2009, 265 p.
Manuel Nunes*
Como é natural, a concepção, o objeto e o campo de atuação da economia
variam ao longo da história, em decorrência da evolução das próprias atividades
produtivas e da continuidade do pensamento econômico. Numa abordagem
simplificada, a economia está voltada para essas atividades e para a maneira de se
obter o melhor aproveitamento dos recursos econômicos, de forma a proporcionar
o maior bem-estar econômico e social. Entretanto, relaciona-se com tudo que
seja inerente a esse bem-estar. Produtividade, distribuição de renda, déficits
públicos, juros, inflação, aumento de impostos, aposentadorias fazem parte desta
concepção. Daí a economia já ter sido definida como a ciência da otimização da
administração dos recursos escassos, mas, também, à maneira de Alfred Marshall,
como o “estudo da humanidade nas atividades correntes da vida”.
Assim, a abordagem econômica é muito mais ampla. Ao longo da história,
várias contribuições lhe foram dadas por inúmeros pensadores. Na metade dos
anos 30 do século passado, por exemplo, Lionel Robbins, na sua obra intitulada
An essay of nature and significance of economic science, estabeleceu a economicidade
da ação humana, a qual decorre da inevitabilidade e priorização da escolha face
aos inúmeros usos alternativos e à restrição dos meios limitados disponíveis para
atendê-los. Trata-se de uma revolução conceitual da qual, à primeira vista, não
nos damos conta. Daquelas premissas advém a definição usual de economia
como a ciência da tomada de decisão em condições de escassez. Economia na
sua acepção maior, enquanto escopo teórico e prático, evidentemente. A nova
definição está associada à doutrina do custo-benefício, que teve em Wieser (um
dos componentes, juntamente com Menger e Böhm-Bawerk, da chamada Escola
Marginalista, de Viena) o sistematizador do custo de oportunidade, já antevisto
por Adam Smith.
A partir deste novo pressuposto, uma série de fenômenos foi englobada
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na análise econômica. Das elipses planetárias, como órbitas mais econômicas
fisicamente, à disposição das folhas de uma planta, para maior absorção da luz
solar, requerida para a síntese da clorofila; da motivação do crime à migração
dos pássaros, em tudo se encontra economia. Aliás, as últimas premiações do
Nobel em economia atestam a validade dos novos enfoques, mormente aqueles
relacionados com a visão comportamental e psicológica do processo econômico
de tomada de decisão.
A verificação desta asserção está no desdobramento das disciplinas
envolvendo economia ou voltadas para ela como é o caso, por exemplo, de
Finanças, Engenharia Econômica, Programação Linear, Economia Ambiental, até
os recentes campos de estudo, como os de Psicologia da Economia, Economia
Comportamental, Neuroeconomia e Neurofinanças.
Neste sentido, alargando as fronteiras da economia, recentemente veio
à luz uma série de obras que se constituíram em best-sellers. A mais famosa é
Freakonomics: o lado oculto e inesperado, de autoria de Steven D. Levitt e Stephen
J. Dubner, já resenhada nesta mesma revista; a que se seguiu, dos mesmos
autores, Superfreakonomics: o lado oculto do dia a dia. Outras obras que se
sobressaíram foram Sexo, drogas e economia, de Diane Coyle; A lógica da vida,
de Tim Harford; e Nudge: o empurrão para a escolha certa, de Richard H. Thaler
e Cass R. Sunstein. E tantas outras, inclusive de autores nacionais, como Sob a
lupa do economista – uma análise econômica sobre bruxaria, futebol, terrorismo,
bilheterias de cinema e outros temas inusitados, de autoria de Carlos Eduardo S.
Gonçalves e Mauro Rodrigues.
A obra objeto desta resenha, O naturalista da economia – em busca de
explicações para os enigmas do dia a dia, insere-se no mesmo contexto. O texto,
porém, destaca-se por uma série de contribuições que merecem ser realçadas.
Entre elas, a perspectiva da obra voltada para o ensinamento da economia.
Enfoque que propicia a beleza da descoberta econômica, concomitantemente com
a compreensão de inúmeros fenômenos enigmáticos do dia a dia e a relevância
dos princípios econômicos.
Logo no início, nos agradecimentos, Frank resolveu praticar a visão naturalista
da economia, de que advém o título da obra. Visão esta baseada numa dissertação
sobre o tema apresentada pelo autor à Universidade de Cornell (EUA), no início
dos anos 1980. O ponto de vista do autor é consolidado ao longo da exposição.
Em poucas palavras, podemos entendê-lo como uma apreciação natural da
realidade econômica. O autor parte, para tanto, de uma abordagem minimalista
do aprendizado das ideias básicas da economia. Assim, no aprendizado, enfatiza
o uso de reduzido número de temas ou elementos, valorizados por sua repetição
com pequenas alterações.
Para mostrar a importância da abordagem, o autor, a partir de interessante
piada, justifica a inutilidade da utilização do pretérito mais-que-perfeito do
subjuntivo no ensinamento de idiomas. Apesar de muito enfatizado, de pouca
serventia lhe foi para o aprendizado de alemão e espanhol. Em contrapartida,
conseguiu aprender nepalês em apenas três semanas, através da repetição de
sentenças simples, como o fazem as crianças no aprendizado da língua materna.
O naturalista da economia – em busca da explicação para os enigmas..., Manuel Nunes, p. 192-195
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Este método de aprendizado do nepalês foi-lhe extremamente útil para, em pouco
tempo, poder ensinar Ciências e Matemática naquele idioma. Esse recurso de
ensino-aprendizagem é justamente aquele de que se serve o autor para ensinar
economia de forma natural, porém eficaz, ao longo da obra.
Dentro deste pressuposto, em vez de expor os conceitos econômicos já
prontos, Frank parte de questões econômicas relevantes, levantadas por seus
alunos, cujos nomes são designados entre parênteses. Certos quesitos são de
textos de outros economistas, em que o autor é indicado da mesma forma.
Algumas questões são do próprio escritor. Em todas elas, entretanto, o leitmotiv
é a descoberta dos princípios econômicos a partir do encadeamento das questões
econômicas propostas.
Assim, como é usual neste tipo de obras, cada lição é encimada por uma
questão “misteriosa” e convidativa à descoberta econômica: “Por que os ovos
vermelhos são mais caros que os brancos?”; “Por que muitos bares cobram dos
clientes a água, mas fornecem amendoins de graça?”; “Por que tantas pessoas
compram casas maiores quando se aposentam e os filhos vão embora?”; “Por
que os salários dos profissionais mais bem pagos estão crescendo muito mais
rapidamente que os dos outros profissionais?”; “Por que os motoristas de táxi
deixam o trabalho mais cedo nos dias chuvosos?”; “Por que um vendedor de
eletrodomésticos amassaria as laterais dos fogões e refrigeradores?”; “Por que os
médicos costumam prescrever antibióticos excessivamente?”; “Por que a prática
de dividir a conta faz as pessoas gastarem mais no restaurante?”; “Por que os
burocratas preferem a voz passiva?”; “Por que é mais fácil encontrar um parceiro
quando já se tem um?”; “Por que há tanto formalismo matemático na economia?”,
e muitas outras questões interessantes e úteis para os propósitos do livro.
O texto é composto de uma introdução e onze capítulos, basicamente
sobre fatos microeconômicos. Na introdução é feita a sustentação teórica da
obra. O primeiro capítulo trata dos aspectos econômicos do desenho industrial;
o segundo trata da procura e oferta em ação; o seguinte dedica-se às relações
econômicas do mundo do trabalho; o quarto capítulo versa sobre os aspectos
econômicos dos preços com desconto; o quinto fala das corridas armamentistas
e da “tragédia dos comuns”, conforme explicada no texto; o sexto discute o
mito da propriedade; o sétimo decifra os sinais do mercado, seguido por outro
que cuida do naturalista da economia ao cair na estrada, em que são abordadas
diferenças comportamentais entre os americanos e outros povos; o nono aborda
o encontro da psicologia com a economia; o seguinte aprofunda o estudo do
mercado informal dos relacionamentos pessoais; e o final discorre sobre duas
questões importantes e originais.
Dotado de linguagem fluente, o livro torna o assunto extremamente acessível
para os principiantes em economia e agradável mesmo para os veteranos. O
capítulo introdutório é digno de destaque por estabelecer a base conceitual da
abordagem natural da economia. Sutilmente, Robert Frank serve-se até mesmo
de uma charge (recurso várias vezes utilizado) para evidenciar a visão distorcida
da economia como assunto hermético e incompreensível em contrapartida aos
seus princípios básicos e naturais: em uma festa, uma convidada, ao apresentar um
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economista a uma amiga, declara: “Quero lhe apresentar o Marty Thorndecker.
Ele é economista, mas é uma ótima pessoa.” Neste sentido, seguem-se várias
evidências de aspectos econômicos encontrados amiúde até, por exemplo,
no dimorfismo sexual constatado na maioria das espécies vertebradas. Para
consubstanciar a abordagem econômica dos fenômenos naturais, de que advém
a expressão naturalista da economia, o autor declara:
“Chamei a dissertação de meus alunos de ‘naturalista da economia’ porque
ela se inspirou em um tipo de pergunta que um curso de introdução à Biologia
apresenta aos estudantes. Se você tiver algum conhecimento sobre teoria da
evolução, poderá ver coisas que não percebia antes. Ela identifica no mundo
texturas e padrões estimulantes que devem ser reconhecidos ou sobre os quais
devemos pensar.”
A abordagem natural da economia é, ainda, segundo o autor, preferível
pelo fato de que o cérebro humano, apesar de ser um órgão bastante flexível,
tem maior facilidade de absorver novas informações de certas maneiras do que
de outras. Narrativas são mais fáceis de absorver do que equações e gráficos, por
exemplo. A maioria dos estudantes de economia, assevera Frank, ao se esforçar
por entender os detalhes matemáticos, deixa escapar o raciocínio subjacente às
ideias econômicas, ou seja, deixa de incorporar a atitude mental mais apropriada
para pensar como economista.
Robert H. Frank é professor de Administração e de Economia na Escola
Graduada de Gestão da citada universidade. É colunista do The New York Times
e já recebeu diversas premiações, entre elas o Apple Distinguished Teaching
Award e o Leontief Prize for Advancing the Frontier of Economic Thought.
Escritor conceituado, é autor de duas outras obras consagradas: a primeira,
Microeconomics and behavior; a segunda, escrita em parceria com Ben Bernanke
(atual presidente do FED – Federal Reserve System, o banco central americano),
Principles of economics. As duas obras foram editadas pela McGraw-Hill em
Portugal, sob os títulos de Microeconomia e comportamento e Princípios de
economia, respectivamente.
Em suma, é obra importante pelas contribuições que traz à compreensão
da economia e dos princípios econômicos subjacentes a partir da abordagem
natural dos fenômenos cotidianos. É um convite para se desvendar, com bom
humor e simplicidade, os mistérios do comportamento humano de forma lógica
e divertida, como anunciado na própria orelha do livro.
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Marxismo e descendência
PAIM, Antônio. Marxismo e descendência. Campinas: Vide
Editorial, 2009, 593 p.
Ricardo Vélez-Rodríguez*
Trata-se da mais recente obra de Antônio Paim. Faltava, entre nós, uma
avaliação crítica do marxismo que abarcasse as suas manifestações econômicas,
políticas e culturais e as confrontasse com os desdobramentos ocorridos ao
longo dos séculos XIX e XX. É o que faz na sua obra o historiador das ideias
Antônio Paim, formado em Filosofia na Universidade Lomonosov, de Moscou,
e na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, ao longo dos anos 50 do século
passado. É figura conhecida do nosso universo cultural, tendo-se destacado a
partir da publicação do seu livro História das ideias filosóficas no Brasil, em 1967
(São Paulo: USP/Grijalbo), como o mais importante historiador do pensamento
brasileiro.
A obra consta de três partes: I. A doutrina marxista do Estado; II. A doutrina
marxista da sociedade; e III. A doutrina marxista do pensamento. Na primeira
parte, Paim desenvolve: 1. A doutrina do Estado patrimonial; 2. A meditação
de Marx sobre o Estado; 3. Presumível legado marxista inspirador de Lênin;
4. A inspiração de Marx, presente na concepção leninista do Estado; e 5. Ação
teórica e prática de Lênin na estruturação dos institutos básicos do sistema
totalitário. A segunda parte consta dos itens: 1. Como se deu a organização
do Partido Comunista Francês; 2. Esgotamento do Partido Comunista na vida
política e cultural francesa; 3. O amadurecimento do cientificismo francês; 4. A
doutrina da sociedade de Marx; 5. Superação das lacunas da doutrina marxista
da sociedade pela sociologia francesa, na obra de Durkheim; 6. Aprofundamento
do cientificismo pelos discípulos e eliminação da divergência com o marxismo; e
7. O estruturalismo como exacerbação do cientificismo, a adesão do marxismo
e seu desfecho. E, na terceira parte, Paim estuda: 1. A filosofia de Marx; 2. A
tradição filosófica e a problemática contemporânea; 3. A recepção do marxismo
nos principais países europeus (fins do século XIX e início do século XX); 4. A
estruturação da vulgata marxista; 5. Duas tentativas de interpretação autônoma
e seu desfecho; e 6. A tentação do niilismo.
Da análise feita por Paim fica claro que, para Karl Marx (1818-1883),
um elemento permanece constante como finalidade essencial em toda a sua
obra: conquistar a vitória do proletariado nas sociedades europeias ocidentais
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(Alemanha, França, Inglaterra), mediante a eliminação violenta do Estado
burguês. Marx considerava ser ele o líder único e infalível dessa revolução. Para
conseguir esse seu intuito, o ativista alemão não duvidou em sacrificar os fatos aos
seus esquemas teóricos, tendo, assim, assassinado a verdade diante da militância
política.
Antônio Paim mostra como Marx foi desmoralizando, um a um, todos os
pensadores e líderes que tinham aderido a um socialismo democrático, diferente
do modelo totalitário por ele apregoado. Fez isso, por exemplo, na Alemanha,
contra Ferdinand Lassalle (1825-1864) e, na França, contra Pierre-Joseph
Proudhon (1809-1865). Paim deixa claro que houve influência muito grande
do regime apregoado por Marx sobre o adotado na Rússia, após a Revolução
de 1917, por Lênin (1870-1924). Para ambos, somente valia um tipo de
comunismo: o imposto pelo líder, com total banimento da dissidência. Na Rússia,
o regime bolchevique foi o novo capítulo do “despotismo oriental” típico do
patrimonialismo czarista.
Paim destaca que o comunismo de Marx terminou se aproximando do
cientificismo francês, sistematizado pelos filósofos que, a partir de início do
século XIX, queriam banir o individualismo e o capitalismo, a fim de substituí-los
por uma forma de coletivismo apregoado em nome da ciência social emergente
com o nome de “sociologia”. Esses pensadores foram, na ordem, Saint-Simon
(1760-1825), Comte (1798-1857), Proudhon, Guesde (1845-1922) e Jaurès
(1859-1914). No evoluir do estatismo francês, não duvido em destacar o grande
impulso dado por Napoleão I à preeminência do Executivo sobre os outros
poderes, com a substituição dos órgãos da representação pelo Conselho de
Estado, encarregado de equacionar tecnicamente os problemas. Esse modelo
seduziu, certamente, a Saint-Simon e a Comte e, na nossa história, fez as delícias
do tecnocratismo getuliano.
Paim mostra que, após a morte de Marx, Durkheim (1858-1917), herdeiro
da tradição cientificista de Comte e Saint-Simon, completou a formulação da
sociologia francesa, atribuindo-lhe uma finalidade dogmática e outra prática: a
parte dogmática consistiria numa doutrina em que a realidade deveria ser moldada
a partir de um conceito totalizante de sociedade orgânica (sendo a estrutura
social anterior aos indivíduos); do lado prático, essa ciência estaria chamada a
libertar de vez a sociedade dos vícios do individualismo, mediante a implantação
definitiva de um vago socialismo, que o Partido Comunista Francês sempre
interpretou como o comunismo nos moldes soviéticos. Surgia, assim, no panorama
intelectual francês, o conceito de “ciência engajada”, que teve continuidade, com
as mesmas características fixadas por Durkheim (doutrina totalizante e finalidade
prática de estabelecer um socialismo genérico), nos momentos subsequentes do
estruturalismo formulado por Lévi-Strauss (1908-2009) e do estruturalismo
marxista de Althusser (1918-1990).
A obra de Paim é uma contribuição de grande valor crítico, levando em
consideração que, entre nós, terminou vingando o mesmo conceito de ciência
social dogmática, a serviço da implantação de um socialismo autoritário, na trilha
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identificada por Leônidas de Rezende, em 1918, de aproximação entre marxismo
e positivismo, no contexto mais amplo da velha tradição cientificista que remonta
às reformas do marquês de Pombal.
O livro de Paim, graças ao seu rigor conceitual, constitui, hoje, a mais
importante referência em língua portuguesa sobre o tema, complementando,
de forma definitiva, outras análises efetivadas por autores luso-brasileiros como
Videira Pires (Marx e o Estado, 1983), Roque Spencer (O Fenômeno Totalitário,
1990), J. G. Merquior (O marxismo ocidental, 1987), Meira Penna (O evangelho
segundo Marx, 1982) e L. Konder (Marx, vida e obra, 1968; A derrota da
dialética, 1986), entre outros.
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O homem que amava a
China
WINCHESTER, Simon. O homem que amava a China. São
Paulo: Companhia das Letras, 2009, 312 p.
Paulo Yokota*
Simon Winchester é geólogo de formação, consagrado autor de livros
e articulista de reconhecidas publicações internacionais. Com o subtítulo “A
fantástica história do excêntrico cientista que desvendou os mistérios do Império
do Centro”, a biografia sintética do bioquímico inglês Joseph Needham é o centro
deste artigo. Ele era da Cambridge University, conquistou prestígio acadêmico
muito jovem, faleceu aos 94 anos, em 1995, e foi considerado o maior conhecedor
da China no Ocidente.
Noël Joseph Terence Montgomery Needham, cujo pai era médico, decidiu
matricular-se na universidade para estudar Medicina em 1917. Foi aceito em
Cambridge no College Gonville and Caius, conhecido pelo último nome. Depois
de formado e com o falecimento do pai, foi procurar a orientação de Frederic
Gowland Hopkins, que já era conhecido como o monarca da bioquímica, nova
ciência em Cambridge, pela sua participação na descoberta de vitaminas.
Frederic Hopkins convidou o entusiasmado e disposto Joseph Needham
para trabalhar consigo, dando as condições para o desenvolvimento dos seus
trabalhos. Lá, ele conheceu a bioquímica Dorothy Mary Moyle, e se casou com
ela, que estudava a química dos músculos e era cinco anos mais velha que ele.
Um casamento “moderno”: ambos tinham inteira liberdade sexual, extravagância
que já era admitida em Cambridge.
Needham teve cedo o reconhecimento de seu charme e intelecto. Aos 24
anos já era considerado “o Erasmo do século XX”. Em 1925 tinha publicado
seu primeiro livro, uma coletânea de ensaios escritos por alguns dos maiores
intelectuais com os quais tivera contato. Aos 31 anos, publicou pela Cambridge
University Press uma história da Chemical embryology com três volumes escritos
totalmente por ele. Em 1941 foi eleito membro da prestigiosa Royal Society.
Acumulou as três condecorações mais importantes dos cientistas ingleses: a de
fellow da Royal Society e da British Academy, e a Companionship of Honour,
concedida pela rainha Elizabeth II. Poucos possuem estes títulos todos. Needham
era socialista, ativista, nudista, mulherengo, amante de locomotivas e carros
esportivos, e dominava muitos idiomas, entre eles o alemão, o polonês e o russo.
*
Paulo Yokota é economista, ex-diretor do Banco Central do Brasil, ex-presidente do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária, ex-comissário do governo brasileiro em ciência e tecnologia na Expo
Tsukuba 85, ex-diretor de trading brasileira para os escritórios na Ásia, sócio do professor Delfim Netto
em duas empresas, responsável pelo site www.asiacomentada.com.br. E-mail: <pauloyokota@gmail.com>.
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Na década de 30 do século passado, passou a interessar-se pela China, chegando a
dominar o chinês, inclusive o arcaico. Contava com auxiliares chineses, incluindo
a que se tornou a sua segunda esposa oficialmente.
O livro do título deste artigo é uma biografia fascinante, envolvendo pesquisas
profundas e enriquece o fenomenal trabalho de Needham, que organizou o
monumental Science and Civilization in China, em seis volumes, a mais completa
enciclopédia sobre o assunto. Escreveu dezenas de outros livros e artigos sobre a
China, a maioria publicada pela prestigiosa Cambridge University Press. Estava
convencido de que o mundo precisava conhecer mais a Ásia, principalmente a
China. Duas dezenas de suas preciosas obras podem ser encontradas em São
Paulo, na biblioteca do professor Delfim Netto.
O apêndice deste livro biográfico de Joseph Needham lista duas centenas
de invenções e descobertas chinesas que influenciaram o mundo e antecederam
as ocidentais. As mais importantes foram a pólvora, a imprensa e a bússola. Mas
a lista inclui ainda outras invenções de destaque como (com a referência de sua
primeira menção, em ordem alfabética): ábaco, para fazer todas as operações
aritméticas (190 d.C.), aço produzido pelo método de cofusão (séc. VI d.C.),
acupuntura (500 a.C.), algoritmo para a extração da raiz quadrada e cúbica (séc.
I d.C.), alto-forno (séc. III a.C.), ampulhetas (1370 d.C.), âncora (séc. I d.C.),
arma de fogo manual (1128 d.C.); balão e seus princípios (250 a.C.), barcos e
navios movidos a roda de pás (418 d.C.), beribéri e sua identificação (1330 d.C.),
bússola de agulha magnética (1088 d.C.), carvão como combustível (séc. I d.C.),
casa decimal (séc. XIII a.C.), catapulta (séc. IV a.C.), cavalo para transplante
de muda (séc. XI d.C.), comportas de canal (984 d.C.), coordenadas polares e
equatoriais (séc. I a.C.), correia de transmissão (séc. V a.C.), cunhagem de moeda
(séc. IX a.C.), diques e pôlderes contra inundações (séc. I a.C.), drogas contra
a malária (séc. III a.C.), enxertia (806 d.C.), escadas extensíveis (séc. IV a.C.),
escova de dente (séc. IX d.C.), estribo (300 d.C.), ferro fundido (séc. V a.C.),
fertilizantes (séc. II a.C.), fogos de artifício (290 d.C.), forno de cerâmica (séc.
II a.C.), fósforos (577 d.C.), guarda-chuva dobrável (séc. V a.C.), impressão
com blocos de madeira, impressão em papel com tipos móveis de cerâmica (séc.
XI d.C.), livros impressos, o primeiro a que se pode atribuir data (868 d.C.),
macarrão e pão (100 d.C.), mapas de relevo (1086 d.C.), mapas topográficos
(séc. III a.C.), mastros múltiplos (séc. III d.C.), mercúrio e sua destilação (séc.
III a.C.), monjolo (séc. II a.C.), números negativos (séc. I d.C.), palitos para
comer (600 a.C.), papel (300 a.C.), “pi” e seu calculo (séc. III d.C.), pólvora (séc.
IX d.C.), pontes móveis (séc. IV a.C.), pontes pênseis (séc. VI d.C.), porcelana
(séc. III a.C.), rolamentos de esferas (séc. II a.C.), sangue arterial, venoso e
sua distinção (séc. II a.C.), seda (2850 a.C.), triângulo de Pascal (1100 d.C.),
varíola e sua imunização (séc. X d.C.) e muitos outros. Todas estas descobertas e
invenções foram constatadas por Needham em documentos recolhidos em mais
de 20 expedições pela China.
As descobertas de conhecimentos marítimos levaram os chineses, com frotas
de navios superiores aos dos portugueses, a cruzarem o Cabo da Boa Esperança,
e conhecerem as Américas fazendo a circunavegação muito antes dos europeus.
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Descobriu-se numa gruta junto à Rota da Seda, onde estavam armazenados
muitos documentos antigos chineses, até uma enciclopédia, comprovando que
eles tinham a imprensa muito antes de Gutenberg. Needham fez questão de
visitar o local, conseguindo depois transferir todo este acervo para Cambridge.
Todos atribuem aos mercadores venezianos, como Marco Polo, a vinda do
macarrão para a Itália. O fato concreto é que os chineses comercializavam com
os ocidentais, via Rota da Seda, desde a época dos fenícios, encontrando-se
sedas chinesas em algumas tumbas dos faraós. No Museu de Sevres, na França,
existe um quadro comparativo mostrando que os chineses já fabricavam peças
de porcelana, quando os europeus faziam cerâmicas de baixa temperatura, como
os índios amazônicos.
Needham tornou-se autoridade em História e sobre a China, fora de sua
especialidade. Chegou pela primeira vez ao “País do Meio” em 1943. Era o líder
do Escritório Sino-Britânico de Cooperação Científica. Ele realizou expedições
através da China, em plena guerra com os japoneses. De Chongqing, que era a
capital da China não ocupada pelos nipônicos, foi até o Turquestão chinês, pela
Rota da Seda, até a caverna onde tinha sido descoberta, em 1907, uma enorme
e antiga biblioteca chinesa. Percorreu os dois grandes rios chineses, até o local
onde hoje se constrói a usina de Três Gargantas, maior que a de Itaipu. Needham
chegou à conclusão de que a China era o país que mais descobriu e inventou
de tudo que existe de importante para a humanidade, mas, a partir de algum
momento histórico, deixou de transformar seus conhecimentos em tecnologia
para o desenvolvimento. Foi quando a Europa ultrapassou-a com os resultados
da Renascença e da Revolução Industrial.
Após o seu retorno para Cambridge, depois da guerra, Needham reuniu,
além de um vasto material antigo sobre a China, outras preciosidades. Estão
guardados na Fundação que leva o seu nome, em Cambridge. Ele tornou-se
amigo também de Chu En Lai e de Mao Tse Tsung, e de outras autoridades
que facilitaram a saída destas relíquias. Needham passou por longos períodos
de grandes dificuldades no Ocidente, como quando chefiou uma missão
para constatar a guerra bacteriológica dos norte-americanos na Coreia, cujas
provas foram “plantadas” durante a Guerra Fria, e quando foi perseguido pelo
Macarthismo pela sua preferência política. Depois das publicações de suas obras
principais, ficou internacionalmente conhecido, prestigiado no mundo acadêmico.
Não consta que Needham tenha sofrido diretamente com a Revolução
Cultural na China, que ocorreu no período final de Mao. No entanto, é sabido
que muitos dos acadêmicos chineses que com ele colaboraram sofreram violentas
perseguições, muitos sendo mortos, criando uma situação em que ele não mais
encontrava interlocutores na China. Os encargos da Fundação que leva o seu
nome se tornaram pesados. Ele e sua segunda esposa, a chinesa Lu Gwei-djen,
também bioquímica e inspiradora de suas viagens à China e de suas pesquisas,
tiveram de hipotecar sua casa para continuar com os trabalhos da instituição
durante um período. Mesmo com mais de 90 anos, ele viajava para fazer palestras
para doadores em potencial, a fim de custear a Fundação.

O homem que amava a China, Paulo Yokota, p. 199-202
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No epílogo do livro, magistral, o bibliógrafo Simon Winchester procura
responder a principal pergunta que fazia Joseph Needham: “Por que a China,
com a sua base científica e sua longa história, deixou de ter o desenvolvimento que
ocorreu na Europa, a partir do Renascimento e principalmente depois de 1850?”
O autor especula ainda sobre o futuro da China, que certamente será importante.
Uma extensa bibliografia sobre a China consta deste livro, que não pode deixar
de ser lido por todos quantos acompanham o recente desenvolvimento chinês e
suas consequências sobre o mundo todo. Os estudos de Needham sugerem que
foi o orgulho dos dirigentes chineses, convencidos de que eram o País do Meio,
que a levou à decadência por um período de cerca de 200 anos – tese apoiada
pelo seu biógrafo, explicitamente, entre outras razões.
Recentemente a Thomson Reuters, especializada em catalogar as pesquisas
científicas publicadas com a ajuda de referees em revistas científicas, constata
que a China volta a recuperar a sua liderança científica, devendo superar os
Estados Unidos. Este assunto foi publicado no site www.asiacomentada.com.
br, com o título “Pesquisas Científicas nos Países Emergentes”. Eles atribuem
esta tendência a alguns fatores importantes: a prioridade concedida pelos atuais
dirigentes chineses, que dão grande importância às pesquisas; o empenho dos
seus empresários, que transformam conhecimentos científicos em produtos
comerciais; e o estímulo ao intercâmbio científico com o exterior, que permite
que seus cientistas gastem metade do ano na China e metade no exterior, como
em centros de pesquisas norte-americanos. A produção de trabalhos científicos
conjuntos está aumentando significativamente.
Ouso acrescentar outra dimensão como a que está sendo endossada pelo
Prêmio Nobel Robert Fogel, baseado na experiência que colhi pessoalmente
naquele país-continente. Os chineses possuem uma perspectiva de longo prazo,
que domina seus dirigentes, acadêmicos e até gente do povo; uma assustadora
certeza de que são o País do Meio. Vai se repetir a arrogância? Um grande
empresário chinês, de uma estatal fundamental naquele país, comentou comigo:
“Paulo, você está preocupado com a pobreza chinesa? Só estamos atrasados
nos últimos 150 anos...” e me mostrou coisas de 8 mil anos, retirados de sítios
arqueológicos.
O livro-biográfico (e a sua tradução) é muito agradável para a leitura; absorve
tanto os leitores em geral como os que estão interessados na China em particular.
É um eficiente resumo do trabalho de Needham e dos muitos de seus auxiliares,
inclusive chineses. Ele tem um estilo mais de um acadêmico inglês, mais complexo
para leitura de um leigo, com muitas referências.
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Orientação para Colaboradores
1. Foco da Revista
A Revista de Economia e Relações Internacionais publica artigos inéditos
nessas duas áreas, em português, espanhol ou inglês, de autores brasileiros e
do exterior. Excepcionalmente, publica também artigos não inéditos, mas
ainda não divulgados em português ou espanhol, e que a Revista considere
importantes para publicação nessas línguas, modificados ou não, conforme
avaliação dos Editores ou de membros do Conselho Editorial. Os artigos
devem vir de especialistas nessas duas áreas, mas escritos de forma acessível ao
público em geral.
2. Formato dos Originais
Os textos devem ser submetidos na forma de arquivo eletrônico, em CDRom ou por e-mail, no programa Word, em fonte Times New Roman, 12
pontos, e com as tabelas e gráficos no mesmo formato ou em Excel. Incluindo
tabelas, gráficos e referências, cada artigo deve ter de 15 a 20 páginas tamanho
carta, com espaço 1,5 entre linhas, entre 5 mil e 7 mil palavras ou 30 mil a
40 mil caracteres, inclusive espaços.
Tabelas e gráficos não preparados originalmente pelo autor e retirados de
outras fontes não poderão ser colados no artigo na forma de figuras. Precisarão
ser refeitos no formato citado, e sempre escritos no mesmo idioma do texto em
que estarão inseridos.
As notas, na mesma fonte, em 10 pontos, devem ser colocadas nos rodapés,
numeradas sequencialmente, exceto a primeira, que referenciada por um * deve
corresponder ao(s) autore(s) indicando a titulação acadêmica, a ocupação atual
e outras já exercidas, bem como um endereço eletrônico para contato. O texto
dessa nota inicial deverá tomar de três a cinco linhas.
As referências bibliográficas deverão ser listadas alfabeticamente no final
do texto, seguindo a norma NBR-6023 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas-ABNT, tal como mostram os exemplos anexos:
•Livro
DAGHLIAN, J. Lógica e álgebra de Boole. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995.
167p., Il., 21 cm. Bibliografia: p.166-167. ISBN 85-224-1256-1.
• Parte de Coletânea								
ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.;
SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 2: a época contemporânea. São
Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.7-16.
• Artigo de Revista								
GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração,
Rio de Janeiro, v. 3, nº 2, p. 15-21, set. 1997.
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• Artigo de Jornal								
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo,
28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.
• Artigo Publicado em Meio Eletrônico					
KELLY, R. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. APS
News Online, Los Angeles, Nov. 1996. Disponível em: <http://www.aps.org/
apsnews/1196/11965.html> . Acesso em: 25 nov. 1998.

• Trabalho de Congresso Publicado em Meio Eletrônico			
SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma
da qualidade total. Na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPe,
1996. Disponível em: <http://www. propesq. ufpe.br/anais/anais/educ/
ce04..htm> . Acesso em: 21 jan. 1997.
Cada artigo deverá estar acompanhado de um resumo de 100 a 150 palavras,
não incluídas na contagem do tamanho do artigo, bem como a menção de três a
cinco palavras-chave, no mesmo idioma do texto. A correspondência de remessa
deve incluir o nome do autor e a instituição ou instituições a que está ligado.
Pede-se também um endereço para contato, com menção do eletrônico e de
um telefone.
3. Avaliação dos Originais
Os artigos serão submetidos a pareceristas, cujos nomes não serão
informados aos autores.

4. Resenhas
A revista publica resenhas de livros, que deverão ser submetidas no
mesmo formato dos artigos, mas com tamanho limitado a 1/4 dos parâmetros
mencionados no item 2.
5. Remessa de Originais
Os originais devem ser remetidos para:
Revista de Economia e Relações Internacionais
Fundação Armando Alvares Penteado-FAAP
Faculdade de Economia
Rua Alagoas, 903,
01242-902 São Paulo-SP
e-mail: eco.reri@faap.br
6. Assinaturas
Informações poderão ser obtidas por meio do e-mail acima.
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