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Nos últimos anos, sobretudo depois das crises financeiras inauguradas em 1995
no México, continuadas em 1997 e 1998 na Ásia e na Rússia e que engolfaram
igualmente o Brasil em 1999, tornou-se quase uma noção de senso comum, tanto
entre economistas como para o público em geral, a percepção de a globalização teria
ido "longe demais", provocando efeitos mais nefastos do que positivos para o conjunto
de países envolvidos nesse aparentemente irrefreável processo de interdependência
econômica internacional. No Brasil, em particular, disseminou-se também a impressão
de que o País teria aberto indiscriminadamente
sua economia ao investimento
estrangeiro - via ~':3-tiza Q.~sou desregulamentação de setores antes reservados ao
capital nacional - ou a de que o governo teria conduzido uma abertura comercial
externa "irresponsável", sem "reciprocidade e sem barganha", dando início, assim, a
uma fase de déficits comerciais crônicos em nosso balanço de pagamentos e, pior, a
um processo de desmantelamento progressivo do parque industrial instalado.
*
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Paulo Roberto de Alrneida é doutor em Ciências Sociais, mestre em Planejamento Econômico e diplomata
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A realidade das estatísticas e das evidências empíricas até aqui acumuladas em
torno do efetivo impacto econômico da globalização no sistema econômico e
social brasileiro é, contudo, bem mais matizada do que transparece por meio de
uma leitura apressada dos periódicos
especializados
ou das colunas dos
comentaristas econômicos, geralmente pessimistas em relação a esses fenômenos
de abertura externa e de interdependência econômica internacional. O exame dos
números relativos à inserção econômica internacional do Brasil modifica esse cenário
negativo derivado de impressões não confirmadas pelos dados disponíveis. Antes
de tudo, deve-se reconhecer que o Brasil, que possui uma das economias mais
introvertidas do mundo, sempre acompanhou maio dinamismo das exportações
mundiais, cujo crescimento, em qualquer período da história que se examine,
sempre se dá um ou dois pontos percentuais acima do ritmo de crescimento do
produto bruto dos países individuais e da própria economia mundial.
No século XIX, por exemplo, praticando uma política comercial que, no geral,
era livre-cambista, o Brasil fixava seus níveis tarifários mais para fins de arrecadação
fiscal do que num sentido protecionista e industrializador; a especialização agrária no
café e em alguns outros poucos produtos primários (de baixa elasticidade-preço)
impediu, por outro lado, a necessária diversificação de sua pauta exportadora, a despeito
mesmo de um notável esforço de "promoção comercial" no início da República. Não
obstante os elevados saldos comerciais obtidos a partir da ascensão do café (e da
borracha) no mercado mundial, a maior parte dos valores assim liberados destinava-se
ao pagamento do serviço da elevada dívida externa então acumulada, bem como à
cobertura dos investimentos estrangeiros realizados no Segundo Império. A grande
dependência do rendimento nacional em relação às exportações representava, ademais,
notável fragilidade econômica, pois que submetida à eventual deterioração dos termos
do intercâmbio e desorganizando a economia nacional em momentos de queda dos
preços mundiais ou de contração dos mercados externos. I
Ainda assim, o Brasil se inseria moderadamente na economia mundial. No
começo do século XX, estimou-se que o coeficiente de abertura externa - isto é,
a parte da formação do produto que passa pelo comércio externo, medido de
forma global - poderia representar cerca de 20% do produto interno bruto.
o
período que vai da Primeira à Segunda Guerra mundiais, os equilíbrios econômicos
são rompidos pelos conflitos destruidores na Europa e na Ásia, pela crise de 1929,
pela depressão e pelo protecionismo dos anos 30, pelo fechamento da América
Latina ao mercado mundial, enfim, por uma ruptura geral da velha ordem
econômica liberal, com o desenvolvimento generalizado do intervencionismo
estatal e a interrupção dos fluxos monetários e financeiros. Tem início aí um
processo de introversão econômica que só iria terminar na última década do século.
Muito embora até 1960 o Brasil mantivesse seu tradicional perfil de exportador
de alguns poucos produtos primários não-processados - café, cacau, açúcar -, as
mudanças decisivas no desempenho relativo da economia brasileira se dariam no período
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Para maiores desenvolvimentos sobre o desempenho histórico da economia brasileira no longo prazo, ver o
primeiro capítulo, "O Brasil no contexto econômico mundial: 1820·1992", de meu livro O estudo das
relações internacionais do Brasil (São Paulo: Unimarco, 1999). A análise da diplomacia econômica brasileira
no século XIX foi feita em detalhe em meu livro Formação da diplomacia econômica no Brasil: as relações
econômicas internacionais no Império (São Paulo: Senac, 2001).
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posterior a 1950, coincidindo, aliás, com uma expansão notável do comércio
internacional, transformado em verdadeiro motor do crescimento mundial. Assistese a partir desses anos a um rápido processo de industrialização no Brasil, movido por
ativas políticas intervencionistas, ao mesmo tempo em que o Estado se tornava fator
inflacionário, ao ordenar investimentos e gastos correntes não com base em arrecadação
e poupança, mas em emissões não cobertas pelo orçamento. A natureza do crescimento
é, no entanto, diversa daquela observada nos países mais dinâmicos do capitalismo
mundial, sobretudo no que se refere à inserção internacional dessas economias.
Enquanto a Alemanha e o Japão, por exemplo, aumentavam extraordinariamente o
nível de suas respectivas exportações per capita - passando a primeira de modestos
US$ 40 em 1950 para US$ 1.090 em 1973, e o segundo de US$ 10 a US$ 340 no
mesmo período -, o Brasil marcava passo, incrementando suas exportações de US$
26 por habitante para modestos US$ 62 no quarto de século decorrido. De forma
geral, o ritmo de crescimento e a participação das exportações no PIB continuaram a
ostentar níveis bastante baixos, como se conhece pela evidência histórica. 2
O desempenho exportador do Brasil começa a tornar-se mais satisfatório a
~ partir dos anos 70, com uma grande diversificação geográfica e qualitativa da pauta
exportadora. O Brasil, que até essa época tinha problemas de saldo em contas
correntes, torna-se, por força dos problemas da dívida externa e das importações de
petróleo, um país estruturalmente exportador, que passa a liberar grandes saldos
em sua balança comercial: praticamente o terceiro excedente comercial do mundo
depois da Alemanha e do Japão. Mas as diferenças são ainda consideráveis nesse
setor, quando se comparam os desempenhos dos mesmos países. Em 1987, por
exemplo, a Alemanha, que conseguiu triplicar o nível de suas vendas externas em 15
anos, tornava-se o primeiro exportador mundial per capita (com US$ 3.000 por
habitante), enquanto o Japão multiplicava as suas exportações por 4,4, atingindo
US$ 1.467 per capita, quase duas vezes o índice dos Estados Unidos.
O Brasil, mesmo aumentando significativamente o volume e diversificando o
destino de suas exportações, saiu de seu modesto patamar de US$ 62 em 1973 para
pouco mais de US$ 191 por habitante em 1987, valor bastante inferior aos US$ 283
do México, cuja população se situava na faixa dos 82 milhões de habitantes, contra
140 milhões do Brasil. Em 1992, o Brasil havia conseguido elevar suas exportações a
US$ 240 per capita, um valor ínfimo comparado ao de diversos exportadores dinâmicos
da Ásia. De fato, a América Latina como um todo, atingida em cheio pela crise da
dívida, mas muito mais pela incompetência de sua política econômica, perde espaço
nos mercados internacionais: de uma participação de 7% nas exportações globais em
1982, a região não consegue colocar mais do que 5,7% em1986, valor ainda reduzido
para 5,5% em 1992. Em contraste, a Asia, mesmo sem considerar o Japão (que passa,
individualmente, de 9% a 12,3%), aumenta sua participação nas vendas totais de 12,8%,
em 1982, para 19,8% em 1992. A Europa comunitária e a América do Norte também
/
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Remeto novamente ao trabalho acima citado, "O Brasil no contexto econômico mundial: 1820-1992",
baseado extensivamente nas pesquisas de história econômica de Angus Maddison, e notadamente no trabalho
Monitoring the World Economy, 1820-1992 (Paris: OECD, 1995). Mais recentemente, o mesmo historiador
publicou novos dados sobre o desempenho relativo dos países integrando, no longo prazo, a economia
mundial em perspectiva histórica: The World Economy: a millenial perspective (Paris: Development Center,
OECD,2001).
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aumentam, embora em níveis mais modestos, suas partes relativas nas exportações
mundiais,
sendo que a África, o Oriente Médio e os países socialistas
experimentam dramáticos declínios nessa frente.
Dentre outras insuficiências do processo de desenvolvimento brasileiro - como
os níveis assustadoramente elevados de concentração de renda - situa-se, ainda hoje,
o baixo coeficiente de abertura externa da economia brasileira, resultado de um
processo de meio século (de 1930 a 1980) de fechamento internacional no
seguimento da crise de 1929 e da depressão dos anos 30. Com efeito, o Brasil
conhece uma "involução" ao longo do período, saindo de um percentual de
exportações em relação ao PIE maior que o dobro da média mundial em 1870
(11,8% contra 5,0%) para cerca de um terço daquela média em 1992 (4,7% contra
13,5%), o que denota uma considerável perda de dinamismo, uma vez que o comércio
exterior é, reconhecidamente, um dos mais poderosos indutores do crescimento
econômico, da modernização tecnológica e dos ganhos de competitividade.
Uma evolução positiva para uma maior inserção econômica internacional
começou, entretanto, a ser observada desde meados dos anos 80 e início dos
90, quando se dá a partida, timidamente no começo, a processos de reforma
tarifária
e de liberalização comercial e de integração
econômica com a Argentina,
t:
_.
este último acelerado e ampliado de forma quadrilateral, em 1991, no contexto
do MercosuP. Em outros termos, o Brasil passou a incorporar-se, embora ainda
timidamente,
ao grande movimento
de interdependência
característico
da
economia mundial no fim do século XX e início do XXI.

Abertura

comercial, desenvolvimento

econômico

e perfil da proteção

As críticas mais freqüentes dos adversários da globalização referem-se a seu
suposto papel empobrece dor de países periféricos como o Brasil e seu impacto
fragilizador na estrutura econômica desses países, na medida em que ela conduz a
inevitáveis desequilíbrios
na balança comercial e, portanto,
no balanço de
pagamentos, com o conseqüente aumento da dependência financeira e tecnológiça
e a perda de controle dos fluxos financeiros associados à abertura externa e à
liberalização comercial. Teria também o Brasil, a partir das grandes transformações
econômicas iniciadas no governo Collor, em 1990, e continuadas sob as duas
administrações -do presidente Fernando Henrique Cardoso, convertido-se num
sistema econômico mais aberto ao "capital internacional", e teria essa abertura
conduzido a uma desnacionalização inaceitável de sua base industrial e tecnológica?
Os dados até aqui registrados para a maioria dos países não permitem confirmar
esse tipo de afirmação. Ao contrário, as estatísticas indicam um nível mais satisfatório
de desempenho econômico - e, portanto, de bem-estar social - a partir de níveis
mais elevados de exposição ao comércio exterior e aos investimentos internacionais.
A primeira correlação que salta aos olhos a partir de uma leitura da tabela 1, relativa
à inserção econômica internacional de países selecionados - compilada a partir de
dados homogêneos organizados pelos economistas do Banco Mundial - é a de que
3
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Remeto a meu livro Mercosulsjundamentos

e perspectivas (São Paulo: LTr, 1998).
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há uma evidente vinculação empírica entre o nível do produto per capita e o coeficiente
de abertura externa (isto é, a participação do comércio exterior na formação do
PIE), tal como praticado pelos países em questão. Para tornar ainda mais eloqüente
essa relação - que não é absoluta, sublinhe-se desde logo -, um confronto ainda
mais direto é oferecido pelos números alinhados na tabela 2 .
Com efeito, os dados da tabela 2 são consistentes com uma velha verdade
conhecida dos economistas e dos sociólogos do desenvolvimento: o comércio externo
é um Roderoso indutor de ~imcnto,
de criação de riqueza e~ernização
_. ---~Qgica.
Estão ausentes do quadro os campeões absolutos em termos de
percentuais de comércio em relação ao PIE, Cingapura e Hong -Kong - com índices
respectivos de 316% e 247%, e renda per capita de US$ 29 mil e US$ 24,5 mil-,
uma vez que se trata de cidades- Estado com características muito peculiares no
comércio de transbordo. O Brasil, como se pode verificar nas tabelas 1 e 2, é um dos
países de menor coeficiente de abertura externa da América Latina e do mundo,
sendo também notório que seu grau razoável de renda per capita esconde uma das
mais gritantes disparidades distributivas de todo o planeta, provavelmente superior
à concentração registrada em todos os seus colegas da coluna de menor abertura
comercial externa. A América Latina, aliás, fez notórios progressos em matéria de
abertura comercial nos últimos dez anos, mas seu coeficiente é ainda 50% inferior
ao índice dos países desenvolvidos, e está mais de dez pontos percentuais abaixo da
média mundial.
A segunda correlação empírica que transparece da observação da tabela 1 é
a de que uma maior exposição ao comércio exterior coincide manifestamente
com o grau de proteção
aparente (revelado na tarifa média aplicada às
importações) dos países selecionados, muito embora tal situação seja bem menos
evidente no caso dos Estados Unidos. Deve-se, no entanto, considerar o fato de
que as grandes economias, os chamados "países-baleia", tendem geralmente a
apresentar um menor coeficiente de abertura externa, ainda que este, no caso
norte-americano,
seja praticamente o dobro do índice registrado para o Brasil.
Em todo caso, uma maior taxa de proteção efetiva - de ordem tarifária e nãotarifária - contribui notoriamente
para reduzir o papel do comércio exterior
como indutor do processo de desenvolvimento e de modernização tecnológica .
Uma terceira correlação refere-se ao duplo movimento dos fluxos de capital
privado e de investimento direto estrangeiro como percentual do PIB, também
notoriamente
mais elevados nos países com maior coeficiente de abertura
comercial. Pelos dados da última coluna dessa tabela, pode-se mais uma vez
constatar
que o Brasil, junto com a Índia, é um dos países menos
"internacionalizados"
do planeta, ao passo que o baixo índice apresentado pelo
Japão parece ser compensado pelo vigor dos fluxos de capitais privados.

- --

A importância

•....

-

da diversificação comercial e dos investimentos

diretos-

Algumas outras constatações a partir dos dados podem ser interessantes para a
análise econômica, como a de que o crescimento líquido do comércio internacional
foi mais importante nas economias com maior volume de comércio de bens como
o
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percentual do PIB e, de forma geral, com maiores coeficientes de abertura externa.
Em outras palavras, nações pouco "comerciantes"
ou com uma exportação
concentrada em um número reduzido de commodities, como é o caso do Brasil,
tendem a apresentar menor dinamismo relativo no ritmo de crescimento e,
supostamente, no processo de desenvolvimento. Finalmente, pode-se observar
com uma certa satisfação que o Brasil aumentou significativamente o seu grau de
abertura externa na década 1986-96, muito embora ele seja ainda notoriamente
insuficiente para apoiar um processo sustentado e contínuo de modernização
tecnológica e de distribuição dos frutos da riqueza produzidos pelo comércio
exterior. Em especial, o comércio de bens como percentual do PIB de bens indicador especialmente revelador do grau de inserção internacional da economia,
uma vez que os serviços tendem a ser mais "non-tradables" que as mercadoriasé ridiculamente pequeno quando comparado aos índices de "gigantes" comerciais
como Hong- Kong ou Holanda, ou mesmo aos de países que não apresentam
portos de grande transbordo comercial, como México e Coréia do Sul.
O crescimento do comércio em relação ao PIB ocorre geralmente com tarifas
menores, processo observado mesmo no México, que herdou o típico perfil tarifário
do modelo substitutivo industrializador da América Latina, mas que operou uma
dramática redução a partir dos níveis bastante altos conhecidos em meados dos
anos 1980 (similares aos do Brasil e da Argentina, cujos direitos aduaneiros se
situavam numa média de 45%). No caso do Chile, a tarifa única de 11 %se apresenta
na verdade com uma média de 7%, em virtude dos muitos acordos preferenciais já
contraídos por esse país e trata-se, comprovadamente,
da economia com maior
grau de atratividade ao capital estrangeiro de toda a América Latina. Com efeitó,"
a despeito da alardeada abertura brasileira ao capital estrangeiro, nosso País
apresenta um dos menores índices de participação de IDE no PIB, na média
quatro vezes menor do que nos países de alta renda.
O que, finalmente, os dados revelam é que o Brasil ainda tem um longo caminho
pela frente no sentido de uma maior inserção econômica internacional, processo que
deve caminhar pari passu, como geralmente é o caso em todas as outras experiências
conhecidas, com o desenvolvimento de seu mercado interno e com a incorporação de
frações cada vez mais amplas da população economicamente ativa em setores da
economia voltados para o comércio exterior. Para facilitar o conhecimento da evolução
da política comercial brasileira na segunda metade do século XX, o quadro analítico 3
apresenta o itinerário dos principais instrumentos e medidas adotados nesse terreno,
no contexto dos sistemas regional e multilateral de comércio, entre 1944 e 2005.
Com toda a evidência, a globalização, até agora, tocou muito pouco a economia
brasileira, que deve e pode buscar caminhos soberanos para o exercício consciente de
uma maior internacionalização dos circuitos produtivos internos. Nesse processo, o
País não se tornará mais "dependente" dos capitais "especulativos" externos e sim,
como foi o caso em todas as demais experiências conhecidas, mais "interdependente"
da economia mundial. Pode-se argumentar, parafraseando a conhecida assertiva de
, George Orwell em sua novela política Revolução dosBichos, que alguns países sempre
serão mais "interdependentes" do que outros, mas os dados também indicam que os
menos "interdependentes" não são manifestamente os de maior renda per capita.
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Fonte: World Bank, World Development
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per capita

139,9
70,4
63,6

91,2

46,1

64,8

112,4

48,1

Úi3,5

513,0
41,2
115,0

68,4
40,6
16,4
35,5

...

26,0
85,9
51,2
45,5

23,1

1986

178,8
93,8

111,6
541,5

...

269,0
127,3

39,9
118,0

58,4
1.227,0

31,1

89,1
61,7

143,8
115,3

24,9

44,0

1996

PIB de bens

Comércio de bens
como % do

8,0

11,2

8,4

7,3
20,0
11,4

8,0

4,6

12,6

1,7

2,8

12,7
3,5

4,6
0,9
1,4

5,3
3,2

5,0
5,9
4,0

3,2

3,4

7,9

35,5
19,3
14,5

17,2

12,5

10,3

15,1

1,9
16,9

4,6

15,8
11,1

0,6
1,5

6,6

5,2
11,9

6,6
3,9

4,6
8,8

4,0
1,6
1,1

1,1

1,4

1,9
1,1

0,2

0,8
0,7

0,9

0,0
0,2

0,3
0,3

0,6
0,0
0,1

0,5

0,3
0,1

1986

3,7
9,0
2,7
2,2

2,6

1,9

2,3

2,0

1,0

2,0

0,9
1,1

0,2
1,0

0,7
1,1

1,0
1,1
3,3

0,7
3,0

1,3

1996

como % do PIB

como % do PIB

1986

1996

Investimento
direto
estrangeiro

Fluxos brutos de
capital privado

estimativa do BrRD.

6,8
6,8

6,0

8,5
6,8

6,8

...

9,1

6,0
11,3

23,9

30,9

13,3
9,7

9,4

11,0
13,1

12,2

Power Parity), segundo

2,5
1,9

4,5

5,6

5,1

...

7,8

2,8
4,5

8,9

3,0
2,1

6,8

4,2

6,6
4,5
7,3
12,3

1990-96

produtos)

cresc. do PIB %

1986-96

Tarifa mediana
(todos os

Cresc. do
comércio

* ~ Paridade de Poder de Compra (Purchasing

38,9
29,1

45,4
106,4

19,4

58,5
36,6

55,1

46,7
70,2
13,0

4,5
7,1
247,6
26,1

22,8
17,3

29,3
13,0

10,2
18,9
26,1

14,0

1996

% do PIB

exterior

1998 CD-ROM;

86,7
26,5
20,7

33,7

14,0

18,4

45,6

33,6
33,6
9,1

21,5

6,6
111,8

7,9
3,9

6,8
8,2
6,6
14,7

5,9
5,8
11,6

1986

como

Comércio

Tabela 1 - Inserção de países selecionados na economia mundial, 1986-1997

Tabela 2 - Abertura comercial e renda per capita de
países selecionados, 1997
Menor coeficiente de abertura
Países
Burundi
Índia
Uganda
Etiópia
China
Bangladesh
Colômbia
Irã
Paquistão
Brasil

Com.ExtfiIB
4,2
4,5
6,3
6,8
7,1
8,3
9,5
9,6
10,0
10,2

1948
1949

Annecy
(França

1950

Torquaj
(GB)

Maior coeficiente de abertura

PNB per capita
590
1.650
1.050
510
3.570
1.050
6.720
5.530
1.590
6.240

Com.ExtfiIB

Países
Holanda
Suíça
Suécia
Noruega
Dinamarca
Áustria
Finlândia
Canadá
Alemanha
França

106,4
89,9
87,2
80,3
73,7
71,6
70,1
58,5
55,1
45,4

PNB per capita
21.340
26.320
19.030
23.940
22.740
21.980
18.980
21.860
21.300
21.860

1951

1951

Decrete
de Varga

1953
(jan-out)

Lei 1.80

1953(29.12)

Lei 2.14
(prorroga
até 1957
Instrução
da SUM

Fonte: World Bank, World Development Indicators, 1998 CD-ROM (PNB em PPP)

Quadro 3 - Brasil: política comercial e sistemas regional e multilateral, 1944-2005
(em itálico, referência a acordos comerciais regionais ou multilaterais)

DATA

MEDIDA

1944
(jul-ago)

Bretton
Woods

1946
(27.02)

Decretos
deDutra

Operações de câmbio se realizam pelo mercado livre (a Cr$18/
US$ 1, como declarado ao FMI) e o mercado oficial fica restrito
às compras governamentais e a 20% das importações

1946

Londres

Reunião da Comissão preparatória à conferência do comércio e
emprego das Nações Unidas; proposta de organização

1947
(abr-nov)

Genebra

Segunda sessão da Comissão preparatória: primeira rodada de
negociações de reduções tarifárias e definição dos princípios básicos
do sistema multilateral de comércio contemporâneo

1947/1948

Havana

Conferência de comércio e emprego das Nações Unidas; Carta de
Havana criando a Organização Internacional de Comércio

1947

Resolução
da SUMOC

Regime de taxa única do câmbio, à razão de Cr$ 18,50 por
dólar (paridade declarada ao Fundo Monetário Internacional);
introdução do regime de licenças à importação

1948

Genebra

Entrada provisória em vigor do GATT, que deveria ser incorporado
como capítulo IV da Carta de Havana

1948
(23.02)

Lei 262

Restrições administrativas diretas, a cargo da Carteira de
Exportação e Importação (CEXIM) do Banco do Brasil

1948

Lei 313

Adesão do Brasil ao Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras
e
Comércio (GAIT),
com aprovação de lista tarifária em níveis
mínimos (mais de 70% das importações brasileiras)

(out.)

(V 01)

(30.07)
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que cria

1955

Genebra

1956

1957
(14.08)

Lei 3.24

1958
1959

Rio de
Janeiro
Washingtl

1960
(18.02)

Tratado t
Montevid,

1961
(13.03)

Instruçãc
204, da
SUMO

o Brasil c

1

per capita de
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1948
1949

Annecy
(França)

Segunda rodada de negociações comerciais multilaterais,
a partir de 1950

1950

Torquay
(GB)

Terceira rodada de negociações comerciais multilaterais; torna-se
evidente que a OIC não entraria em vigor; Brasil negocia lista de
concessões

1951

Decreto
de Vargas

A base ad valorem é reintroduzida: distorções cambiais, aumento
das importações e diminuição da entrada de capitais estrangeiros

1953
(jan-out)

Lei 1.807

Reforma do sistema cambial: restabelecimento do mercado livre
para certas operações, mas importações efetuadas pela taxa oficial
de Cr$ 18,50 por dólar; em outubro foi introduzido o sistema
de taxas múltiplas de câmbio para importações e exportações;
coexistência de diferentes taxas de cambio: oficial, taxas mínimas,
taxas para áreas de conversibilidade de moeda, taxas dos leilões
específicos, taxa do mercado livre

1953(29.12)

Lei 2.145
(prorrogada
até 1957)
Instrução 70
da SUMOC

Novo regime de comércio exterior (5 categorias de produtos),
mas manutenção da dualidade do mercado cambial e da taxa
declarada ao FMI; o ágio cambial passa a substituir os antigos
direitos protecionistas; criação da Carteira de Comércio Exterior
(CACEX) do Banco do Brasil

1955
1956

Genebra

Quarta rodada de negociações comerciais multilaterais; protocolo
de emenda ao Preâmbulo e às Partes II e III do GATT, necessário
em virtude da não-implementação
da OIC

1957
(14.08)

Lei 3.244

Reforma Aduaneira: completa reformulação dos instrumentos
da política de comércio exterior; instituição de nova Tarifa,
flexível, inteiramente em base ad valerem (utilizando a
Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas), com mais de 6 mil itens;
alíquotas variáveis entre O e 150%, ajustáveis por meio de
resoluções; criação do Conselho de Política Aduaneira; adaptação
das normas cambiais em vigor, mas permanência até 1960 do
regime de leilão de divisas; Lei do Similar Nacional

1958
1959

Rio de
Janeiro
Washington

Brasil articula o lançamento da «Operação Pan-Americana" de
cooperação hemisférica, deforte conteúdo econômico; início do processo
negociador da integração regional na América do Sul.

1960
(18.02)

Tratado de
Montevidéu

Criação da Associação Latino-Americana
de Livre-Comércio;
objetivo último era a constituição de um mercado comum regional,
a partir da conformação de uma Zona de Livre Comércio, num
prazo de 12 anos, de conformidade com as regras do GATT (Artigo

em vigor

>r coeficiente de abertura

Com.Ext/pIB
106,4
89,9
87,2
80,3
73,7
71,6
70,1
58,5
55,1
45,4

PNB per capita
21.340
26.320
19.030
23.940
22.740
21.980
18.980
21.860
21.300
21.860

1951

NB em PPP)

.ial e multilateral, 1944-2005
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Fundo Monetário Internacional);
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,GA IT, que deveria ser incorporado
~Havana

diretas, a cargo da Carteira de
EXIM) do Banco do Brasil

XXIV)
1961
(13.03)

Instrução
204, da
SUMOC

Geral sobre Tarifas Aduaneiras
e
em níveis

Política do realismo cambial: taxas foram unificadas, com
tratamento diferencial apenas para café e para as importações
consideradas supérfluas (categoria especial); Instrução 208
eliminou necessidade de depósito prévio para produtos da
ALALC

vação de lista tarifária
wportações brasileiras)

1(2), jan.2003
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1961
1962

Genebra

1961
1964

Montevidéu

Negociações multilaterais, na ALALC, de «listas comuns" e «listas
nacionais", produto a produto, de rebaixas tarifárias e eliminação
de restrições não-tarifárias,
para a ampliação dos mercados, a
liberalização do intercâmbio e o desmantelamento
das medidas
protecionistas vigentes no intercâmbio regional

1964
1966

Leis,
Decretos,
Resoluções

Mudança global da política monetária e cambial: unificação de
taxas (desvalorização de 204%), abolição de depósitos prévios,
criação do Banco Central (no lugar da SUMOC) e do Conselho
Monetário Nacional

1966

Brasília

Criação do Conselho Nacional de Comércio Exterior, CONCEX

1964
1965

Genebra

Protocolo de emenda ao GAIT, inserindo uma Parte IV (sobre
Comércio e Desenvolvimento)
ao Acordo Geral, sob pressão da
UNCTADj Brasil ratificou em 1966

1964
1967

Genebra

Sexta rodada (Kennedy) de negociações comerciais do GAIT, que
começa com 46 países membros e termina com 74j avanços no
sentido de reconhecer a especificidade dos países em desenvolvimento
(Sistema Geral de Preferências), com tratamento concessional e
não recíproco

1964
1969

Montevidéu

1967

Punta del
Este

Quinta rodada (Dillon) de negociações comerciais multilaterais
já integrando a Comunidade Econômica Européia

Paralisação do processo negociador multilateral para a definição
de «listas comuns" na ALALCj políticas fortemente protecionistas
(tarifas altas e restrições não-tarifárias)
e desentendimentos
políticos entre os paíse - membros
Conferência

14

Brasília

1970

Montevidéu

1971

Genebra

1973

Tóquio

Genebr

1979

Genebra:

1980

1986

Montevid'

Buenos
Aires

1986

Punta dei
Este
(Uruguai

1986

Brasilia

em

Punia del Este proclama o objetivo de se constituir um «mercado
comum latino-americano»
num. prazo máximo de 15 anos, a
partir

1967
1969

de chefes de Estado e de Governos americanos

1973

de 1970

Criação de diferentes mecanismos de incentivo às exportações
brasileiras (créditos fiscais e subsídios, isenções tributárias, ao
lado de restrições às importações), em especial do FINEX, Fundo
de Financiamento
das Exportações; política cambial de
desvalorizações progressivas, acompanhando a inflação
Revisão necessária do programa de liheralização no âmbito da
ALALC, com prorrogação até 1980 do período previsto para a
implementação de uma zona de livre comércio
Protocolo relativo às negociações comerciais
desenvolvimento; Brasil ratificou em 1973
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Belgrado
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1988
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Buenos
Aires

entre países em

Declaração ministerial lançando, com ênfase nos interesses dos
países em desenvolvimento,
a sétima rodada de negociações
comerciais multilaterais
do GATTj participação de 99 países,
representando 90% do comércio internacional
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o Brasil

con

egociações comerciais multilaterais
Econômica Européia

1973

Genebra

Acordo sobre comércio internacional

1979

Genebra

Rodada Tóquio de negociações comerciais do GATT aprova o
princípio do tratamento preferencial e mais favorável para ospaíses
em desenvolvimento: cláusula de habilitação permite a outorga e
o intercâmbio recíproco de preferências comerciais parciais, com a
derrogação admitida
da cláusula de nação-meis-favorecida;
acordos plurilaterais
sobre carne, compras governamentats,
aeronaves civis; acordos sobre valoração aduaneira,
barreiras
técnicas, subsídios

1980

Montevidéu

Tratado de Montevidéu-8Ô'
institui
a A..f~gciação Latinoamericana de Integração (ALADI), no quadro de amplo processo
de reestruturação dos objetivos, cf/Jftpromissos e modalidades da
integração econômica na região: eliminou-se a obrigação de
elaboração de listas comuns, abandonou-se a fixação de prazos
para o cumprimento
das metas integracionistas
(zo~a de livr.e
comércio ou mercado comum) e passou-se a mecanismos mats
flexíveis, de caráter bilateral, para a conformação de uma «área
de preferências tarifárias"

1986

Buenos

«Ata para a Inteqração Brasil-Argentina",
estabelecendo, segundo
modalidades baseadas na complementação industrial, o Programa
de Inteqração e Cooperação Econômica, de caráter «gradual,
flexível e equilibrado» e prevendo tratamentos preferenciais frente
a terceiros mercados; diversos protocolos setoriais são assinados
bilateralmente

C, de «listas comuns» e «listas
de rebaixas tarifárias e eliminação
ara a ampliação dos mercados, a
o desmantelamento das medidas
câmbio regional
onetária e cambial: unificação de

o), abolição de depósitos prévios,
ugar da SUMO C) e do Conselho

de Comércio Exterior, CONCEX
, inserindo uma Parte IV (sobre
ao Acordo Geral, sob pressão da

1966
ociações comerciais do GATT, que
os e termina com 74; avanços no
idade dospaíses em desenvolvimento
s), com tratamento concessional e

dor multilateral para a definição
. políticas fortemente protecionistas
-tarifárias) e desentendimentos
os
do e de Governos americanos

Aires

1986

Punia del
Este
(Uruguai)

Lançamento
da Oitava Rodada de negociações comerciais
multilaterais,
compreendendo o GATT e novos temas (serviços,
investimentos, propriedade intelectual); 94 países; previstas para
durar 4 anos, elas se estenderão até 1993. Na Europa, o Ato Unico
das Comunidades Européias prevê a constituição de um mercado
unificado dentro de 6 anos, o que efetivamente ocorreu em 10 de
janeiro de 1993

1986

Brasilia

Reunião ministerial do Sistema Global de Preferências Comerciais
entre países em desenvolvimento (SGPC)

Belgrado

Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais entre
países em desenvolvimento (SGPC); Brasil o ratificou em 1991
«Tratado de Inteqração, Cooperação e Desenvolvimento» entre o
Brasil e a Argentina,
com o objetivo de consolidar o processo de
integração bilateral e instituir, numa primeira etapa, um espaço
econômico comum no prazo máximo de dez anos e a harmonização
das políticas aduaneiras,
comercial, agrícola, industrial
e de
transportes e comunicações, assim como a coordenação de polític~s
monetária, fiscal e cambial; numa segunda etapa, se procederia
à harmonização gradual
das demais políticas necessárias à
formação do mercado comum

em

'etivo de se constituir um «mercado
um prazo máximo de 15 anos, a

mos de incentivo às exportações
ubsídios, isenções tributárias, ao
.es), em especial do FINEX, Fundo
ortações; política cambial de
acompanhando a inflação
a de liberalização no âmbito da
, 1980 do período previsto para a
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1990
(06.07)

Buenos
A ires

"Ata de Buenos Aires»: Awentina
e Brasil decidem conformar o
mercado comum bilateral
até 31.12.94, estabelecem
uma
metodologia
apropriada
para tal fim (rebaixas tarifárias
generalizadas,
lineares e automáticas, eliminação de barreiras
não-tarifárias)
e criam o Grupo Mercado Comum, de caráter
hinacional; consultas regionais em Brasília

1991
1994

Reforma
tarifária

Programa de redução das alíquotas de importação, de 40% a
14% na média

99

Assunção

Tratado de Assunção (26 março) para a constituição de um
mercado comum entre a Argentina,
o Brasil, o Paraguai e o
Uruguai: definiu um programa de liberalização comercial de
todo o universo alfandegário num período de transição até 31 de
dezembro
de 1994 e adotou
os mecanismos
de caráter
intergovernamental
já fixados no programa bilateral BrasilArgentina
(Conselho,
órgão
supremo,
de natureza
intergovernamentalj
Grupo Mercado Comum, órgão executivo,
coordenando as atividades de onze subgrupos de trabalho; Comissão
Parlamentar Conjunta, com representantes designados por cada
Parlamento nacional)

(21.03)

1992
(7.06)

1993

1993
1994

1994

Las Lenus
(Awentina)

Genebra

Mercosul

Marrakesh

(12.04)

fi2j)
(17.12)

Ouro Preto
(MG)

Conselho do Mercado Comum adota extenso programa de medidas
CC<Cronograma de Las Leh as") para o cumprimento
dos
compromissos fixados
no Tratado
de Assunção,
isto é, a
conformação do "mercado comum do Sul» até 31.12.94j o GMC
fica encarregado de adotar um cronograma de medidas adicionais
para o pleno funcionamento do Mercosul em 1 o de janeiro de 1995
(alguns prazos serão prorrogados no decurso dos trabalhos). A
decisão 3/92 aprova o procedimento de reclamações e consulta sobre
práticas desleais de comércio (dumping e subsídios),
Término das negociações da Rodada Uruguai,
adicionais em busca de compromissos aceitáveis

1994

Miam

(20.12)

1995

Brasil

(1 °.01)
1996

1996

Mercosu

Cingapu

1997

Mercosu

1998
abril

Costa Ri~
ALCA

1998

Santiago

maio

1999

Rio de
Janeiro

1999

OMC

(nov-dez)

depois de 3 anos

Negociação da Tarifa Externa Comum (TEC): diferenças de
estrutura e de níieis de desenvolvimento industrial entre o Brasil
e os demais parceiros resultam na aceitação, durante uma "fase
de convergência" (até 2001-2006), de listas nacionais de exclusão
(para bens informáticos e de capital, por exemplo). Os países
membros também decidem harmonizar os incentivos às exportações,
respeitando disposições do GATT
Ata Final da Rodada Uruguai criando a Organização Mundial
de Comércio e assinatura de diversos acordos multilaterais (entre
eles o GATT-94 e o GATS) e plurilaterais
«Protocolo de Ouro Preto" que modifica parcialmente o Tratado
de Assunção e dá personalidade
jurídica
internacional
ao
Mercosul; VII reunião do Conselho também aprovou, ademais de
listas nacionais de produtos em regime de adequaçãojjna.Là união
aguaneira (com prazos adicionais para sua integração à TEC),
diversos atos internacionais: acordo sobre transporte multimodal,
código aduaneiro, protocolo de medidas cauteiares, protocolo sobre

2000

Mercosul

2001-5

Mercosul

2001

ALCA

2001

OMC

2002

ALCA

2003
2005

ALCA

Fonte: Elaboração do autor
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Tratado de Assunção, isto é, a
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~cronograma de medidas adicionais
o Mercosul em 10 de janeiro de 1995
ados no decurso dos trabalhos). A
ento de reclamações e consulta sobre
(dumping e subsídios),
Rodada Uruguai, depois de 3 anos
remissos aceitáveis
na Comum

(TEC): diferenças

promoção e proteção recíprocas de investimentos e acordo bilateral
Brasil-Argentina
sobre internação de bens de zonas francas

1994

Miami

(20.12)

1995
(1 °.01)

Brasil

Implementação da Tarifa Externa Comum do Mercosul, que
substitui a pauta aduaneira brasileira (exceções nacionais)

1996

Mercosul

Acordos de associação do Chile e da Bolívia, previamente
à
negociação de acordos semelhantes com países do Grupo Andino

1996

Cingapura

Primeira conferência ministerial da OMe: acordo plurilateral
sobre liberalização de bens vinculados à tecnologia da informação

1997

Mercosul

Acordo Brasil-Argentina, em novembro, decide elevar a Tarifa Externa
Comum em três pontos percentuais, medida a ser implementada pelos
quatro países membros até 31 de dezembro de 2000

1998
abril

Costa Rica
ALCA

Reunião dos ministros de comércio do hemisfério sobre o processo
negociador da ALCA: definidos grupos e mandatos

1998

Santiago

Cúpula das Américas: principais temas: a educação, o livre comércio,
a democracia e os direitos humanos e a erradicação da pobreza

1999

Rio de
Janeiro

Reunião de cúpula dos Chefes de Estado e de Governo da União
Européia e da América Latina, com vistas a estreitar os laços de
cooperação e de integração econômica entre as duas regiões

1999

OMC

Insucesso da reunião ministerial de Seattle no lançamento de uma

mato

(nov-dez)

nova rodada de negociações comerciais multilaterais,
do Milênio"

Mercosul

Dificuldades para o estabelecimento da política auto motiva comum
do Mercosul, no quadro da implementação
da Agenda 2000,
atendendo também às obrigações dos países membros no âmbito do
sistema multilateral de comércio; crise no Mercosul

2001-5

Mercosul

Processode convet;gência das últimas exceçõesà TEC do Mercosul;

2001

ALCA

2001

OMC

2002

ALCA

Reunião ministerial de Quito: Brasil e Estados Unidos presidem
à fase final das negociações.

2003
2005

ALCA

Término
hipotético
conformação, a partir
negociações para um
União Européia, cujo

de

ai criando a Organização Mundial
diversos acordos multilaterais (entre
plurilaterais
te modifica parcialmente o Tratado
lidade jurídica internacional
ao
nselho também aprovou, ademais de
n regime de adequaçãl!.1íng.J...à-união

a «Rodada

2000

volvimento industrial entre o Brasil
m na aceitação, durante uma «fase
006), de listas nacionais de exclusão
e capital, por exemplo). Os países
'rmonizar osincentivos às exportações,
TT

Cúpula das Américas, na qual 34 países do hemisfério decidem
negociar uma zona de livre-comércio até 2005 (ALCA)

ionais para süa integração à TEC),
acordo sobre transporte multimodal,
e medidas cautelares, protocolo sobre

Reunião de cúpula em Québec reafirma prazos do processo
negociador; Brasil confirma seu interesse no processo com real
abertura de mercados em setores protegidos.
Lançamento,

em Doha, de nova rodada de negociações na OMC

das negociações
hemisféricas para a
de 2006, da ALCA. Prazo similar para as
acordo de associação entre o Mercosul e a
início se deu em 2000.

Fonte: Elaboração do autor

1.1(2), jan.2003

o Brasil como

sócio menor da globalizaçâo:

... ,

Paulo Roberto

de Almeida, p. 5-17

17

Os efeito
o papel

Renato B
Resumo:Aa
é tradicional
de comércio,
Neste trabalh
estrangeiras ~
empresas com
dos impactos

Palavras-ch
Estrangeiras.

1. Introdução

Desde o trabalhe
integração entre duas
identificar os efeitos países envolvidos - der
Os dois conceitc
(surgimento de novas <
de comércio (redução
permanecem norteand
processo de integraçãe
quando o primeiro efe
A avaliação ex-ant
portanto, a identificar
efeitos derivados da fi
países participantes de:
Esse tipo de cnfo.
que o comércio intern
países. A produção de
país. Os ganhos obtido:

*

Renato Baumann é funcior
Francisco Galrão Carneiro
As opiniões expressas aqui !
posição das instituições rnenexportadoras e a Rogério B<
processamenro dos dados. DI
na Revista de Ia Cepal (dez.

Os efeitos da A1ca, considerando-se

(

Os efeitos da Alca, considerando-se
o papel das empresas estrangeiras
Renato Baumann

e Francisco Galrão Carneiro

*

Resumo: A análise dos efeitos de um processo de integração regional
é tradicionalmente
feita a partir das estimativas de criação e desvio
de comércio, com base na redução das barreiras comerciais existentes.
Neste trabalho mostramos que a presença de subsidiárias de empresas
estrangeiras - e a alta probabilidade de vínculos comerciais dessas
empresas com suas matrizes - qualificam os resultados em termos
dos impactos setoriais.
Palavras-chave:
Estrangeiras.

Alca, Impactos

Setoriais,

Papel das Empresas

1. Introdução
Desde o trabalho de Viner (1950), a análise dos efeitos dos processos de
integração entre duas economias tem, tradicionalmente,
se concentrado em
identificar os efeitos - sobre a balança comercial e a estrutura produtiva dos
países envolvidos - derivados da redução ou eliminação das barreiras comerciais.
Os dois conceitos básicos propostos por Viner - criação de comércio
(surgimento de novas atividades no comércio entre os países envolvidos) e desvio
de comércio (redução de importações de itens ofertados por terceiros países) permanecem norteando a maior parte das análises. Assim, pode-se dizer que um
processo de integração pode ser considerado benéfico do ponto de vista social
quando o primeiro efeito supera o segundo, num horizonte de tempo aceitável.
A avaliação esc-ante das conseqüências de um exercício de integração tende,
portanto, a identificar esses dois efeitos, a partir, basicamente, da simulação dos
efeitos derivados da redução ou eliminação das barreiras comerciais entre os
países participantes desse exercício.
Esse tipo de enfoque está baseado em alguns supostos, um dos quais o de
que o comércio internacional tem lugar entre empresas distintas, nos diversos
países. A produção de cada item é feita em uma planta produtiva, em um dado
país. Os ganhos obtidos passam a compor a renda nacional do país em que cada

*

Renato Baumann é funcionário da CEPAL e professor da Universidade de Brasilia.
Francisco Galrão Carneiro é professor da Universidade Católica de Brasília.
As opiniões expressas aqui são de inteira responsabilidade dos autores, não refletindo necessariamente a
posição das instituições mencionadas. Os autores agradecem à SECEX o acesso à base de dados de empresas
exportadoras e a Rogério Boueri Miranda, Leandro Magalhães e Paulo Roberto da Silva Ir, pela ajuda no
processamento dos dados. Uma versão ampliada e mais técnica deste artigo foi publicada em inglês e espanhol
na Revista de Ia Cepal (dez.2002).

Os efeitos da Alca, considerando-se

o papel das empresas estrangeiras, Renato Baumann e Francisco Galrão Carneiro, p. 19-36
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empresa está sediada, e assim os países passam a atuar em apoio a suas unidades
mais competitivas, em contraposição às unidades mais competitivas dos demais
países (Markusen e Venables, 1995).
No entanto, a literatura sobre empresas transnacionais tem chamado a atenção
para alguns aspectos das relações entre matriz e subsidiárias que qualificam a
propriedade e atualidade de tal suposto. Isso tem dado origem a todo um ramo
da teoria de comércio internacional, associado às transações intra-firmas. No
entanto, sua relação com as análises de processo de integração regional não tem
sido devidamente explorada.
Neste trabalho, fazemos um esforço para aproximar esses dois campos teóricos
a partir da análise da orientação geográfica das principais empresas exportadoras
brasileiras, com inferências para os possíveis efeitos da criação de uma área de livre
comércio hemisférica. O argumento é de que, se as empresas exportadoras de
capital externo têm interação comercial com suas matrizes, então há argumentos
para qualificar os resultados dos exercícios que procuram estimar a magnitude da
criação e desvio de comércio associados à Alca.
A hipótese básica do trabalho é verificar se as empresas de capital estrangeiro
com transações comerciais com o resto do mundo tendem a concentrar suas
exportações e importações no país de origem do capital, mais que em outros
países. Caso essa hipótese possa ser comprovada, existiriam argumentos que fazem
supor que as estimativas de criação e desvio de comércio a partir da distribuição
setorial das barreiras comerciais deveriam ser qualificadas pelo papel desempenhado
pelos agentes econômicos atuantes em cada setor. A preocupação que norteia
nossa análise está ancorada no processo de negociações para a formação da Alca,
mas por tratarmos do caso das principais empresas exportadoras brasileiras ela é
também de utilidade geral para qualificar exercícios de simulação de criação e
desvio de comércio.

2. Racionalidade
A explicação teórica para os fluxos de comércio internacional a partir da
disponibilidade de fatores produtivos nos diversos países já há algum tempo tem
se mostrado insuficiente. Desde a década de 50 o reconhecimento de que a maior
parte do comércio internacional de bens consiste no intercâmbio de produtos
industrializados e ocorre entre países desenvolvidos deu origem a proposições
alternativas, que procuram explicar o comércio desse tipo de produtos. As
formulações a partir de um "ciclo do produto" (Vernon, 1966) ou do hiato
tecnológico entre países (Posner, 1961) são dois dos exemplos mais expressivos.
Mais recentemente, o enfoque teórico que associa organização industrial e
teoria do comércio (a chamada "nova teoria de comércio") foi um avanço
metodológico
(Helpman e Krugman, 1985). Tal enfoque permitiu explorar
linhas explicativas para os resultados associados, por exemplo, a empresas
transnacionais e às relações comerciais entre matriz e subsidiárias, ao considerar
elementos como rendimentos crescentes de escala, concorrência imperfeita e
diferenciação de produtos.
20

Revista de Economia

& Relações

Internacionais,

vol.l(2),

jan.2003

A incorporaçã
concorrência imper
exemplo, conceber q
correspondem à dot
dão margem a proc
situadas em países di,
diferença do postula
para certos tipos de
produtivos pode ser
Esse tipo de sitt
transações internas 1
empresas. Com freqü
- no processo produ
ou à hipótese de que
mais do que simples
adicionalmente, ser ·1
Resultado seme
efeitos de barreira
especializada, ou da
licenciamento e outr
O aspecto relev
tipo para o processo d
A empresa precisa co
que diferem do proce
esse tipo de serviço no
em ambos os mercad
para a grande empre
atividades que são esp
à firma, mesmo entre
Cabe ressaltar ql
apenas (ou com mais
produtos e serviços q
especializada. Assim,
percentual de transa
total das transações .
de computadores, de
estudo encontra pe
vestuário" (OCDE, I
A conclusão é de
as empresas das indús
1

Exemplos de modelos ness

2 Por exemplo, no caso de err
e do produto final (farmac
3

Resultados semelhantes ac
igualmente para as relaçõe

Os efeitos da Ala, considerando-

tuar em apoio a suas unidades
mais competitivas dos demais
icionais tem chamado a atenção
subsidiárias que qualificam a
dado origem a todo um ramo
1s transações intra-firmas. No
te integração regional não tem
rimar esses dois campos teóricos
incipais empresas exportadoras
da criação de uma área de livre
~ as empresas exportadoras de
matrizes, então há argumentos
xuram estimar a magnitude da
I,

empresas de capital estrangeiro
Ido tendem a concentrar suas
o capital, mais que em outros
xistiriam argumentos que fazem
imércio a partir da distribuição
cadas pelo papel desempenhado
ir, A preocupação que norteia
iações para a formação da Alca,
is exportadoras brasileiras ela é
cios de simulação de criação e

iércio internacional a partir da
) países já há algum tempo tem
reconhecimento de que a maior
:e no intercâmbio de produtos
dos deu origem a proposições
o desse tipo de produtos. As
, (Vernon, 1966) ou do hiato
dos exemplos mais expressivos.
associa organização industrial e
de comércio") foi um avanço
Tal enfoque permitiu explorar
los, por exemplo, a empresas
fiz e subsidiárias, ao considerar
:ala, concorrência imperfeita e

"01.1(2), jan.2003

A incorporação
desses elementos - rendimentos
crescentes de escala,
concorrência imperfeita e diferenciação de produtos - à análise permite, por
exemplo, conceber que haja especialização no comércio em produtos que não
correspondem à dotação relativa de fatores produtivos, do mesmo modo que
dão margem a processos produtivos complementares,
entre plantas produtivas
situadas em países distintos, levando à intensificação de transações intra-firma, à
diferença do postulado pela teoria tradicional. O argumento básico é de que,
para certos tipos de produtos, a integração vertical internacional dos processos
produtivos pode ser uma pré-condição para a eficiência produtiva.
Esse tipo de situação requer a identificação dos atributos que tornam as
transações internas à firma mais rentáveis do que as transações com outras
empresas. Com freqüência, os argumentos estão relacionados aos requerimentos
- no processo produtivo - de trabalhadores com alto grau de especialização ej
ou à hipótese de que a venda de produtos aos consumidores externos demanda
mais do que simplesmente o processamento industrial do produto, envolvendo,
adicionalmente, serviços de apoio técnico.
Resultado semelhante pode ser determinado,
por exemplo, a partir dos
efeitos de barreiras à movimentação
internacional
dessa mão-de-obra
especializada, ou da existência de diferenças na legislação relativa a patentes,
licenciamento e outras formas de operação por parte de grandes firmas'.
O aspecto relevante é que a existência de barreiras ou de requerimentos desse
tipo para o processo de produção ou comercialização eleva os custos de uma empresa.
A empresa precisa controlar, em outro país, próximo aos consumidores, atividades
que diferem do processo produtivo como tal. Isso impõe a necessidade de lidar com
esse tipo de serviço no país de origem e no outro país, se a empresa pretende operar
em ambos os mercados. Assim, pode vir a ser relativamente mais barato e eficiente
para a grande empresa operar essas etapas internamente, sobretudo no caso de
atividades que são específicas à empresa" Isso dá origem a transações de tipo interno
à firma, mesmo entre unidades localizadas em territórios nacionais distintos.
Cabe ressaltar que esse tipo de procedimento
não é universal, e se aplica
apenas (ou com mais intensidade) a alguns tipos de produtos. Em geral, aqueles
produtos e serviços que demandam mais intensamente mão-de-obra altamente
especializada. Assim, por exemplo, estudo recente da OCDE indica que o
percentual de transações intra-firma tende a ser elevado (acima de 50% do
total das transações internacionais das empresas) nas indústrias farmacêutica,
de computadores,
de semi-condutores
e de veículos automotores.
O mesmo
estudo encontra percentuais
inferiores a 10% para, as indústrias de aço e
vestuário! (OCDE, 1996).
A conclusão é de que - confirmando a racionalização apresentada acima as empresas das indústrias intensivas em conhecimentos científicos e produção
1

Exemplos de modelos nessa linha são os de Markusen e Maskus (1999) e Baldwin (1988),

2 Por exemplo, no caso de empresas que detêm o monopólio da patente da matéria-prima ou dos componentes
e do produto final (farmacêutica, produtos de informática),
3
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em larga escala dependem mais de insumos de alta tecnologia, alta qualidade,
alto grau de capacitação dos trabalhadores e peças e componentes altamente
especializados. Sua aquisição tem elevado valor estratégico para as empresas,
de modo que elas preferem manter controle direto sobre a provisão desses
insumos, por meio de investimento direto e de transações internas à empresa.

3. Metodologia
3.1. Dados
Empiricamente, os dados sobre transações intra-firma são disponíveis de
forma sistemática apenas para os Estados Unidos - a partir da publicação, pelo
Departamento
de Comércio, dos dados de comércio das empresas norteamericanas com suas subsidiárias - e para o Japão. As estimativas situam o
comércio intra-firma como correspondendo a entre 30% e 40% do comércio
externo total dos Estados Unidos.
No Brasil, apenas a partir do Censo do Capital Estrangeiro de 1995, feito
pelo Banco Central, foi possível ter alguma idéia da dimensão relativa desse
tipo de transações (em torno de 20%), embora não desagregada por setor".
Estudo recente realizado pela Secretaria da Receita Federal a partir de
amostra das seis maiores empresas exportadoras e sete maiores importadoras
brasileiras confirma em parte a concentração setorial das transações intra-firma:
os percentuais são mais elevados entre as primeiras na fabricação e montagem
de veículos automotores e no comércio atacadista, e entre as importadoras na
fabricação de produtos químicos e na fabricação de máquinas e equipamentos
(SRF, 2002).
A inexistência de informações detalhadas por setores ou empresas no caso
brasileiro é certamente uma dificuldade para pesquisas sobre comércio intrafirma. Uma alternativa metodológica alternativa foi adotada por Baumann
(1995), e é esse o enfoque utilizado aqui. Dada a falta de informações
específicas, supomos que exista uma relação estreita entre a propriedade do
capital de uma empresa e os canais de comercialização de sua produção no país
de origem
do capital.
Assim, para uma empresa
cujo capital
é
preponderantemente
originário de um país A, suas transações comerciais com
esse país devem ser, essencialmente, com a matriz da empresa e com os canais
de comercialização que a matriz utiliza em A, sendo as transações com terceiros,
se existentes, em grau muito reduzido. Este não é certamente o conceito de
comércio intra-firma, mas é a melhor aproximação empírica, em vista da
disponibilidade de dados.
Para a análise, foi possível contar com tabulação especial forneci da pela
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), com dados das mil maiores empresas
4

o segundo Censo do Capital Estrangeiro indicou que esse tipo de comércio atingiu em 2000 US$ 21 bilhões,
correspondendo a 38% do total exportado. Do lado das importações o valor passou de US$ 8,5 bilhões para
US$ 18,2 bilhões no mesmo período, representando respectivamente 17%e 33%do valor importado em 1995
e 2000.
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exportadoras do Brasil em 1995 e 2000. Cada firma foi identificada pela sua
inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), de forma
que empresas de um mesmo grupo, mas com CNPJ s distintos, foram
consideradas separadamente.
Como a dimensão relevante para análise é a propriedade do capital das
empresas, foi feita a identificação da propriedade de capital para essas empresas,
a partir de informações sobre o país de origem do capital de cada empresa,
com base nos sites das empresas na Internet e em publicações especializadas".
As informações disponíveis constavam, portanto, da propriedade do
capital, dos valores das exportações em 2000 (discriminadas por país de
destino das vendas por produtos), das exportações e mercado de destino por
empresas e produtos para o ano de 1995, e das importações (por país de
origem das importações
de cada produto)
realizadas pelas mil maiores
6
exportadoras no ano de 2000 . Essas empresas foram responsáveis por cerca
de 84% do total das exportações brasileiras nesse período.
Foram obtidos valores das exportações em 1995 para 459 empresas e
valores de importação em 2000 para 291 empresas. Do mesmo modo, foi
necessário identificar o setor de atuação das empresas, a partir da classificação
setorial dos principais produtos exportados por cada uma. O setor de atuação
de cada empresa foi definido a partir da Tabela de Códigos e Descrições da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. Foi possível
identificar o setor de atuação de 768 das mil empresas.
Os dados relativos ao patrimônio líquido das empresas (1995 e 2000) e
às suas receitas líquidas (para os mesmos anos) foram coletados da edição
anual das "Mil Maiores Empresas Brasileiras", publicada pela Gazeta Mercantil.
Foram obtidas informações de 356 empresas quanto à sua receita líquida em
1995, e de 435 quanto à sua receita líquida em 2000. Em relação ao patrimônio
líquido das empresas, foram obtidas 318 informações para 1995 e 404 para o
ano de 2000.
A maior dificuldade na identificação dos valores de receita e patrimônio
líquido veio do fato de que aquela publicação agrega as várias empresas com
CNPJ diferente em uma só holding) enquanto os dados da SECEX são
desagregados por unidades produtivas. A solução encontrada foi dividir os totais
de receita líquida e patrimônio líquido entre as diversas empresas de um mesmo
grupo, nesses casos.
Considerando-se
em forma conjunta todas as vanaveis relevantes exportações por países de destino, receita líquida e patrimônio líquido em 1995
e 2000 -, foram selecionadas 182 empresas. Dessas, 139 são de capital nacional.
Assim, a análise de comportamento das empresas estrangeiras foi feita a partir
de amostra com 43 empresas.
A Tabela 1 resume as informações básicas para cada variável.
5

Como o Guia Interinvest e "Mil Maiores Empresas-Brasileiras",
publicada pela Gazeta Mercantil. O critério
básico foi classificar como estrangeiras as empresas com controle externo de pelo menos 25% do capital ej
ou maior parte do capital votante.
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Tabela 1 - Totais de Informação por Variável
Variável

Gráfico 2 Distribui

N° de informações

Exportações 2000

1.000

Exportações 1995

459

Importações 2000

291

Receita Líquida 2000

435

Receita Líquida 1995

356

Patrimônio Líquido 2000

318

Patrimônio Líquido 1995

404

Setores Econômicos

768

Empresas com todas as informações
(exportações por países de destino,
receita líquida e patrimônio líquido
em 1995 e 2000)

55

Empresas estrangeiras com todas
as informações (exportações por
países de destino, receita líquida e
patrimônio líquido em 1995 e 2000)

43

3.2. Estatísticas
Os gráficos 1 e 2 mostram a distribuição das exportações e importações
realizadas pelas mil maiores empresas exportadoras, de acordo com o país de
origem do capital controlador.

ALE

Embora a maio
naCIOnaIS,as empres
posição de destaqu
concentração no val
por empresas nacion
A Tabela 2 mo
controlador. Há uma
das maiores export
Unidos, Alemanha e

PA

Gráfico 1- Brasil - Mil Maiores Empresas Exportadoras em 2000:
Distribuição das Exportações por Origem de Capital
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4%
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Gráfico 2 - Brasil - Mil Maiores Empresas Exportadoras em 2000:
Distribuição das Importações por País de Origem do Capital
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Embora a maior parte das exportações da amostra seja realizada por empresas
nacionais, as empresas com capital originário dos EUA, Alemanha e Itália ocupam
posição de destaque neste quesito. De modo semelhante, observa-se forte
concentração no valor importado, sendo mais de % das importações efetuadas
por empresas nacionais (mais da metade), norte-americanas e alemãs.
A Tabela 2 mostra o número de empresas por país de origem do capital
controlador. Há uma forte concentração, entre as empresas estrangeiras do grupo
das maiores exportadoras,
de empresas com capital originário dos Estados
Unidos, Alemanha e França (2/3 das 228 estrangeiras)'.

das exportações e importações
oras, de acordo com o país de

Tabela 2 - Número de Empresas por País

PAÍs
BRASIL

Exportadoras em 2000:
irigem de Capital

660

EUA

82

ALEMANHA

43

FRANÇA

22

JAPÃO

19

SUíÇA

18

ITÁLIA

15
2

CANADÁ

Brasil
61%

1
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N° de Empresas

BERMUDA

15

REINO

12

UNIDO

Não foi possível conseguir maiores informações sobre aquelas empresas com capital registrado como de
origem nas Bermudas.
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Quando consideradas
as exportações
por setor, observa-se razoável
concentração: as quatro principais atividades econômicas - Alimentos e Bebidas,
Metalurgia, Veículos e Minerais Metálicos - são responsáveis por mais da metade
das vendas ao exterior, e os doze maiores setores respondem por mais de 90%
do total exportado da amostra, como pode ser visto no Gráfico 3.
Do lado das importações da amostra, 2/3 delas foram realizadas por
empresas operando nos setores de veículos e autopeças, química e petroquímica,
eletrodomésticos
e metalurgia.

Gráfico 3 - Brasil - Mil Maiores Empresas Exportadoras em 2000:
Distribuição das Exportações por Setor Econômico
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Gráfico 4 - Brasil - Mil Maiores Empresas Exportadoras em 2000:
Distribuição das Importações por Setor Econômico
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4. Análise Empírica
Os resultados estimados para a análise dos deterrninantes do desempenho
exportador das empresas consideradas
aparecem na Tabela 3. As variáveis
consideradas foram:
expinc - taxa de crescimento das exportações por empresa entre 1995 e 2000.
comext - taxa de inserção da empresa no comércio exterior (importações da
empresa em 2000 mais exportações da empresa em 2000 sobre a receita da empresa
em 2000).
impsal - proporção entre as importações da empresa em 2000 e sua receita
líquida naquele ano.
salinc - taxa de crescimento da receita líquida por empresa entre 1995 e 2000.
destsur - variável dummy que capta se mais do que 25%8 das exportações da
empresa em 2000 se destinaram a países do Mercosul.
destalca - variável dummy que capta se mais do que 45% das exportações da
empresa em 2000 se destinaram a países da Alca.
destnafta - variável dummy que capta se mais do que 54% das exportações da
empresa em 2000 se destinaram a países do Nafta.
Esses resultados sugerem que empresas com alto nível de inserção no comércio
exterior e que registraram algum crescimento nas vendas entre 1995 e 2000 também
apresentaram crescimento das exportações. Esse crescimento parece ter ocorrido
preferencialmente em empresas com canais de exportação para países do Mercosul,
Nafta e da Alca, como sugerem os coeficientes positivos das variáveis que indicam o
destino preferencial das exportações dessas empresas (destsur, destalca e destnafta).
O modelo estimado apresenta-se estatisticamente robusto, com um coeficiente
de determinação ajustado para o número de graus de liberdade de cerca de 37%, uma
estatística Durbin-Watson de 1,895 (sugerindo que não há evidência de anormalidades
nos resíduos e na forma funcional), e todas as variáveis explicativas com seus respectivos
coeficientes estatisticamente diferentes de zero.
A amostra para essa estimação continha apenas 43 empresas do total de 182
presentes no banco de dados". O menor número de empresas se deveu, principalmente,
à falta de informações relativas às importações para várias empresas nos anos de 1995
e 2000. Assim, como estamos trabalhando com taxas de crescimento, a ausência de
qualquer informação para qualquer das variáveis em apenas um desses anos implica a
exclusão da respectiva empresa da amostra. Dessa forma, os resultados devem ser
interpretados com o devido cuidado, uma vez que estão baseados numa amostra de
tamanho reduzido.
O coeficiente da variável comextindica que um incremento de 1 ponto percentual
na taxa de inserção no comércio exterior de uma determinada empresa implica um
acréscimo de cerca de 2,14 pontos percentuais em suas exportações. Tal resultado é
corroborado pelo coeficiente da variável salinc, que representa o aumento observado
nas vendas das empresas entre 1995 e 2000. Seu coeficiente positivo indica que um
incremento de 1 ponto percentual nas vendas traduz-se num incremento de cerca de
0,38 pontos percentuais nas exportações totais das empresas.
8

Os níveis de corte por blocos regionais foram determinados pelo procedimento descrito acima.

9

Ver seção 3.2.

Os efeitos da Alca, considerando-se

o papel das empresas estrangeiras,

Renato

Baurnann

c Francisco Cairão Carneiro,

p_ 19-36

27

Chama a atenção na Tabela 3 a indicação de que, se a proporção entre as
importações e a receita líquida da empresa cresce, a taxa de incremento de suas
exportações decresce, como sinaliza o coeficiente negativo da variável impsal.
Ou seja, para um incremento de 1 ponto percentual na razão importações/
receita líquida, há uma redução na taxa de incremento das exportações em cerca
de 1,70 ponto percentual. No entanto, o coeficiente negativo para impsal não
implica necessariamente a inexistência de um círculo virtuoso entre importações
e exportações: ele pode estar refletindo apenas o fato de empresas que já possuem
grande participação no comércio exterior também apresentarem maior dificuldade
em expandir tal participação. Para que fosse possível testar a existência desse
círculo virtuoso, seriam necessários dados sobre importações em 1995.
No que diz respeito à relação entre propriedade de capital e destino das
exportações, nossas estimativas mostram alguns resultados interessantes. Por
exemplo, empresas que exportam preferencialmente
para o Mercosul, para o
N afta, ou para a Alca tenderam a se beneficiar do maior volume de comércio
gerado entre 1995 e 2000, em comparação com aquelas que exploraram,
preferencialmente,
outros mercados.
Essa afirmação é corroborada pelos coeficientes positivos e estatisticamente
significativos das variáveis dummy destsul, destalca e destnafta, que capturam o
impacto do destino das exportações de uma determinada empresa sobre a taxa
de incremento de suas exportações totais. Assim, pode-se dizer que as empresas
que destinaram mais de 25% de suas exportações totais para o Mercosul no ano
de 2000 apresentaram uma taxa de incremento de suas exportações cerca de
0,76 ponto percentual acima daquela registrada pelas empresas que exportaram
menos do que esse montante para o Mercosul.
Tabela 3 - Determinantes

da Taxa de Incremento

das Exportações

Da mesma for
exportações com paí
exportações que foi
pelas empresas que e
Por fim, as es
exportações para paí
termos de incrernent
em relação às demais
período considerado

4.1. O Caso das Em
As empresas no
total de US$ 6,3 bil
1995, o que significa
no período, bem sup
que foi de 20,7% (de
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Canadá no total das
exportavam 27,6% d
proporção foi de 20,
O Gráfico 5 mo
das empresas com ca
mostra a participação
geográfica dos países
mostra a distribuição

(1995 - 2000)
Variáveis Explicativas

Coeficientes Estimados

Constante

-4,5524
(1,424)
2,1353
(0,503)
-1,6904
(0,397)
0,3834
(0,148)
0,7629
(0,495)
0,2447
(0,549)
1,1451
(0,484)

Comext
Impsal
Salinc
Destsul
Destalca
Destnafta

N

Gráfico
e Norte-Americanas

OUTROS
56,8%

43
0,4599
0,3699
1,8950

R2
R2 Ajustado
Durbin -Watson

Nota: Os números entre parênteses são os erros-padrão de cada coeficiente.
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Da mesma forma, as empresas que comprometeram
mais de 45% de suas
exportações com países da Alca apresentaram uma taxa de incremento de suas
exportações que foi cerca de 0,25 ponto percentual superior àquela registrada
pelas empresas que exportaram abaixo desse volume para a Alca.
Por fim, as estimativas indicam que empresas com percentagem
de
exportações para países do Nafta superior a 54% obtiveram uma vantagem em
termos de incremento nas seus negócios externos de 1,15 ponto percentual
em relação às demais, refletindo o destacado dinamismo daquele mercado no
período considerado.

4.1. O Caso das Empresas Norte-Americanas

e Canadenses

As empresas norte-americanas
e canadenses da amostra exportaram um
total de US$ 6,3 bilhões em 2000, contra um total de US$ 2,9 bilhões em
1995, o que significa um crescimento de 114,2% nas exportações de tais empresas
no período, bem superior ao crescimento das exportações totais da amostra,
que foi de 20,7% (de US$ 38,3 bilhões para US$ 46,3 bilhões).
É interessante notar que a participação das exportações para os EUA e
Canadá no total das exportações dessas empresas decresceu. Em 1995 elas
exportavam 27,6% do total para EUA ou Canadá, enquanto que em 2000 essa
proporção foi de 20,7%.
O Gráfico 5 mostra os outros principais países de destino das exportações
das empresas com capital norte-americano
e canadense, enquanto o Gráfico 6
mostra a participação setorial dessas exportações, o Gráfico 7 ilustra a distribuição
geográfica dos países de origem das importações da amostra, e o Gráfico 8
mostra a distribuição das importações por setor econômico das empresas.
Gráfico 5 - Brasil - Maiores Exportadoras Canadenses
e Norte-Americanas em 2000: Destino das Exportações - Percentual

por Países
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Segundo o Gráfico 5, houve em 2000 uma razoável dispersão geográfica
nas exportações dessas empresas: o agrupamento
de "outros mercados"
absorveu 57% do valor exportado. Merece destaque ainda o efeito Mercosul,
com a Argentina sendo o mercado de destino para 14% das exportações.
Em termos setoriais, segundo o Gráfico 6, 40% do valor total exportado
por essas empresas correspondeu àquelas situadas nos setores de veículos e
autopeças, metalurgia e mecânica.
Ao se considerar a origem geográfica das importações (Gráfico 7), ainda
o agrupamento "outros países" aparece como principal origem, com 56%
(semelhante às exportações), mas o peso relativo dos EUA é o dobro do
constatado nas vendas externas. Esse resultado reforça a relevância da análise
do impacto potencial da Alca: as subsidiárias de empresas norte-americanas
e canadenses
em operação
no Brasil têm uma estrutura
geográfica
razoavelmente diversificada para suas exportações, mas dependem dos EUA
para quase 40% de suas importações.

Gráfico 6 - Brasil -Maiores Exportadoras Canadenses
e Norte-Americanas em 2000: Exportações - Percentual por Setores
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10 Note que há alguma semelhança com os setores nos quais o estudo da OCDE
encontrou indicações de transações mais intensas de tipo intra-firma.
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As importações realizadas por essas empresas em 2000 totalizaram US$
3,6 bilhões, dos quais 38,3% foram provenientes de seus países de origem. É
preciso destacar que, a despeito da proporção das importações ter sido maior
que a das exportações em 2000 (37,5% contra 20,7%), o seu comércio com os
países de origem foi superavitário em US$ 2,8 bilhões.
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4.2. Considerando

os Blocos Regionais

Foram realizados quatro experimentos análogos, utilizando-se um modelo
probabilistico (Probit), para diferentes blocos comerciais. Em cada modelo, a variável
dependente foi construída a partir da proporção das exportações de cada empresa
para um determinado destino. Se essa proporção excedesse uma determinada linha
de corte 11 , a variável assumiria valor 1; caso contrário, o valor seria O.
Esses quatro modelos utilizaram-se das mesmas variáveis exógenas. A variável
expsal descreve a proporção entre as exportações totais em 2000 e a receita líquida
da empresa em 2000; exppat é proporção entre as exportações totais em 2000 e o
patrimônio líquido da empresa em 2000; expine, a taxa de crescimento das
exportações por empresa entre 1995 e 2000; saline, a taxa de crescimento da
receita líquida por empresa entre 1995 e 2000; e patine, a taxa de crescimento do
patrimônio líquido por empresa entre 1995 e 2000.
Os resultados estimados aparecem na Tabela 6. O número de observações
utilizadas nas diversas estimações diferiu, em função das características dos modelos
estimados e do banco de dados.
Nos modelos (2a), (3a) e (4a), foram utilizadas 182 observações, ou seja,
todas as observações disponíveis que continham as seguintes variáveis: exportações
da empresa por países de destino em 1995 e em 2000, receita líquida da empresa
em 1995 e em 2000 e patrimônio líquido da empresa em 1995 e em 2000.
No modelo (la), o número de observações utilizadas foi de apenas 43. Isso
porque, das 182 observações utilizadas nos modelos (2a), (3a) e (4a), 139 foram
descartadas por tratarem-se de empresas brasileiras, não fazendo sentido o exame
de suas exportações para o seu país de origem. Além disso, como todos os modelos
fazem uso de diversas variáveis que são taxas de variação entre 1995 e 2000, a sua
estimação para 1995 isoladamente não foi possível.
Pela Tabela 6, nota-se que, em todos os modelos apresentados, obtivemos o
mesmo padrão. De uma forma geral, em todos os casos houve uma associação
positiva entre o volume exportado, a taxa de crescimento da receita líquida e a
taxa de crescimento das exportações. Já a proporção entre as exportações totais e
a receita líquida, bem como a proporção entre as exportações totais e o patrimônio
líquido da empresa, mostraram-se
negativamente
correlacionadas
com a
probabilidade de exportar para o país de origem do capital ou para algum bloco
regional de comércio.
A despeito do fato de os coeficientes estimados apresentarem um baixo valor
absoluto, os coeficientes positivos associados às variáveis expine e saline sugerem
que empresas com aumento das vendas e das exportações entre 1995 e 2000
canalizaram seus negócios para os países de origem de seu capital, bem como para
países da Alca, do Mercosul e do Nafta, acima das proporções de referência.
Esses resultados confirmam - para as subsidiárias norte-americanas
e
canadenses - um padrão de relação entre tamanho e desempenho exportador
semelhante ao do conjunto das empresas. O atributo diferenciado é a interação
com o mercado do país de origem do capital.
11 As linhas de corte - obtidas a partir de algoritmo específico - foram as seguintes: a) país de origem do capital
majoritário da firma: 15%; países da ALCA: 33%; países do NAFTA: 39%; países do Mercosul: 25%.
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Probit

Modelos
Variáveis

(Ia)

(2a)

(3a)

(4a)

Constante

0.6423
(0.448)

0.3021
(0.156)

0.7280
(0.165)

0.8716
(0.175)

Expsal

-0.0014
(0.001)

-0.0012
(0.001)

-0.0009
(.0005 )

. -0.0003
(0.001)

Exppat

0.0000
(0.000)

-0.0001
(0.000)

0.0002
(.0001)

-0.0002
(0.000)

Expine

0.0997
(0.063)

0.0303
(0.003)

-0.0219
(0.010)

0.0249
(0.003)

Saline

0.1998
(0.140)

0.0019
(0.000)

0.0009
(.0005 )

0.0023
(0.000)

Patine

0.0213
(0.160)

-0.0228
(0.027)

-0.0007
(.0001)

-0.0626
(0.044)

43
59.16

182
199.79

182
201.96

182
149.95

N

L.R. Chi-Square

Notas: Os números

entre parênteses

são os erros-padrão

de cada coeficiente.

(Ia) Variável dependente destinol assume valor 1 se a proporção das
exportações de cada empresa para o país de origem de seu capital
exceder 15% do total, caso contrário assume valor O.

(2a) Variável dependente destino2 assume valor 1 se a proporção das
exportações de cada empresa para países da Alca exceder 33% do total,
caso contrário assume valor O.

(3a) Variável dependente destino3 assume valor 1 se a proporção das
exportações de cada empresa para países do Mercosul exceder 25% do
total, caso contrário assume valor O.

(2a) Variável dependente destino4 assume valor 1 se a proporção das
exportações de cada empresa para países do Nafta exceder 39% do
total, caso contrário assume valor O.
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Com base nas empresas constantes de nossa amostra, tentamos estimar
equações semelhantes para as firmas com matrizes européias e asiáticas. Os
resultados econométricos, no entanto, não se apresentaram robustos. Apesar
disso, a análise crua dos dados de exportações e importações dessas empresas
sugere que o caso das firmas canadenses e norte-americanas
não é uma
excentricidade. Pela Tabela 7, por exemplo, pode-se constatar que o país de
origem do capital continua sendo o destino preferido do comércio exterior das
subsidiárias européias e asiáticas em operação no Brasil.
Isso reforça o apoio à nossa hipótese de que a análise dos agentes econômicos
pode levar a resultados de impactos comerciais por setor distintos daqueles
obtidos a partir de estimativas de criação e desvio de comércio com base nas
estruturas das barreiras às importações.
Tabela 7 - Destino das Exportações e Importações por
Origem do Capital - 1995 e 2000

PAÍSES

PERCENTAGEM DAS
PERCENTAGEM DAS
EXPORTAÇÕES PARA
EXPORTAÇÕES PARA O
O PAÍs DE ORIGEM
CONTINENTE DE ORIGEM

14,40
4,60
16,31
1,63

ALEMANHA
FRANÇA
ITÁLIA
REINO UNIDO
TOTAL EUROPA

19,59
38,72

JAPÃO
CORÉIA
TOTAL LESTE ÁSIA
ESTADOS UNIDOS

PAÍSES
ALEMANHA
FRANÇA
ITÁLIA
REINO UNIDO
HOLANDA
SUíÇA
SUÉCIA

20,66

TOTAL ÁSIA
ESTADOS UNIDOS
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16,02
26,70
22,65
24,12

43
23
16
13

21,15
19,59
38,72

95
22
5

24,27

27

23,73

82

PERCENTAGEM DAS
PERCENTAGEM DAS
IMPORTAÇÕES PARA
IMPORTAÇÕES PARA O
O PAÍs DE ORIGEM
CONTINENTE DE ORIGEM

NÚMERO
DE
EMPRESAS

38.7
12.8
23.7
6.1
13.7
24.2
10.7

44.5
34.4
34.9
27.8
34.0
26.2
29.9

27
10
8
7
5
3
3
63

58.1
52.9

36.0
59.4
61.5

20

43.0

52.2
55.4

TOTAL EUROPA
JAPÃO
CORÉIA

NÚMERO
DE
EMPRESAS
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5. Conclusões
Os resultados encontrados neste trabalho indicam que as empresas exportadoras
de capitalexterno têm forte interação com suas matrizes. As empresas que experimentaram
um aumento das suas vendas e exportações entre 1995 e 2000 canalizaram seus negócios,
preponderantemente, para os países de origem de seu capital.
Além disso, encontramos que, quanto maior o peso do comércio exterior em
relação à receita líquida, tanto maior a probabilidade de que a empresa destine uma
proporção crescente de suas exportações para o país de origem de seu capital. O
mesmo efeito foi observado quando investigamos o impacto do incremento da receita
líquida e das exportações totais sobre as exportações para o país de origem do capital.
Assim, pode-se
dizer, por exemplo,
que empresas
com capital
preponderantemente norte-americano ou canadense tendem a exportar mais para
os EUA ou Canadá respectivamente, na medida em que crescem suas vendas totais
e suas exportações totais, e quanto maior for a proporção do comércio exterior na
sua receita líquida.
Ao analisarmos a origem geográfica das importações das empresas norteamericanas e canadenses, notamos que o peso relativo dos EUA é o dobro do
constatado nas vendas externas, e que as importações são realizadas sobretudo por
empresas dos setores de veículos e autopeças, química e petroquímica
e
eletrodomésticos, em relação aos quais há indicação (na literatura sobre os países
industrializados) de incidência de comércio intra -firma.
Essas evidências reforçam a relevância da análise do impacto potencial da Alca:
as subsidiárias de empresas norte-americanas e canadenses em operação no Brasil
têm uma estrutura geográfica razoavelmente diversificada para suas exportações,
mas dependem dos EUA para quase 40% de suas importações, enquanto suas vendas
naquele mercado dependem da estrutura de comercialização de suas casas-matrizes.
Esse conjunto de resultados reforça, a nosso ver, o argumento central deste
trabalho: a existência de transações intra-firma (que a literatura indica estarem mais
concentradas nos setores que envolvem mão-de-obra especializada) pode qualificar
as estimativas de efeitos associados a acordos de preferências comerciais, com uma
distribuição setorial desses efeitos distinta daquela obtida nas estimativas de criação
e desvio de comércio, a partir da estrutura de barreiras às importações.
A título de ilustração, Carvalho e Parente (1999) estimam os efeitos da Alca
sobre as exportações e importações brasileiras, a partir de modelo de equilíbrio
parcial, com simulação dos efeitos de uma eliminação das tarifas de importação.
Seus resultados indicam um aumento de 6,5% nas exportações totais brasileiras, e
de 20,6% nas importações totais.
Em comparação com os resultados obtidos aqui, chama a atenção que, no caso
das exportações, o impacto estimado por Carvalho/Parente
sobre as exportações
da indústria química, maquinaria e equipamentos elétricos e equipamento de
transporte seja inferior à média, da mesma forma que para as importações da indústria
química. O que os indicadores apresentados neste trabalho sugerem é que,
provavelmente, se forem levados em consideração os efeitos intra-firma - mais intensos
exatamente em segmentos dessas indústrias -, é provável que os resultados sejam
distintos daqueles obtidos a partir da análise apenas da estrutura de barreiras comerciais.
Os efeitos da Alce, considerando-se
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De uma forma mais geral, esse conjunto de resultados, ainda que incipiente,
parece confirmar resultados de pesquisas para países como os Estados Unidos. Como
relata Lipsey (1995), por exemplo, a existência de networks comerciais entre as
empresas multinacionais parece melhorar a sua parcela de mercado de exportações,
uma vez que as multinacionais norte-americanas tendem a exportar mais para países
onde suas matrÍzes têm a maior concentração de seu capital, e menos para países
onde não há filiais.
Acreditamos que os resultados apresentados
aqui sejam ilustrativos da
importância de se incorporar os tipos de agentes econômicos na análise dos impactos
de processos de integração regional, e possam motivar novas análises nessa direção.
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Resumo:
Trata-se de um amplo painel sobre o tema
empreendedorismo, compreendendo desde a origem da palavra até
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A raiz da palavra empreendedor remete-nos a 800 anos atrás, com o verbo
francês entreprendre,~ que significa "fazer
algo". Uma das primeiras definições
~da palavra "empreendedor" foi elaborada no início do século XIX pelo economista
francês J.B. Say, como aquele que "transfere recursos econômicos de um setor
de produtividade mais baixa para um setor de produtividade ffiãis elevada e de
maior rendimento". O termo "entrepreneur"
foi incorporado à língua inglesa
no início do século XIX. Entre os economistas modernos, quem mais se debruçou
sobre o tema foi Joseph Schumpeter,
que teve grande influência sobre o
desenvolvimento da teoria e prática do empreendedorismo.
Em seus estudos,
ele o descreve como a "máquina propulsora do desenvolvimento da economia.
A inovação trazida pelo empreendedorismo
permite ao sistema econômico
renovar-se e progredir constantemente." De acordo com Schumpeter, "sem inovação,
*
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SP, Conselheiro do Empreender Endeavor e empreendedor serial.
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não há empreendedores, sem investimentos empreendedores, não há retorno de
capital e o capitalismo não se propulsiona."
Em minha longa jornada sobre este fascinante e absorvente assunto, resolvi
adotar a definição encontrada em um relatório da Accenture, resultado de uma
pesquisa internacional
conduzida entre janeiro de 2000 e junho de 2001:
"Empreendedorismo
é a criação de valorpor pessoas e organizações trabalhando
juntas para implementar uma idéia através da aplicação de criatividade, capacidade
de transformação e o desejo de tomar aquilo que comumente se chamaria de risco."

2. Empreendedorismo

e ambiente econômico

O empreendedorismo é hoje um fenômeno global, no qual diversas instituições
públicas e privadas têm investido em pesquisa e incentivo. Existe uma clara correlação
entre o empreendedorismo e o crescimento econômico. Os resultados mais explícitos"'manifestam-se na forma de inovação, desenvolvimento tecnológico e geração de
novos postos de trabalho. A riqueza gerada pelos empreendedores contribui para ;'
melhoria da qualidade de vida da população e, não raras vezes, é reinvestida em
novos empreendimentos e, de maneira indireta, nas próprias comunidades.
O maior exemplo contemporâneo da força empreendedora foi a criação de
milhares de novas empresas e milhões de novos empregos na economia norte-americana
em seu recente período de extraordinário crescimento. Nas palavras do mestre Peter
Drucker, "o surgimento da economia empreendedora é um evento tanto cultural e
psicológico, quanto econômico ou tecnológico." Estes mesmos traços de dinamismo
podem ser encontrados, se bem que com outros matizes, na economia brasileira.
O d senvolvimento e~co,
segundo Schumpeter, t@ três pilares: a
r~ção
tecnológica, o crédito para novos investimentos e o empresário inovador.
Este último, agente principal da mudança, é capaz de erigir um novo e lucrativo
negócio, mesmo sem ser dono do capital. O que conta são suas características de
personalidade, seus valores e a gpacidade de utilizar os recursos disponíveis para
m9dificar ambientes e conjunturas. Do ponto de vista macro-econômico,
os
empreendedores são capazes de romper os trajetos viciosos da economia e criar
novos paradigmas, marcados pela competitividade e pela geração de oportunidades.
Para além da necessária busca do lucro, a ação positiva dos empreendedores melhora
a qualidade de vida a partir da ofertane..E~~_produtos
e.serviços. Esse trabalho é
sempre capaz de "provocar" a concorrência e estimular novos hábitos para clientes
e consumidores finais.
Vamos mostrar que cada país pode desenvolver o clima mais apropriado para o
empreendedorismo
sem colocar em segundo plano os valores de seu sistema
econômico e social, tais como redistribuição de riqueza ou proteção social.
As alavancas fundamentais para o empreendedorismo
em um determinado
país são: a) acesso ao capital de investimento; b) baixo grau de intervenção e regulação
do Estado; c) padrões sócio-culturais que demonstrem uma postura favorável à
atividade empreendedora.
Podemos identificar três modelos conceituais de ambiente empreendedor:

"*
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modelo de livre mercado que conta com uma intervenção governamental
rrúnima, como é o caso dos Estados Unidos;
- O modelo de individualismo monitorado baseado ainda no estímulo aos
empreendimentos
individuais, mas utilizando políticas públicas como
catalisadoras das energias empreendedoras, casos de Cingapura e Taiwan;
- O modelo da social-democracia,
que combina o estímulo aos
empreendimentos com forte ênfase na proteção social, no qual o governo
é um jogador-chave
no estabelecimento
das regras sob as quais os
empreendimentos
podem florescer, exemplos da Alemanha, Holanda e
Suécia.
As diferenças entre os países também refletem nos dois tipos de força
propulsora do empreendedorismo: os empreendimentos "de oportunidade" e
os "de necessidade". Um empreendimento
é "de oportunidade"
quando o
empreendedor iniciou ou investiu em um negócio a 11m de aproveitar uma
o ortunidade percebida no mercado, e "de necessidade" quando se trata da
melhor opção de trabalho disponível. Ambos florescem em países onde há
desigualdade na distribuição de renda, mas onde as pessoas têm expectativa de
que a situação econômica irá melhorar. Os de oportunidade aparecem em maior
número onde há reduzida
ênfase na manufatura,
baixa intromissão
governamental, grande número de investidores informais e respeito pela atividade
empreendedora. Os de necessidade são mais comuns onde o desenvolvimento
econômico do país é relativamente pequeno, a economia não depende tanto do
mercado internacional, os beneficios oferecidos pelo Estado são menos generosos
e as mulheres têm menos influência sobre a economia.

3. O movimento empreendedor no Brasil
O relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) - Monitor Global
do Empreendedorismo,
organizado
por duas renomadas
escolas de
administração, o Babson College, dos EUA, e a London School of Business, da
Inglaterra, e realizado em 37 países em 2002, apontou os seguintes resultados
para o Brasil:
- O Brasil possui um nível relativamente alto de atividade empreendedora:
13,5 em cada 100 adultos da População Economicamente Ativa (PEA) são
empreendedores, colocando o país em sétimo lugar no mundo. No entanto,
mais da metade deles está envolvida por necessidade e não por oportunidade;
- As mulheres brasileiras são bastante empreendedoras: a proporção é de
cerca de 40%, uma das maiores entre todos os 37 países participantes do
levantamento;
- A intervenção governamental possui duas facetas: tem diminuído,
ainda se manifesta como um fardo burocrático;
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- A disponibilidade de capital no Brasil é escassa. Muitos empreendedores
brasileiros ainda percebem o capital como algo dificil e custoso de se obter.
Para piorar, os programas de financiamento
existentes não são bem
divulgados;
- A falta de tradição e o dificil acesso aos investimentos continuam a ser os
principais impedimentos à atividade empreendedora no Brasil. Existe uma
necessidade urgente de estimular as práticas de investimento;
- O tamanho do país e suas diversidades regionais exigem programas
descentralizados. As diferenças regionais de cultura e infra-estrutura também
exigem uma abordagem localizada do capital de investimento e dos
programas de treinamento;
- Infraestrutura precária e pouca disponibilidade de mão-de-obra qualificada
têm impedido a proliferação de programas de incubação de novos negócios
fora dos grandes centros urbanos;
- O ambiente político e econômico tem aumentado o nível de risco e
incerteza sobre a estabilidade e o crescimento. Com o novo governo,
aparentemente, estas expectativas melhorarão em 2003;
- Existe uma necessidade de aprimoramento no sistema educacional como
um todo, o que estimulará a cultura empreendedora entre os jovens adultos.
Os programas existentes têm sido percebidos como desconectados da
realidade, com pouca integração à graduação e ensino básico;
- Não há proteção legal dos direitos de propriedade intelectual, os custos
para registro de patentes no país e fora dele são altos e os mecanismos de
transferência tecnológica são parcos. As universidades ainda estão isoladas
da comunidade de empreendedores.
4. O perfil empreendedor

--

O processo de empreender envolve todas as funções, atividades e ações
---associadas à percepção de oportunidades e à criação e or _aniza ões que buscam
~ganizadamente
estas oporturii a es. Cinco elementos ou qualidades são
fundamentais na caracterização de um empreendedor:
- Criatividade
oportunidades,

e inovação: empreendedores
conseguem
identificar
grandes ou pequenas, onde ninguém mais consegue;

- Habilidade ao aplicar esta criatividade: eles conseguem direcionar esforços
num único objetivo;
- Força de vontade e fé: eles acreditam fervorosamente em sua habilidade
de mudar o modo como as coisas são feitas e têm força de vontade e paixão
para alcançar o sucesso;
- Foco na geração de valor: eles desejam fazer as coisas da melhor maneira
possível, do modo mais rápido e mais barato;
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- Correr riscos: quebrando
status quo.

regras, encurtando

distâncias e indo contra o

Algumas idéias equivocadas ainda existem no senso comum. Uma delas é a
de que o empreendedor
é um herói solitário. Na realidade, colaboração / a
palavra-chave:
empreendedores
de sucesso se unem a grupos e seguem
trabalhando unidos em direção a um único objetivo. Esses cinco elementos do
empreendedorismo
têm mais força quando compartilhados
por um time ou
dentro de uma organização.
Outro conceito errôneo é o de que um empreendimento
necessariamente
precisa ser muito grande para ser considerado um sucesso. Muitas empresas que se
encaixam no critério de pequena e média são bastante empreendedoras. A distinção
está no resultado desejado: seus proprietários a administram com o objetivo de
manter seu estilo de vida e o da sua família, ou eles reúnem esforços a fim de
explorar oportunidades, criar novos produtos ou entregar serviços de modo inusitado?
Pequenos negócios desempenham um papel muito importante na economia.
É por meio da pequena empresa que obtemos os produtos e serviços já
tradicionais.
Muitos donos de pequenas
empresas possuem qualidades
empreendedoras ao buscar atender à demanda de produtos e satisfazer os clientes.
Mas o conceito de empreendedorismo
está baseado em indivíduos que misturam
inovação com as melhores práticas de comercialização de novos produtos e
serviços e que resultam em empresas de crescimento acelerado.

5. Os mitos em torno do empreendedor
Existem ainda alguns mitos que fazem do empreendedor um ser fantástico
e de suas empresas uma obra inatingível aos simples mortais:
Há o mito do "tomador
de risco", segundo o qual a maioria dos
empreendedores corre riscos absurdos e incalculáveis ao iniciar suas empresas:
os empreendedores bem sucedidos estudam previamgpte os mercados/produtos
em que vão atuar, planejam suas ações e ainda buscam tnvestidores para
compartilhar o risco do negócio e seu retorno.
Segundo o mito das invenções high-tech, a maioria dos empreendedores
inicia suas empresas com uma invenção inusitada, normalmente
de natureza
tecnológica. Mas não é necessária a existência de uma idéia fabulosa: uma
"excepcional execução de uma idéia comum" pode vir a ser um sucesso; o
importante é se distinguir, uma pequena variação ou a mudança no "pacote" já
fará com que o empreendimento
se torne único. O importante é proteger essa
vantagem movendo-se rápido e fazendo aprimoramentos
freqüentes, sempre
mantendo um passo à frente dos concorrentes.
O mito do expert faz crer que a maioria dos empreendedores
possui um
passado grandioso e muitos anos de experiência no mercado em que atuam.
Mas, na verdade, 40% dos fundadores dos 500 maiores empreendimentos
da
história não tinham experiência anterior na indústria em que entraram. Muitos
deles, aliás, possuíam pouca experiência de modo geral.

Empreendedonsmo: a revolução do novo Brasil. Eduardo Bom Angelo) p. 37-49
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Pelo mito da "visão estratégica", a maioria dos empreendedores possui um
plano de negócios muito bem estruturado e pesquisou e desenvolveu suas idéias
longamente antes de tomar a ação, mas apenas 4% dos fundadores dos 500
maiores empreendimentos
da história possuíam um plano de negócios. Por essa
razão, os primeiros esforços de muitos empreendedores não foram os produtos
e serviços que trouxeram sucesso a eles.
Segundo o mito do Venture capital, a maioria dos empreendedores começou
seu negócio com milhões de reais de investimento no desenvolvimento de sua
idéia, comprando suprimentos e contratando funcionários. Entretanto, o Venture
capital é comum em setores da indústria nos quais há necessidade de capital
para sair dos estágios iniciais de crescimento como, por exemplo, biotecnologia.

6. Para saber mais
Recentemente
foram lançados alguns livros repletos de casos sobre os
empreendedores
brasileiros, gente que montou seus negócios em ambientes
econômicos e de mercado nem sempre amistosos, persistiu em seus objetivos
mesmo em momentos adversos, criou novas idéias e novos empregos e, acima
de tudo, proporcionou um saudável efeito demonstração.
Seguem alguns destaques que valem a pena ser pesquisados:
QUEM

SETOR

FONTE

Alair Martins
Aleksandar Mandic
Décio da Silva
Marcelo Salim
Nizan Guanaes
Salim Mattar

Distribuição
Internet
Motores Elétricos
Tecnologia da Informação
Internet / Propaganda
Locação de Automóveis

Empreendedores
Brasileiros
Empreender não é Brincadeira
Empreendedores
Brasileiros
www.endeavor.org.br
Empreender não é Brincadeira
Empreendedores
Brasileiros

Espero que estes exemplos possam inspirar outros empreendedores a criar novos
negócios ou melhorar os existentes por meio das inúmeras experiências relatadas.

7. O empreendedor

corporativo

- um marco na história

A figura do empreendedor
é, ainda hoje, associada romanticamente
ao
navegador solitário ou ao desbravador de florestas, que se valem de seus próprios
recursos, talentos e contatos para atingir determinado objetivo. Ao longo da história,
os empreendedores têm sido vistos como loucos ou Quixotes, criaturas imprudentes
que perseguem sonhos impossíveis. Eu gosto muito da definição de Anita Roddick,
fundadora das lojas inglesas Body Shop (www.bodyshop.com): "Há uma linha tênue
entre a mente de um empreendedor e a de um louco. O sonho do empreendedor é
quase uma loucura, e quase sempre isolado. Quando você vê algo novo, sua visão,
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geralmente, não é compartilhada pelos outros. A diferença entre um louco e um
empreendedor
bem sucedido
é que este pode convencer
os outros a
compartilhar sua visão. Esta é a força fundamental para empreender."
A história, no entanto, mostra que esses intrépidos "irresponsáveis" foram
os próceres que tiraram os homens dos galhos das árvores e os conduziram às
estações espaciais. O viajante veneziano Marco Polo é um desses pioneiros,
capaz de unir culturas, difundir o conhecimento
e estabelecer as bases para o
comércio globalizado. No campo da fé, o apóstolo Paulo de Tarso é um exemplo
magnífico, ao disseminar competentemente
os ensinamentos de Jesus em terras
estrangeiras.
Entre os descobridores,
há que se celebrar a valentia e a
determinação de Cristóvão Colombo e de seus comandados.
Um exame mais minucioso dos fatos, no entanto, mostra que os três eram,
na verdade, também intra-empreendedores
- uma categoria particular de
empreendedor, como veremos a seguir. Marco Polo viveu por 17 anos na corte
do imperador
Kublai Khan, onde desenvolveu
importantes
atividades
administrativas. Definiu novas rotas comerciais, conquistou mercados e organizou
os negócios de uma grande "corporação transnacional". Paulo estabeleceu alguns
dos pilares do Cristianismo. Como dedicado parceiro de Pedro, sua obra de
catequese foi fundamental para consolidar uma importante "instituição": a Igreja.
O atrevido Colombo insere-se nesse fantástico time ao compor uma parceria
empresarial com a Espanha. A serviço dos reis católicos, assumiu a missão de
estabelecer relações comerciais com a Índia, o que poderia recuperar a economia
espanhola. Em 12 de outubro de 1492, desembarcou em uma das ilhas Bahamas.
Tomou, sim, posse do lugar, mas em nome de Castela.
O ato de empreender, portanto, tem praticamente a idade do homem. Iniciouse provavelmente quando um pedaço de osso foi transformado
em arma e
ferramenta. O intra-empreendedorismo,
no entanto, mesmo presente em
momentos cruciais da história das civilizações, é ainda tema novo e um tabu para
a maior parte das modernas corporações. Foi disseminado na década de 80 pelo
consultor em administração
Gilfford Pinchot III, autor do best-seller
Intrapreneuring(1985). Há cerca de 15 anos, os dicionários passaram a apresentar
o termo "intrapreneur",
designativo da pessoa que, dentro de uma grande
corporação, assume a responsabilidade direta de transformar uma idéia ou projeto
em produto lucrativo. Para isso, esse indivíduo introduzirá inovações e assumirá
riscos. O uso da palavra e de seus derivativos tornou-se corrente em várias línguas,
o que confirma a importância desse conceito na nova ordem mundial.

8. Empreendendo

dentro

das organizações

Empreender, também a partir de instituições já consolidadas, impõe-se
hoje como necessidade estratégica e demonstração de sensatez. Em um mundo
mutante
e ultra-competitivo,
as exigências
do mercado
devem ser
acompanhadas de uma conduta pró-ativa, caracterizada pela busca permanente
do aproveitamento
de oportunidades.
Aquilo que hoje é apenas "mais um
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produto" ou "um setor secundário" pode rapidamente se converter na escora
que manterá a empresa em pé nos próximos anos.
Para parcela significativa dos empresários, os empreendedores internos são
"agitadores" e "subversivos", gente inquieta e permanentemente
insatisfeita.
Talvez tenham razão. Normalmente, esses indivíduos possuem as seguintes
características:
- Jamais se contentam apenas em executar projetos propostos ou definidos
por seus superiores hierárquicos;
- Normalmente, oferecem sugestões sobre oportunidades
consideradas por seus colegas e chefes;
- Normalmente
desafios;

que jamais foram

inteligentes e racionais, parecem não temer riscos e adoram

- São criativos e comprometidos

com a inovação;

- Trazem em suas biografias indícios dessa tendência. São aqueles que desde
cedo se apresentavam para organizar as quermesses da escola ou que vendiam
pipas para os garotos do bairro.
Com certeza, esse admirável processo de "subversão" é fundamental à
sobrevivência das corporações nos novos cenários concorrenciais. Segundo Ioseph
Schumpeter, "o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente
pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de
organização ou pela exploração de novos recursos materiais", ensinava. O
conceito-base em questão é o de "destruição criativa". Trata-se do impulso
fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, criando
melhores produtos, novos mercados e oferecendo alternativas aos métodos menos
eficientes e mais caros. De acordo com o pensador, as novas tecnologias
evidenciam o despropósito dos sistemas de produção vigentes e os substituem.
O processo não tem fim. A criatividade permite sempre a geração de um produto
melhor e mais barato.
De certo, o intra-empreendedor
deve pautar-se sempre pela busca da
inovação, ainda que precise compatibilizar os interesses gerais da corporação, de
acionistas e de investidores. Dessa forma, não basta que seja competente,
entusiasmado, ativo e preparado. Também é preciso que seja racional, flexível,
tolerante e persistente. Deve assumir uma postura dialética, ouvindo e se
projetando no outro, modificando contextos dentro e fora da empresa. No
ambiente externo, será o responsável por procurar novos parceiros e investigar
novas tecnologias e oportunidades de negócios. No ambiente interno, terá como
atribuições mobilizar pessoas, aproveitar inteligentemente recursos materiais e
financeiros, potencializar e adaptar os mecanismos produtivos já existentes,
modificar hábitos e regularmente prestar contas de suas iniciativas. Enfim, o
intra-empreendedor
precisa atuar também com diplomacia e administrar
interesses eventualmente divergentes. Deve ser um expert em relacionamentos
e precisa cultivar a humildade para aprender permanentemente.
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Do ponto de vista técnico, o intra-empreendedor
deve conhecer a fundo a
corporação na qual trabalha. Precisa reconhecer
seus processos, a cultura
gerencial, as práticas na área de recursos humanos, as características dos mercados
de inserção e ter uma noção clara dos fluxos de caixa. Nem sempre é fácil
radiografar com minúcia uma grande empresa. Na verdade, o gigantismo tem
levado companhias tradicionais a naufragar. A alternativa tem sido a adoção de
medidas de descentralização administrativa, nem sempre eficazes. Muitas vezes,
uma empresa lenta e antiquada é fragmentada em unidades de negócios menores.
Imagina-se, assim, que se alcançou a salvação da lavoura. No entanto, com
freqüência, essas novas divisões continuam incapazes de enfrentar os desafios da
nova onda produtiva. A questão não se resolve apenas nos organogramas, mas
na mudança efetiva das mentalidades.
Portanto, o intra-empreendedor
tem um complicadíssimo desafio à frente
de uma nova célula de negócios: deve impedir que seja contaminada pelos velhos
e nocivos hábitos de gestão vigentes na empresa-mãe e, ao mesmo tempo, manter
a coesão interna, mantendo as diretrizes e compromissos gerais da organização.
Em suma, ao empreendedor convencional basicamente interessa agradar clientes
e consumidor. O intra-empreendedor
precisa também ganhar credibilidade entre
diretores e acionistas e garantir a manutenção do ânimo dos integrantes da
equipe. Mais que qualquer um na empresa, é cobrado em suas ações e sua
sobrevivência depende de bons resultados.
Para as corporações estabilizadas, o intra-empreendedorismo
representa
uma oportunidade de recuperar a juventude e o vigor dos negócios recéminiciados. Numa época em que organismos empresariais nascem e morrem tão
rapidamente, é necessário que sangue novo seja constantemente
injetado em
suas veias. Abdicar dessa política de renovação significa fragilizar-se e expor-se
às intempéries da economia. Mais do que pela ineficiência, as empresas hoje
morrem pela obsolescência, em processos rápidos e devastadores. O "obsoleto"
aqui pode se referir a produtos ou a modelos de gestão. Nos Estados Unidos,
atualmente, metade das empresas fecha as portas em até quatro anos e 98%
delas, em até 11 anos. No Japão e na Europa, a vida média das empresas é de
apenas 12,5 anos. De acordo com o Sebrae, de cada 100 empresas criadas em
São Paulo, 32 encerram as atividades antes de completar o primeiro aniversário.
Dessa forma, correr riscos em empreendimentos torna-se ironicamente uma
vacina contra o vírus da obsolescência. Valem aqui os ditados populares "quem
não arrisca já perdeu" e "quem não faz poeira come poeira". Hoje, administrar
seriamente uma empresa deve consistir em uma série de ações que permitam
torná-Ia ágil, competitiva e apta a assimilar as mudanças súbitas no cenário político
e econômico. Assim, são necessários sistemas que confiram poder de decisão
aos profissionais realmente capazes de prever percalços e desenhar novos caminhos
para a organização. Como diz Pinchot, "precisamos de pessoas mais interessadas
em conquistar resultados do que em ganhar influência."
Numa empresa moderna, todos, da faxineira ao presidente, têm de gerar
valor. Todos têm de possuir a clara noção de que são mini-centros de custos. E
esta noção tem vínculo direto com a empregabilidade de cada um. Dessa forma,
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é necessano um espmto renovador que estimule iniciativas em todos os
departamentos da empresa. Para manter a competitividade, os "gurus" afirmam
que é fundamental modificar a relação do indivíduo com a empresa:

- É dever de todos zelar pela qualidade dos produtos

e pela imagem da

organização;

- É dever de todos produzir mais e viabilizar alternativas para a redução de
custos;
- Oferecer bons produtos e serviços não é apenas um dever para com o
empregador,
mas um compromisso
pessoal e ético com a sociedade.
Eficiência e disposição inovadora são fundamentais.
Essa nova noção de responsabilidade tende sempre a se disseminar pelas
equipes, incentivando-as no desenvolvimento de novos projetos. Nas sociedades
altamente tecnológicas, em que a Era Industrial já cedeu lugar à Era Digital, é
preciso que as empresas renovem suas culturas. Numa época de processos
cotidianos interativos e dinâmicos, é dificil imaginar que as pessoas se submetam
livremente à repetição. Numa época de diversificação de costumes, em que cabelos
azuis ou verdes definem opções pela diferença e novos padrões de conduta,
custa acreditar que as pessoas de talento abdiquem da invenção. É preciso,
portanto, que exista a capacidade de implementar um novo modelo na vida
corporativa, capaz de filtrar e absorver as contribuições do espírito criativo.
Essa nova atitude depende de sistemas de trabalho que libertem as pessoas
do controle "policial" e truculento das hierarquias. Esse mecanismo arrogante
e prepotente de manutenção do poder tem historicamente exterminado o talento
criativo de jovens talentos. A experimentação,
ao contrário, tem propiciado
enormes beneficios à humanidade. Desse exercício de aplicação do conhecimento
surgiram, por exemplo, o telefone, a lâmpada elétrica e o avião. No âmbito
estrito das empresas, nasceram os programas que tornaram o computador
amigável e nos permitem usar interativamente
a Internet. Está demonstrado
por várias organizações que o incentivo ao empreendimento
resulta, na maior
parte das vezes, não somente em lucro para a empresa, mas em riqueza coletiva.
A idéia básica é a de que as empresas podem se valer de talentos para buscar
negócios e desenvolver novos e lucrativos produtos. Na verdade, não bastam as
boas intenções. É fundamental montar um cardápio de ações para os homens e
mulheres que se apresentam como voluntários para essas fascinantes tarefas. O
fomento de iniciativas dessa natureza se materializa por meio de necessárias
regras que possam balizar atitudes, estipular metas e definir os foros decisórios.

9. O empreendedor

corporativo

no Brasil

Apesar de não ser substancialmente diferente do observado em outros países,
o intra-empreendedorismo
no Brasil ainda é um conceito novo e tem suas
particularidades. Este é um país em que os juros são altos e os tributos excessivos.
Só isso seria suficiente para desanimar qualquer homem de negócios. No entanto,
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apesar das dificuldades, ao longo do tempo, nossa economia teima em crescer,
nossa indústria insiste em se manter competitiva e há sempre alguém disposto a
assumir o risco do progresso. O ideograma chinês para crise é o mesmo para a
oportunidade.
ada mais justo. Quem passa pela crise e resiste sai dela fortalecido.
Quem nasce na crise tem chances maiores de obter os conhecimentos necessários
à sobrevivência.
Talvez seja o nosso caso. Entre uma crise e outra, nossa democracia
fortaleci da permitiu a alternância de poder e a ascensão de novos personagens à
ribalta política. Com eles, apresenta-se um renovado conjunto de idéias e
proposições.
ão há dúvida de que os ventos sopram a favor de novas ações
empreendedoras. Os tempos são de estímulo às atividades produtivas e de um
novo pacto entre os atores sociais. São eles: o governo, o empresariado, os
investidores
e os trabalhadores.
Sem dúvida, ainda padecemos
do fardo
burocrático, da dificuldade de acesso a investimentos e da falta de proteção aos
direitos de propriedade intelectual. No entanto, contamos com um mercado
consumidor em crescimento, uma base industrial razoável, uma disposição do
Congresso para atualizar as leis fiscais e trabalhistas, além de considerável oferta
de mão-de-obra
qualificada. O brasileiro, por natureza, tem facilidade de
adaptação e aprende com rapidez.
No que toca ao plano político, há razões para se acreditar em uma mudança
de rumos: especular menos e produzir mais. Grosso modo, para financiar seus
projetos sociais, o governo precisa estimular a produção e aquecer o consumo.
Só assim poderá arrecadar mais e capacitar-se a eliminar a pobreza e oferecer
educação e saúde a todos os brasileiros.
Portanto,
a função do intraempreendedor
reveste-se de especial importância. Além de concretizar suas
aspirações pessoais no campo do trabalho, esse profissional funcionará como
dinamizador das empresas e como agente local da transformação
macroeconômica que deve marcar o Brasil do novo século. Combinam-se, portanto, a
"necessidade" e a "oportunidade".
Em recente palestra, Peter Drucker destacou a competitividade brasileira
no novo cenário mundial. Segundo ele, o País prima pela versatilidade e
adaptabilidade, o que o credencia para aproveitar as novas oportunidades nesse
cenário de formação de blocos comerciais e de fortalecimento de economias
emergentes. Drucker acredita que estamos mais adaptados a situações como
joint-ventures, parcerias e empreendedorismo
do que muitos países europeus.
"A mudança não se gere. Descobre-se. Antecipa-se. Lidera-se. Os tempos de
transição e de oportunidade são para empreendedores, não para gestores", afirma.
Neste sentido, vale lembrar o que Pinchot afirma sobre as virtudes múltiplas
e necessárias do "intrapreneurismo".
Segundo ele, não se trata somente de
aumentar o nível de inovação e de produtividade nas organizações. "Trata-se de
uma forma de organizar vastas empresas, de modo que o trabalho volte a ser
uma expressão alegre da contribuição
da pessoa à sociedade", sentencia. A
liberdade empreendedora deve aproximar as empresas dos reais problemas do
cotidiano. Os experimentos devem resultar em soluções para as dificuldades do
capitalismo, especialmente no que tange a questões urgentes como preservação
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representa um exercício da cidadania e, ao mesmo tempo, uma chance de
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10. A revolução

do Novo Brasil

DRUCKER, P. )
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Este início de 2003 marca o início de um novo governo, democraticamente
eleito, sob o signo de um processo de transição inimaginável no Brasil há menos de
12 anos. Um governo que se propõe a realizar uma série de mudanças,
particularmente no terreno social. Entre as mudanças mais significativas e esperadas
encontra-se a geração de milhões de empregos. Tarefa das mais dificeis, se não
forem rapidamente encontrados os caminhos do equilíbrio das finanças públicas e,
por conseguinte, do crescimento econômico.
Está provado no relatório do GEM, já mencionado, e em outras tantas pesquisas
locais e internacionais,
que existe uma correlação positiva entre atividade
empreendedora e crescimento da atividade econômica. Aqui se coloca uma excelente
oportunidade para que o novo governo pratique políticas públicas que venham a
estimular o empreendedorismo e a educação para a abertura de novos negócios.
Nas palavras do jornalista Diógenes Ribeiro, da revista Empreendedor, "o quadro
complexo que se desenha para a nova administração deve deixar os empreendedores
numa lista de espera que conta ainda com sem-terra, funcionários públicos,
agricultores e aposentados." No entanto, diversas declarações do presidente Lula
da Silva e de membros sêniores de seu gabinete têm confirmado suas intenções
manifestadas durante a campanha. Um bom exemplo é a provável mudança de
rumo que o BNDES deverá implementar na concessão de empréstimos para as
empresas de pequeno e médio porte. Para que se tenha idéia de como não é fácil a
vida do empreendedor, do total de empréstimos concedidos pela instituição até
setembro de 2002, somente 21 % chegaram às mãos das pequenas e médias empresas.
O estímulo ao empreendedorismo, sob diversas formas, pode e deve facilitar o
alcance do objetivo de gerar novos empregos. Basta fazê-lo de forma articulada por
meio dos diversos mecanismos e órgãos já existentes como, por exemplo, o Sebrae
e as diversas incubadoras de novas empresas, e também por intermédio de parcerias
com as universidades e empresas privadas.
Segundo o estudo do GEM, existem pelo menos 14,4 milhões de brasileiros
que já estão tomando o risco de ser empresários, 27% deles na faixa de 25 a 34 anos,
42% mulheres. Um contingente que, recebendo o apoio correto e necessário, pode
alavancar milhões de postos no mercado de trabalho.
O Brasil tem todos os elementos necessários para iniciar uma verdadeira
revolução empreendedora,
com beneficios tangíveis para toda a sociedade. É
imprescindível que os setores público e privado trabalhem em sintonia fina para que
isto se produza e possa se transformar numa profecia auto-realizável ainda dentro
deste mandato presidencial.
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Comprometimento organizacional
como vantagem competitiva: um
modelo para identificar os
determinantes envolvidos no processo
João Chang [unior'

•
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Reswno: Atualmente a economia européia passa por um processo de
unificação, no qual o comércio, a indústria e as finanças se desenvolvem
em diversas regiões,
de modo interligado
e abrangente.
A
reestruturação produtiva decorrente desse processo traz em seu bojo
profundas transformações no perfil das indústrias. Nesse contexto,
Rhinesmith (1993) afirma que os "produtos ou serviços da mais alta
qualidade são fabricados e ofertados ao mercado mundial, no menor
preço possível, sob condições de mercado instável e de ambiente
competitivo, através de fontes globais de matérias-primas, tecnologia,
capital, facilidades e recursos humanos." A empresa somente consegue
vencer essa competição
por intermédio
da cooperação
entre
empregados
e empregadores
e da flexibilização das relações do
trabalho, ou seja, ajustando-se às novas condições e tirando o máximo
proveito delas. Isto significa que, em vez de recursos humanos
alienados e despreparados,
a nova situação exige um quadro de
empregados qualificados e comprometidos para participar ativamente
do processo produtivo. As diversas abordagens conceituais e as
respectivas
fontes
teóricas
utilizadas
na investigação
do
comprometimento
organizacional fazem com que seja oportuno o
estudo para a proposição de um modelo conceitual mais abrangente,
para o melhor entendimento
desse fenômeno, tendo em vista a
relevância do tema e os dilemas que o circundam.
O objetivo principal do autor no presente estudo é o de propor um
modelo amplo e sistêmico que contenha as principais variáveis
explicativas do comprometimento, a partir de análise da fundamentação
teórica referenciada, de modo que, por intermédio de metodologia
específica,
identifique
as variáveis
de maior impacto
no
comprometimento
organizacional, tendo em vista as especificidades
da cultura de cada país onde esta organização estiver instalada.
Palavras-chave:
Comprometimento
Organizacional,
Inovação,
Análise e Modelagem
de Equações
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1. Introdução
Atualmente, a economia européia passa por um processo de unificação, no qual
o comércio, a indústria e as finanças se desenvolvem em diversas regiões, de modo
interligado e abrangente. A reestruturação produtiva decorrente desse processo traz
em seu bojo profundas transformações no perfil das indústrias. Nesse contexto,
Rhinesmith (1993) afirma que os "produtos ou serviços da mais alta qualidade são
fabricados e ofertados ao mercado mundial, no menor preço possível, sob condições
de mercado instável e de ambiente competitivo, através de fontes globais de matériasprimas, tecnologia, capital, facilidades e recursos humanos." A empresa somente
consegue vencer essa competição por intermédio da cooperação entre empregados e
empregadores e da flexibilização das relações do trabalho, ou seja, ajustando-se às
novas condições e tirando o máximo proveito delas.
Por outro lado, não é somente o comprometimento dos colaboradores que
garantirá a uma empresa o sucesso desejado na atual conjuntura. Segundo Dessler
(1996), a empresa IBM sempre possuiu um quadro de recursos humanos
comprometido e as suas vendas, lucros e participação no mercado têm diminuído
rapidamente nos últimos anos. Ele propõe a criação de comprometimento como
fator estratégico para as empresas obterem êxito no mercado atual, mas alerta que
somente o comprometimento não compensará uma estratégia perdida nem superará
as ineficiências inerentes a equipes super-dimensionadas,
ou a perda de tempo
proveniente de um processo lento de aprovação de um produto. A redução de níveis
hierárquicos e reestruturações organizacionais, antecedentes do comprometimento,
com o propósito de melhorar a comunicação entre colaboradores e a alta administração,
têm funcionado como fator negativo ao próprio comprometimento quando realizadas
de forma não participativa; os downsizingse reestruturações vêm deteriorando o próprio
conceito de comprometimento do colaborador ou sua lealdade para com as empresas.
Albuquerque (1999, p.232) realizou um estudo para identificar quais seriam
as grandes tendências de mudanças no sistema de Gestão de Recursos Humanos e
nas Relações de Trabalho que possibilitariam às organizações brasileiras aumentar
sua competitividade empresarial. Dentre outras conclusões, o autor refere-se à
estratégia de "comprometimento
da força de trabalho" como um diferencial na
busca de resultados e vantagens competitivas sustentáveis. Portanto, fica claro que
a gestão do comprometimento
organizacional não é condição suficiente, mas é
condição necessária às organizações que pretendem obter vantagem competitiva
sustentável no longo prazo, com base na gestão de pessoas, num mercado globalizado.
A dificuldade, no caso da União Européia, é o fato de uma empresa que atua em
diversos países necessitar identificar e gerenciar diferentes fatores geradores do
comprometimento organizacional em função das distintas culturas que envolvem
os colaboradores dos mais variados países.

2. Problema

de pesquisa

A importância
do comprometimento
dos colaboradores
para com os
objetivos organizacionais está evidenciada em função do novo paradigma de
produção industrial: a automação integrada flexível. Desde o início da produção
52

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.l(2), jan.2003

em massa im
paradigma T,
marcado pela
utilização ma:
mínimos, pela

e pré-especifio

no processo p
A nova h
diversificação 1
ao contrário di
meio das cresc
especializado ~
O objetiv
amplo e sistê
comprometim
de modo que,
de maior imp

especificidades

3. Contribuiç
organizaciona
3.1. Principai
construtos co
O compre
com diferente!
- O desejt
pertencer
- A identi
- O engaja

Movidos
envolvidas na
frente ao trabs
colaboradores
compreender
pesquisadores
motivacionais;
estudados a s
pesquisas sobr
baixo poder ex
também, porq
ser preditora
desempenho (,

Compr

. cação, no qual
giões, de modo
e processo traz
esse contexto,
ta qualidade são
I, sob condições
ais de matériaspresa somente
e empregados e
ajustando-se às
aboradores que
egundo Dessler
rsos humanos
têm diminuído
etimento como
mas alerta que
a nem superará
erda de tempo
dução de níveis
prometimento,
a administração,
ando realizadas
rando o próprio
om as empresas.
ar qUaISsenam
sos Humanos e
. eiras aumentar
tor refere-se à
diferencial na
, fica claro que
ciente, mas é
em competitiva
do globalizado.
sa que atua em
s geradores do
que envolvem

para com os
paradigma de
io da produção

em massa introduzida
pela indústria automobilística
até recentemente,
o
paradigma Tayloristay'Fordista
de produção foi dominante.
Este modelo,
marcado pela automação "rígida" em base eletromecânica, é caracterizado pela
utilização maciça de colaboradores com níveis de escolaridade e qualificação
mínimos, pela extrema divisão do trabalho, tornando as tarefas simples, rotineiras
e pré-especificadas, e por apresentar quase nenhuma necessidade de intervenção
no processo produtivo.
A nova base técnica emergente da autornação integrada flexível tem na
diversificação um fator de vantagem competitiva e de captura de novos mercados,
ao contrário da base técnica tradicional, que busca ganhos de produtividade por
meio das crescentes economias de escalas, obtidas pelo emprego de maquinário
especializado de grande produção de itens padronizados.
O objetivo principal do autor no presente estudo é o de propor um modelo
amplo e sistêmico que contenha
as principais
variáveis explicativas
do
comprometimento,
a partir de análise da fundamentação
teórica referenciada,
de modo que, por intermédio de metodologia específica, identifique as variáveis
de maior impacto no comprometimento
organizacional
tendo em vista as
especificidades da cultura de cada país onde esta organização estiver instalada.

3. Contribuições de autores ao estudo do comprometimento
organizacional
3.1. Principais estudos envolvendo o construto comprometimento
construtos correlatos
O comprometimento
com diferentes sentidos,

organizacional tem sido conceituado
entre os quais destacam-se:

- O desejo de permanecer como membro
pertencer a uma organização;
- A identificação

com objetivos,

- O engajamento,

o esforço, o empenho

da organização;

ou

na bibliografia
o orgulho por

metas e valores da organização;
exercido em favor da organização.

Movidos pela necessidade de compreender
como as principais variáveis
envolvidas na prática organizacional explicam o comportamento
das pessoas
frente ao trabalho, diversos pesquisadores estudam o comprometimento
dos
colaboradores para com os seus trabalhos, desde o início dos anos 80. Para
compreender
o processo de obtenção
dos comportamentos
citados, os
pesquisadores organizacionais
desenharam diversos construtos atitudinais e
motivacionais; além das teorias motivacionais, aparecem como construtos mais
estudados a satisfação e o comprometimento
no trabalho. Existem mais
pesquisas sobre o comprometimento
do que sobre a satisfação por causa do
baixo poder explicativo da satisfação em relação à rotatividade e absenteísmo;
também, porque o comprometimento
é uma medida mais estável, podendo
ser preditora
de outras, como rotatividade,
absenteísmo
e qualidade de
desempenho (Aryee & Heng, 1990).
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Em 1980, dois pesquisadores se depararam com a seguinte pergunta: "Como
o trabalho pode ser reestruturado de modo que se torne mais eficaz e eficiente, no
qual os trabalhadores encontrem a recompensa e a satisfação pessoal pelo mesmo?";
Hackman e Oldham (1980) fizeram uma análise das condições básicas para
promover alto potencial motivado r e satisfação no ambiente de trabalho e
determinaram como essas condições podem ser criadas. Os autores sugeriram a
existência de três condições necessárias para a motivação interna ocorrer:
- Conhecimento

dos resultados

- Responsabilidade

Neste co
humanos da 5
fator mais cri
fundamental,
definem o pe
seguintes cat
criatividade,
sistêmica." P
formação do
Embora outr
são desconhec
aocomprome
por iniciativa

do seu trabalho;

percebida pelos resultados do seu trabalho;

- Significância percebida do seu trabalho.
Estas condições são chamadas de estados psicológicos críticos. Eles são, por
definição, processos que ocorrem no interior das pessoas, não podendo ser
influenciados durante o gerenciamento do trabalho. Então se faz necessário definir
propriedades
objetivas do trabalho que podem ser avaliadas, mensuradas e
modificadas, e que fomentem mudanças nos três estados psicológicos, aumentando,
em decorrência, a motivação interna ao trabalho. As pesquisas dos autores indicaram
como principais cinco características do trabalho: (i) variedade de habilidade, (ii)
identidade da tarefa, (iii) significação da tarefa, (iv) autonomia e (v) feed -back do
trabalho. Existem outras variáveis que moderam as correlações positivas entre as
variáveis do núcleo do trabalho e os resultados (motivação interna ao trabalho,
satisfação com o "crescimento" e satisfação geral com o trabalho). Estas variáveis
moderadoras são: conhecimento e habilidades dos colaboradores, necessidade de
crescimento individual e satisfação com o contexto do trabalho.

4. Metodoloj
O estudo
de doutorame
duas instituiçê
validados, e a
respondentes
pessoais e fim

3.2. Estudos relevantes sobre a criatividade
popular, a palavra criatividade é definida, conforme o Novo
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1986), como: 1. Qualidade de criativo;
2. Capacidade criadora; engenho, inventividade. Kneller (1999) cita os seguintes
autores para definir a criatividade: segundo Ghiselin, é "o processo de mudança,
de desenvolvimento,
de evolução, na organização da vida subjetiva"; Fliegler
afirma que durante o ato criador "manipulamos símbolos ou objetos externos
para produzir um evento incomum para nós ou para nosso meio"; já Fletcher
conclui que "o pensamento criador é desinibido, subjetivo, fluido, ao passo que
o pensamento reflexivo é estruturado, impessoal e formalista". Para Sabbag
(2000), ao "lidar com problemas pouco estruturados e singulares, em que a
experiência pouco conta, torna-se necessário usar a criatividade na solução de
problemas". Drucker (1981) enfatiza a importância da criatividade na gestão
quando afirma que "a maioria das discussões ressalta praticamente apenas a
função administrativa como a tarefa de manter e aperfeiçoar o que já se conhece
e vem sendo, em grande parte, posto em prática. Pouca atenção ou espaço é
normalmente dedicado à função administrativa de criar aquilo que é novo e
diferente de maneira eficaz e objetiva".

vARIÁ

Na linguagem
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Neste contexto, Pereira & Fiates (1998) se referem ao papel dos recursos
humanos da seguinte maneira: "quanto às pessoas, considera-se que elas são o
fator mais crítico no sucesso de um sistema de inovação tecnológica, sendo
fundamental, portanto, conseguir identificar quais as características e tipos que
definem o perfil mais propício destes agentes de inovação. Pode-se listar as
seguintes características
principais: conhecimento
técnico, inventividade,
criatividade, intuição, sensibilidade, capacidade de abstração e modelagem
sistêmica." Pode-se concluir que a criatividade deve ter um peso importante na
formação do comprometimento
dos colaboradores para com a organização.
Embora outros pesquisadores tenham tratado do assunto de maneira conceitual,
são desconhecidos estudos nos quais a variável criatividade tenha sido associada
ao comprometimento,
sob o ponto de vista quantitativo. Esta variável foi incluída
por iniciativa dos autores deste trabalho.
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4. Metodologia

da Pesquisa

O estudo realizado por Chang (2001) foi apresentado como defesa de tese
de doutoramento
em Administração na FEA- USP. A enquete foi realizada em
duas instituições: a Nortel Networks do Brasil, abrangendo 180 respondentes
validados, e a Companhia do Metropolitano
de São Paulo - Metrô, com 525
respondentes validados lotados na gerência de manutenção. As características
pessoais e funcionais destes profissionais estão apresentadas na tabela 1.
Tabela 1 - Características Pessoais e Funcionais
da Amostra de Respondentes

VARIÁVEIS
forme o Novo
ade de criativo;
ita os seguintes
o de mudança,
etiva"; Fliegler
jetos externos
o"; já Fletcher
, ao passo que
. Para Sabbag
es, em que a
na solução de
ade na gestão
ente apenas a
e já se conhece
o ou espaço é
que é novo e

EMPRESA
NORTEL
METRO

A

Sexo: Masculino
Feminino

71%
29%

95%
5%

Idade média:

31,6 anos

38,4 anos

17%
66%
17%

11%
59%
30%

2,01 anos
25%

13,22 anos
14,5%

Escolaridade:

"

PESSOAIS

2° grau
Superior
Pós-graduação

VARIÁVEIS FUNCIONAIS
Tempo de serviço médio:
População em cargo de chefia:

A Nortel é uma empresa líder mundial no segmento
se preparando para ser altamente competitiva no ramo
Desempenho. Para tal, a organização, estrategicamente,
talentos humanos devam estar comprometidos
com as

de fibras óticas e está
de Internet de Alto
entende que os seus
suas metas, crenças e
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valores. A Nortel possui duas abordagens para comprometer
seus talentos
humanos em todo o mundo: a proposição de valor para o empregado - EVP Employee Value Proposition - e a Recompensa em Três Dimensões.
A EVP compreende as seguintes ações: oferecer oportunidades sem limites
para as pessoas; oferecer carreiras rápidas; oferecer recompensas extraordinárias
para quem exceder as expectativas; oferecer um ambiente de trabalho onde a
maioria dos trabalhadores é talentosa. O modelo básico da gestão de talentos é
o da segmentação
dos colaboradores
em três classes: a classe dos de alta
contribuição - são pessoas que, além de apresentarem alto potencial e alto impacto
no negócio, estão num alto nível de atenção; contribuição sólida - são as pessoas
que têm bom desempenho, não são estrelas, mas "carregam o piano" e são
importantes para o dia-a-dia; baixa contribuição - são as pessoas que por alguma
razão não estão apresentando alto nível de contribuição. Retenção de curto prazo
- são as pessoas que possuem habilidades raras e escassas ou pertencem a um
grupo de recursos críticos.
O Metrô é uma empresa de economia mista que tem como proposição
básica o transporte rápido, seguro e confortável de grandes massas populacionais.
O excelente desempenho do Metrô paulistano deve-se, em parte, à rigorosa
política de manutenção
predominantemente
voltada para as atividades
preventivas. Desde a criação da manutenção,
o modelo escolhido foi o da
aeronáutica para garantir a máxima confiabilidade e segurança ao novo meio de
transporte. Graças aos rigorosos procedimentos de manutenção desenvolvidos
e aperfeiçoados durante os quase 30 anos de operação, o Metrô assegura a
continuidade e a confiabilidade de seus serviços, garantindo a disponibilidade
dos equipamentos segundo as características originais de projeto.
Uma análise específica dos dados foi realizada para atender aos objetivos
deste trabalho. Foi utilizado um instrumento
de coleta de dados no qual
predominavam
questões fechadas e escalas do tipo Likert. As variáveis
consideradas no modelo proposto foram avaliadas mediante um ou mais itens
do questionário que, na sua maior parte, foi baseado em propostas de medidas
já desenvolvidas e validadas, inclusive no contexto brasileiro, de modo que fossem
satisfeitas as delimitações
teóricas assumidas para reduzir imprecisão
e
redundância. O instrumento de pesquisa foi previamente testado com o intuito
de melhorar a redação dos seus itens.
A análise dos dados foi feita com o uso dos programas SPSS e AMOS. O
processo de análise envolveu métodos multivariados, como a análise fatorial
com vistas à redução do número de variáveis para uma dimensão menor, de
modo que não houvesse perda significativa de informação,
e a análise e
modelagem de equações estruturais - SEM - com o objetivo de encontrar um
modelo estatisticamente significativo entre as variáveis consideradas no modelo
preliminar proposto, pelo estabelecimento
de associações lineares diretas e
indiretas entre estas variáveis.
Com o intuito de ampliar o escopo da análise e garantir uma abordagem
mais holística ao estudo exploratório-qualitativo,
empregou -se a proposta
metodológica para desvendar a cultura de uma organização elaborada por Fleury
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(1996). Esta proposta consiste na aplicação de entrevistas semi -estruturadas

ao
corpo gerencial, bem como, em análise documental, na aplicação de roteiros de
observação e na obtenção de informações sobre as estratégias de gestão de
recursos humanos empregadas pelas empresas escolhidas.
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De modo simplificado, o desenho da figura 1 mostra um diagrama de
caminho entre as variáveis significativas que explicam o comprometimento
organizacional na N ortel, bem como o valor dos seus respectivos parâmetros
chamados de coeficiente beta numa análise de regressão linear multivariada. Por
meio dos resultados verificados na figura 1 e da interpretação da cultura da
organização, pode-se traçar alguns paralelos entre as descobertas da pesquisa
quantitativa aplicada aos colaboradores e os achados da pesquisa qualitativa
aplicada aos colaboradores em nível administrativo superior da empresa. Dentre
eles, alguns comentários se fazem necessários, tendo em vista certos resultados
que, à primeira vista, não têm razão de ser:
A variável "Quantidade de Filhos" está inversamente associada ao orgulho
de pertencer, propiciando inferir que, quanto maior for a família do colaborador,
mais ele tem necessidade de dedicar maior tempo a ela, em detrimento do tempo
devotado à empresa, reduzindo seu orgulho de pertencer ao quadro funcional
que, hoje, exige dele de 14 a 15 horas diárias de trabalho.
"Comunicação",
ou melhor, a qualidade da comunicação - confiança,
lealdade e alta produtividade no ambiente de trabalho - é inversamente associada
à "identidade e aceitação de valores". Quanto maior a confiança, a lealdade e a
produtividade no ambiente de trabalho, menor será a "identidade e aceitação de
valores" e vice-versa. As pessoas têm um nível de expectativa tão elevado com
relação ao principal produto da empresa - a qualidade da comunicação, mensurada
pelos conseqüentes citados - que, por melhor que ela se apresente, a maioria
dos colaboradores tenderá a avaliá-Ia sempre da pior forma possível. Além disso,
existem problemas de comunicação em alguns pontos do anúncio das políticas
de gestão de recursos humanos; entre eles, "a Nortel oferece oportunidades
sem limites para as pessoas" - "oportunidades
sem limites" não é bem uma
realidade, porque o mercado interno livre é uma questão recente e muitos
gerentes ainda seguram seus colaboradores. Como a empresa está num processo
de rápido crescimento, é difícil gerenciar sua receita e causa dúvidas a menção
de oportunidades sem limites, ou seja, existem limites como o tempo e o dinheiro;
"a Nortel oferece recompensas extraordinárias para quem excede as expectativas"
- os colaboradores, segundo a alta administração, sentem que as chefias não
estão reconhecendo com recompensas extraordinárias os desempenhos que eles
consideram como sendo além das expectativas.
A variável "Política de Treinamentos" está diretamente associada ao "desejo
de não se manter como membro"; em outras palavras, quanto melhor for avaliada
a política de treinamento da empresa, mais as pessoas estarão dispostas a não se
manterem como membros. Isto talvez se deva ao fato de que a empresa consegue
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Figura 1: Desenho Simplificado do Modelo do Comprometimento na Nortel Networks do Brasil

ser rápida e flexível na carreira dos colaboradores
tidos como de "alta
contribuição" - minoria - enquanto não consegue ser tão rápida e flexível, como
anuncia, com a maioria dos outros colaboradores. Estes últimos, percebendo a
situação, aproveitam a qualificação adquirida e vão em busca de carreiras mais
promissoras, já que o mercado está carente deste tipo de mão-de-obra.
Analogamente, o desenho da figura 2 mostra um diagrama de caminho
entre as variáveis significativas que explicam o comprometimento
organizacional
no Metrô, bem como o valor dos seus respectivos parâmetros chamados de
coeficiente beta numa análise de regressão linear multivariada. Através dos
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resultados verificados na figura 2 e da interpretação da cultura da organização
pode-se traçar alguns paralelos entre as descobertas da pesquisa quantitativa
aplicada aos colaboradores e os achados da pesquisa qualitativa aplicada aos
colaboradores em nível administrativo superior da empresa. Dentre eles, alguns
comentários se fazem necessários, tendo em vista certos resultados que à primeira
vista não têm razão de ser:
Dentro da dimensão "Orgulho de Pertencer", a segunda variável geradora
de comprometimento
na opinião dos colaboradores é a "Tensão/Sobrecarga
no
Trabalho", ou seja: o excesso de trabalho é tido como um valor positivo, um
reconhecimento aos melhores colaboradores. Os itens "Espaço" e "Gestão do
Tempo" do "Roteiro de Observação" indicam que as pessoas se dizem sempre
muito ocupadas e sobrecarregadas; em suas mesas geralmente há um amontoado
de papéis e documentos, nem sempre utilizados. O mobiliário, em geral, está
também repleto de documentos arquivados e, às vezes, em desuso. Entretanto,
esta mesma variável está associada positivamente à dimensão do comprometimento
"Desejo de não se Manter como Membro", ou seja: quanto maior for a "Tensão/
Sobrecarga no Trabalho", maior será o sentimento de que o trabalho é apenas
uma pequena parte daquilo que o colaborador
realmente
é. A variável
"Criatividade" se apresenta inversamente associada à dimensão "Orgulho de
Pertencer".
Este resultado é coerente com o tipo de empresa tradicional,
hierarquizada, na qual o poder formal é o peso maior. Acrescenta-se a esse aspecto
o fato de os processos de trabalho da empresa em estudo serem estáveis, rotineiros,
padronizados e pouco susceptíveis a inovações. Apesar de os colaboradores terem
escolhido a criatividade como variável que reduz o orgulho de pertencer à cultura
metroviária, eles sentem a necessidade de serem criativos para crescerem enquanto
indivíduos. Este aspecto do crescimento individual, porém, jamais será contemplado
na organização em função de suas crenças e valores e, principalmente, de uma
"postura" esperada dos seus colaboradores, não-formalizada, mas que de tão forte
chega a sugerir um paradigma.
Dentro da dimensão "Identidade e Aceitação de Valores", a terceira variável
geradora de comprometimento
na opinião dos colaboradores é a "Tensão/
Conflito no Trabalho" - que, a exemplo da variável "Tensão/Sobrecarga
no
Trabalho", também está diretamente associada ao comprometimento:
as pessoas
que se vêem solicitadas por vários superiores, não importando se isso irá resultar
num acúmulo de tarefas (ainda que elas sejam conflitantes), se sentem mais
valorizadas e, portanto, mais comprometidas. Com relação à dimensão "Desejo
de não se Manter como Membro", a variável "Política de Promoção", com o
coeficiente beta positivo, mostra que quanto melhor for a política de promoção,
maior é o desejo de não se manter como membro da organização. Esta é uma
associação que não faz sentido algum e deve ser considerada como espúria.
Neste caso, há significância estatística no caminho de retroalimentação que
associa a dimensão "Identidade e Aceitação de Valores" à variável "Necessidade
de Crescimento Individual". Isto significa que esta dupla associação, uma direta
e outra inversa, entre a dimensão do comprometimento
e a variável "Necessidade
de Crescimento Individual" faz desta última uma variável moderadora, como
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Paulo - Metrô

sugeriram Hackman & Oldham (1980). Morecroft & Van Ackere (1999)
explicam este tipo de "circuito de feedback" como sendo um "circuito de
equilíbrio": existe uma associação positiva entre "Necessidade de Crescimento
Individual" e "Identidade e Aceitação de Valores", indicando que os conceitos
se deslocam na mesmo sentido. À medida que a "Necessidade de Crescimento
Individual" aumenta, a "Identidade e Aceitação de Valores" referentes ao trabalho
também aumentam. Por outro lado, existe uma associação negativa entre os
dois conceitos: à medida que a "Identidade e Aceitação de Valores" aumentam,
a"
ecessidade de Crescimento Individual" diminui. Em continuação, esse
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circuito mostra que um aumento da primeira variável leva a um aumento da
segunda, que, por sua vez, origina uma redução na primeira, compensando,
assim, o aumento inicial. Uma possível explicação para o fato é a de que os
colaboradores do Metrô possuem um nível de escolaridade elevado (89% dos
respondentes têm nível superior ou pós-graduação), um emprego estável e, de
certo modo, percebem a ameaça do cenário externo quando recebem o discurso
da administração da empresa de que "os novos ventos" trazidos pela política de
privatização fazem com que a empresa deva ter eficiência financeira. A cobertura
dos custos operacionais e a procura de alternativas para investimento tornam-se
metas importantes a serem atingidas para a própria sobrevivência. Diante desse
cenário, o colaborador desenvolve a necessidade de crescer tanto pessoal quanto
profissionalmente, e se identifica com os valores e crenças do trabalho, aceitandoos, na expectativa de receber o que precisa para o crescimento desejado. Porém,
como a maioria das tarefas na gerência de manutenção é rotineira e compreende
uma pequena parte do todo, não é possível justificar o atendimento de todas as
necessidades do colaborador. Assim, quanto mais ele se identifica e aceita os
valores do seu trabalho, mais deve reduzir sua necessidade de crescimento.
Pesquisas recentes mostram que o estilo de liderança, os modos aceitos de
se realizar as tarefas e a formulação de estratégias, entre outros fatores
organizacionais, são reflexos da cultura que permeia o tecido social de uma
empresa. E que esses fatores, por sua vez, afetam o comportamento das pessoas
em cada situação vivida na organização. Portanto, o comprometimento
dos
colaboradores de uma organização também pode ser justificado por intermédio
da sua cultura. Bowditch & Buono (2000) citam quatro tipos gerais de cultura
corporativa concebidas por Deal e Kennedy (1982), baseadas em duas dimensões
principais: grau de risco e a velocidade de feedback, que é característica do ramo
de atividade da empresa.
A Nortel se encaixa na categoria de "empresas de vendas, onde o risco é
relativamente baixo e o feedback rápido; a cultura desenvolvida é a de 'trabalhar
duro e jogar duro' e o sucesso depende de uma orientação para a ação e de uma
população de funcionários altamente motivada". Além disso, pode-se concluir
que a Nortel é possuidora de uma cultura onde predominam uma estrutura
pouco hierarquizada, esforços para se retirar o valor dos cargos, uma comunicação
razoavelmente boa, promoções rápidas e flexíveis para quem possuir ou adquirir
as competências necessárias, políticas descentralizadas de RH onde os supervisores
são, na sua maioria, preparados para tal, um coletivismo mais forte do que o
individualismo, tarefas complexas e desafiadoras, um sindicato discreto, uma
visão voltada para o futuro e, de modo geral, colaboradores motivados e
comprometidos com as metas da empresa.
O Metrô-SP se encaixa na categoria de "empresas de seguros e serviços
públicos, caracterizada por poucos riscos e feedback lento, onde desenvolvemse culturas de 'processo', nas quais a capacidade de administrar detalhes é a
chave para o sucesso". Além disso, pode-se concluir que o Metrô-SP é possuidor
de uma cultura onde predominam uma estrutura altamente hierarquizada,
valorização excessiva do cargo e do tempo de casa, uma comunicação deficiente,
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promoções geralmente obtidas sem lastro em méritos ou produtividade, políticas
descentralizadas de RH onde os supervisores são, na sua maioria, despreparados
para tal, um individualismo mais forte do que o coletivismo, tarefas fáceis e
rotineiras, um sindicato forte, um culto aos feitos e heróis do passado e
colaboradores, de modo geral, desmotivados e distanciados da liderança formal.
Deste modo, os modelos de comprometimento
encontrados para as duas
organizações - figuras 1 e 2 - por intermédio da pesquisa quantitativa são
coerentes com os resultados da análise das respectivas culturas organizacionais.

6. Considerações

finais

Este estudo tem implicações em quaisquer projetos baseados em estratégia
de comprometimento
da força de trabalho para a busca de resultados empresariais
e de vantagens competitivas sustentáveis. O envolvimento dos colaboradores
com os objetivos da empresa favorece a consecução de resultados; nesse sentido,
é importante identificar quais os acontecimentos ou as ações que influenciam
um ambiente, tornando-o propício para as metas propostas serem alcançadas. A
monitoração do comprometimento
constitui uma ação importante para verificar
até que ponto as necessidades da organização e de seus colaboradores estariam
sendo atendidas. Esse processo permite construir indicadores que mensurem a
eficácia organizacional e forneçam subsídios à gestão estratégica de pessoas,
possibilitando um papel mais ativo da área de RH e de todos os níveis de gestores.
Neste estudo são apresentadas limitações quando se adota a da abordagem
"afetiva" de Mowday et al. (1982). A literatura mostra que as pessoas utilizam
diferentes bases para avaliar o seu comprometimento
e, às vezes, essa avaliação
diverge conforme a base escolhida dentre as conceituadas: instrumental, afetiva,
normativa e comportamental.
Bastos (2000) ressalta a importância do uso de
"análises estatísticas mais sofisticadas, de natureza multivariada, para identificar
o peso relativo de cada variável aqui estudada, apenas de forma descritiva". Neste
aspecto, o estudo inova pela utilização inédita de análise simultânea das variáveis
antecedentes do comprometimento,
com o auxílio de metodologia específica.
A técnica de análise e modelagem de equações estruturais (SEM) proporciona
ao pesquisador a condição de acomodar diversos relacionamentos de dependência
inter-relacionados
num único modelo; está próxima da técnica de regressão
multivariada, que pode estimar um único relacionamento - equação. A técnica
SEM pode estimar muitas equações por vez, sendo que estas podem estar interrelacionadas, isto é, a variável dependente
de uma equação pode ser uma
independente em outra equação. A sua utilização permite ao pesquisador modelar
relacionamentos
complexos, o que não seria possível com quaisquer outras
técnicas estatísticas multivariadas, bem como identificar o peso relativo de cada
variável estudada (ver figuras 1 e 2).
A inserção da variável "Criatividade" como preditora do comprometimento
organizacional e a introdução de laços de retro-alimentação entre as dimensões
do comprometimento
e os fatores moderadores, a exemplo de Hackman &
Oldham (1980), representam importante contribuição. Dentre as técnicas de
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análise estatística multivariada, a técnica de análise e modelagem de equações
estruturais (SEM) permitiu a introdução de caminhos de retro-alimentação. É
sabido que as conclusões extraídas das análises quantitativas dos dois estudos de
caso não podem ser generalizadas para as populações de cada empresa estudada.
A metodologia
empregada também não permite o estabelecimento
de
comparações entre os dois casos; porém, é possível criar algumas conjeturas
sobre o estudo desenvolvido:
- O modelo teórico proposto se mostrou adequado para a avaliação do
comprometimento organizacional nas duas empresas; serviu como modelo
básico para o início do estudo e possivelmente servirá como modelo básico
para o início do estudo de comprometimento organizacional em quaisquer
outras empresas em que vier a ser utilizado. O modelo teórico proposto é
único e inédito por reunir o maior número de variáveis explicativas do
fenômeno, com possibilidades de associações inéditas entre essas variáveis.
Deste modo, o modelo teórico proposto foi denominado de "Modelo
Chang para a Explicação do Comprometimento
Organizacional";
- O "Modelo
Chang para a Explicação
do Comprometimento
Organizacional" acresce o estoque de conhecimentos sobre o assunto
porque, além de permitir o estabelecimento de relacionamentos entre as
diversas variáveis que explicam o fenômeno de maneira holística e simultânea,
ajusta-se a cada contexto cultural das instituições fazendo com que somente
as variáveis relevantes para aquela cultura apareçam no modelo simplificado,
após o emprego da modelagem de equações estruturais;

- É a partir do "Modelo Chang para a Explicação do Comprometimento
Organizacional" que se chega ao modelo simplificado e ajustado para o
contexto de determinada empresa. As variáveis que compõem o modelo
simplificado e ajustado formam um conjunto de indicadores que servirão
para a gestão do comprometimento organizacional dessa empresa.
- As diferenças entre os modelos de comprometimento ajustados para as
duas empresas podem ser explica das por intermédio das distintas culturas,
das políticas de RH peculiares e das características pessoais diferenciadas da
população de colaboradores das duas instituições.
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Nuclear submarines in Third
World: a proliferation issue?
Leonam dos Santos Guimarães'
Summary: Nuclear powered attack submarine (SSN) acquisinon
by Non-Proliferation Treaty (NPT) - Non-Nuclear Weapon State
(NNWS) Navies does not imply nuclear weapon proliferation risks
higher than those related to stationary research and power reactors.
It must then be recognized that stringent restraints on supplies and
political pressures on governments, both exercised very effectively
by NPT - Nuclear Weapon State (NWS) against NPT-NNWS
indigenous development of SSN and associated fuel cycle facilities,
are fundamentally based on geopolitical and military strategic
objectives. This practice is far from being related exclusively to the
NPT spirit: in fact, it is a matter of freedom at seas and not of
nuclear proliferation.
Keywords:

nuclear submarine, nuclear proliferation.

Background
The potential cause-effect relation between SSN development and nuclear
weapons praduction by de jure NPT- NNWS is a subject that has been scarcely
discussed by unclassified sources. The general issue can be stated as follows:
Given their cost, environmental impact and possible connection to the

proliferation of nuclear weapons, are SSNs the most appropriate naval technology
for facing realistic threats to the national security of a particular NNWS?
When stated this way, the debate on the wisdom of SSN acquisition is
strongly reminiscent from the long-standing contraversy about the desirability
of using nuclear power as an energy source in both developed and developing
countries, particularly NNWS.
The discussion on the connection between the nuclear power and the spread
of nuclear weapons was particularly spirited during the Carter government in
the USA. This concern was stemmed frorn the lndian "peaceful bomb" explosion,
in 1974, and from the perception that nuclear power industry would expand
rapidly after the 1973 oil crisis. Although all dejure NPT-NWSl have praduced
* Leonam dos Santos Guimarães is a Brazilian Navy Engineering officer. His undergraduate studies were in
Naval Architecture and Marine Engineering at University ofSão Paulo. He has a PhD in Ocean Engineering
by University ofSão Paulo and a MSc. in Nuclear Engineering by French Institut National des Sciences et
Techniques Nucléaires. His naval career includes EEZ patrol and SAR sea duty, and engineering design and
project management activities at the Naval Technological Center in São Paulo. He is also MBA program
professor at FAAP and USP. This article is an extended version of"Should We Fear Third World Nuclear
Submarines", United States Naval Institute Proceedings, March, 2000.
USA, UI(, France, Russia and China.
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their own explosive materials at facilities dedicated to that purpose, the perceived
lesson from the lndian test was the establishment of a civilian nuclear power
program could provide a convenient rationale for the acquisition of SFM2 and
related technologies, that were also relevant to the production of nuclear weapons.
Particularly worrisome in this regard were HEU3 and Plutonium. HEU is
produced from natural Uranium or LEU4 by enrichment processes", Plutonium
is produced from similar materials, but previously irradiating them as fuel or
blankets in nuclear reactors", and then by reprocessing processes. The prevailing
view regarding these "sensitive" technologies has been their mere possession
"elevates" a NNWS to a de facto NWS status". The possibility that a nuclear
device might rapidly be made leads prudent adversaries to act as if the weapon
had already been made. To avoid this possibility, an international safeguard
regime was established by NPT agreements and currently enforced by IAEAs.
Reactors, enrichment, reprocessing and other nuclear facilities in NNWS9
are internationally safeguarded, in order to detect and deter the production or
diversion
of weapon grade SFM1o. However,
NWS non proliferation
establishments have more often than not regarded this regime with skepticism.
They do not have full confidence that safeguards could detect such actions in a
timely manner, i.e. before their effective use in nuclear weapons!'. Even so, the
"time to production" is the basis of the safeguard system, whose enforcement
measures should be as strict as this time is supposed shorter. Nevertheless, from
a technical point of view, SFM acquisition only constitutes a first step to whom
are procuring an explosive device!': the further steps are also submitted to other
international safeguard regimes".
Today, one can verify that the fears about the spread of nuclear power,
potentially leading to a "horizontal" nuclear weapon proliferatiori'", have not
been materialized. Mainly due to concerns about reactor safety, slow economic
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
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Special Fissile Materiais: Uranium and Plutonium odd isotopes, currently being discussed the inclusion of
Americium isotopes.
Highly Enriched Uranium, with U-235 mass content beyond 20%.
Low Enrichment Uranium, with U-235 mass content up to 20%.
even existing other experimental or low scale processes as the old "calutron" device, jet nozzle, chemical and
laser separation, the only current industrial enrichment processes are diffusion and centrifugation, the first
one being said as an obsolescent technology.
Graphite-Gas reactors, Heavy Water Reactors and ex-URSS RBMK reactors are particularly well fitted for
this purpose.
as India, Pakistan, Israel and South-Africa are said to be.
International Atomic Energy Agency.
in NWS, only facilities self-declared as "civilian" are subjected to safeguards.
materiais containing more than 93% ofU-235 mass content or containing significant amounts ofPu-239.
For instance, the USA governrnent has strongly promoted an world-wide program to substitute safeguarded
research reactor HEU fuels by poorer performance LEU fuels, even in western alliance NNWS.
material production rnust be followed by the development of highly accurate detonation systems, reflector
materiais, miniaturization of assembled parts in arder to be portable by an operational vector (missile,
aircraft), and, last but not the least, the development of this same vector. For more information on this
subject, see MORLAND and also DUVAL and LE BAUT.
Indeed, the development of vectors are effectivelysubmitted to safeguards established by Missile Technology
Control Regime (MTCR).
increasing in the number of de facto NWS.
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growth and high costs of the required infrastructure and reactor construction,
nuclear power industry has hardly diffused beyond those states where it had
already been implemented by the 1970's. The focus of proliferation concerns
has been on the efforts of some countries" to develop a nuclear weapon capability
through unsafeguarded
dedicated facilities'". Meanwhile, the nuclear power
industry'? establishments and their critics have been involved by the con equences
of TMl and Chernobyl accidents" and by the optimistic prospects offered by
growing international awareness about the potential seriousness of greenhouse
warming impacts'".
Meanwhile, supposed - or publicly assumed - plans of several NNWS to
acquire SSNS20 have added a new heat to the proliferation debate. Historically,
the development of nuclear reactors for naval propulsion in NWS preceded
their use as power sources for civilian applications. For instance, the commercial
PWR is a direct descendant of submarine reactors developed for US Navy" in
the early 1950s. In contrast, NWS nuclear propulsion of naval vessels was
developed later than nuclear weapons acquisition.
A Peaceful Application of uclear Energy?
There was a difference between IAEA and NPT safeguard approaches: the
first considered that nuclear energy should not be used for "not-well-defined"
military purposes, while the second impose that nuclear energy should not be
used for "well-defined" explosive warfare purposes. This fact leaded to some
ambiguous interpretations in the past, that are currently clarified.
According to IAEA statute", the agency shall insure, so far as it is able, that
assistance provided by it, or at its request or under its supervision or control, is
not used in such a way as to further any military purpose. This provision implies,
for instance, that safeguards would be designed to ensure that enriched Uranium
supplied for use in a civilian power reactor would not be used in nuclear weapons
or in non-explosive military applications, such as naval propulsion ar military
satellites. This is the basic undertaking of older IAEA safeguard agreements'",
which prohibits the use of safeguarded materials and facilities in such way as to
prevent any further "military purpose" use.
15 Iraq and North Korea, more rccently.
16 without full success, considering the demonstrations of Pakisran capabilities in response to new Indian
explosions in 1998.
17 the major part of industrial power reacrors formed by Light Water Reacrors, both Pressurized (PWR) and
Boiling (BWR) rypes, PWR bcing largcly the most spread t:ype .
18 Severe accidents: USA Three Miles Island PWR reactor core fusion and ex-URSS RBMK reactor reactivity
excursion leading to graphite chcmical explosion followed by uncontrolled tire.
19 The hope of many nuclear power advocates lies on the dcveloprnent of rcactors having a higher degree of
inherent safery than the currcnr reactor designs. This new reactor generation would lead to a nuclear
renaissance. In order to avoid the results of fossil fuel cornbustion, safer reactors may be the solution by
which many countries will eithcr rcactivate forrner nuclear programs or cstablish new ones. See BECK.
20 For instance, Brazil has publicly assurned its nuclear propulsion program in the late 1980's.
21 see OU CAN, F., Rickover and the Nuclear Navy,
22 IAEA starute, Article

aval lnstitute Press, Annapolis, EUA, 1990.

m.

23 lAEA INFCIRC/66/Rev.
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Nevertheless, NPT agreements prohibit the diversion of nuclear material
from "peaceful activities" to "weapons or other explosive devices", but do not
include any prohibition
to "non explosive military applications".
These
agreements includes provisions that aliows a State to withdraw nuclear material
from general safeguards while it is being used for a "non-proscribed military activity",
such as fuel for a submarine propulsion reactor. As with
PT text itself", which
guarantees full access to peaceful nuclear technology to ali NNWS parties, this
provisions were inserted at the behest of several NNWS that were unwilling to
forego any of the perceived benefits of nuclear energy beyond nuclear weapons and
nuclear explosive devices, specificaliy including nuclear-powered naval vessels.
To harmonize these originally different approaches and differently from the
former ones, the actual IAEA safeguard agreernents" incorporate the NPT principie,
including provisions to withdraw from general safeguards" materials to be used in
"non-proscribed military activities", as SSN propulsion.
The official opinion of me Secretariat of the IAEA, in response to an Argentinean
representa tive on the Board of Governors request, resulting from me presence of
British SSN in the South Atlantic", is extrernely relevant. It was directly questioned
the degree of compatibility among Treaty of Tlatelolco", the safeguards agreements
in force, and the IAEA statute, referring to me legitimacy of non-explosive military
applications of nuclear materials. The reporr" established that the differences among
me various types of agreements do not convey any incompatibility". Reasonably, it
can be concluded that SS propulsion is not incompatible with a nuclear program
exclusively directed to peaceful ends, as me Brazilian one.

A "Deception"

for Nuclear Weapons?

One could suppose that ali technological capabilities to be acquired by a
third world NNWS developing a SSN facilitate a further acquisition of nuclear
weapons. Such kind of staternent would be a very tendentious one, as these
capabilities also facilitates social and economic growth. Obviously, the potential
"spin-off" effects arising from a nuclear propulsion program fali well beyond
the sole weapon applícations.
There is no doubt that any development of nuclear fission applications
enhances the potential capacity of a country to produce nuclear weapons.
However, to make them is a political decision. If a country has the entire
infrastructure required but no political will, the production of a nuclear weapon
is clearly put aside. The polítical intention is what really counts, and not the sole
24
25
26
27
28

PT Article IV.
IAEA INFCIRC/153, which included in its scope ali nuclear material.
idem, Paragraph 14,
on-Application ofSafeguards to uclear Materiais to Be Used in
during the so-called "Falklands or Malvinas War".
Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean.
U

29 IAEAReponGOV/lNF/433.
30 for more derails on this subject, see MADERO and TAKACS.
31 Brazilian Constitution Art. 21, §XXIII a, promulgated in 1988.
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on-Peaceful Use".

technical capability. An example of strong political will against such a decision was
given by Brazil, whose Constitutiorr" unambiguously bans nuclear weapons from
its national territory.
A NPT- NNWS that wishes to obtain enriched U ranium for submarine reactors
could produce materials locally at safeguarded facilities and invoke the exemption
provisions to withdraw a given amount of these material for non-proscribed military
activities, as SSN propulsion fuel, without triggering safeguards agreements.
Through the same rationale, it could even legally buy the required material frorn
a NPT-NWS or NPT-NNWS32. Based on this lone fact, it could be supposed that
some nuclear material in a NPT- NNWS would rest outside IAEA safeguards, but
this conclusion is not right.
A NPT-NNWS possessing Uranium enrichment and fuel fabrication facilities
to produce nuclear submarine fuel cannot claim such plants as not subjected to
IAEA safeguards since they would be dedicated to a non-explosive military use.
Such an interpretation violates NPT spirit, as there are no means to verify that
nuclear facilities ostensibly being used in a non-proscribed military activity were
not being misused to make nuclear weapons. The NPT-NNWS is only allowed to
withdraw the material strictly necessary to SSN operation. Their fuel cycle facilities
and remaining materials shall be kept safeguarded. The withdrawn material shall
be submitted to specific safeguards provisions, defined by multilateral agreements
among IAEA and interested parties. By some slightly different means, the continuity
of safeguard enforcement should be assured.
For instance, this is the path followed by Brasil and Argentina. In 1991,
these countries signed the so-called Bipartite Treaty to safeguard their
indigenous
nuclear facilities, creating an independent
agency for nuclear
material inventory control". IAEA was then invited to fully participate in this
particular safeguard regime, and the so-called Quadripartite Trcatyê" was signed
in the same year, being currently enforced ". This treaty defines specific
provisions for the use of materials produced by safeguarded facilities in nuclear
propulsion ". In this case, their "special procedures"
assure safeguard
enforcement
without
disclosing
technological
and military classified
information on SSN design and operation.
The proliferation of nuclear weapons is then an eminently political and nontechnical subject. Both de jure and defacto NWS countries obtained SFM through
programs specifically directed to that purpose. Consequently, they have followed
the shortest and most economic way toward the objective pursued, which is not
a SSN "deception" way. Thus, one can reasonably conclude it is not credible that
a country procuring a nuclear explosive would choose such an indirect route as
the development of a SSN.
32 Indeed, this kind of transfer occurred in the past, when USA sold enriched Uranium for the initial fuel of
French first nuclear propulsion plant land protorype.
33 Agência Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle ABACC.
34 Brasil-Argentina-ABACC- IAEA.
35 Brazil adhered to NPT in 1998, Argentina some years before.
36 Article 13, "Special Procedures".
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A "Proliferant"

FueI Cycle?

Even not been proscribed
by NPT, naval propulsion
is a military
application of reactor technology. Regarding nuclear proliferation implications,
this fact could lead anyone to conclude there is a major difference between
the fuel cycles of SSNs and stationary - power or research - reactors.
International andj or multilateral safeguards could be seen as having more
difficulties to deter the diversion of nuclear materials from a SSN fuel cycle.
Technically, this is not the case at all.
Although most civilian power reactors use LEU fuel, natural Uranium
can also be used, as in the Canadian CANDU reactors": Nonetheless, due to
constraints on space in a submarine and the operational requirement for
infrequent refueling, submarine reactors use Uranium fuel in an enrichment
higher than stationary reactors. Indeed, current US submarine reactors are
said to use weapon degree HEU38. By other hand, France developed an
alternative LEU fuel technology" for submarine reactors in the 1970s, and
there are indications that Russia may also use LEU fuel'".
Currently, naval propulsion reactors are compact PWR-type41. The fuel
enrichment is not necessarily "weapon grade", nor this kind of reactor is suitable
for Plutonium production. Therefore, in proliferation grounds, a reactor for
propulsion is exactly the same as a new variety of the many research and power
reactors that are operating throughout the world'", without anyone claiming
they may represent a possible violation of the status quo. Additionally, for a
country looking for nuclear weapon capability, the use of Plutoniurrr" through
reprocessing natural or LEU fuel after a short period passing through a
stationary "research" reactor, easily refueled, would be much more attractive,
as fuel reprocessing is largely easier and cheaper than Uranium enrichment.
Despite this fact, it must be considered that U ranium enrichment plants
can be converted from the low enriched to the highly enriched product, with
a degree of difficulty that depends on the type of enrichment process employed
and on whether the conversion may be carried out avoiding detection by
safeguard inspectors. From this perspective, centrifuge plants are particular
concerned due to its operational flexibility and modular construction. The
selectivity and separation capacity of laser enrichment processes also imply
particular concerns, even in laboratory scale. However, these proliferation risks
arising from SSN safeguarded fuel cycles are technically equivalent to power
and research reactor fuel cycles, as they have exactly the same nature.

37
38
39
40

which was placed at the origin ofIndian "peaceful bornb".
some references mention the figure of97.3%!
"cararnel" fuel, with less than 10% ofU-235 mass contento
For a technical approach ofthe use ofLEU /HEU fuel in nuclear submarines see LANNING and IPPOLITO.
See also GUIMARÃES.
41 Even ifUSA and ex-URSS tried to use intermediate and fast liquid metal cooled reactors (first Seawolf,
Alpha class), and gas reactors promises, PWR still remains the best technical solution.
42 even better than some "suspicious" reactors, good for Plutonium production, as mentioned before.
43 This was the way said to be choose by India, Israel and North Korea.
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A Rationale

for Regional

Nuclear

Weapon

Races?

Considering her capital value for naval power, SSN acquisition by a NNWS
could be considered as a factor inducing a nuclear weapon proliferation reaction
in other countries, which feel themselves threatened by such change in regional
naval power balance. However, the nuclear propulsion is a part of a conventional
weapon systern, and the supposed reaction would be totally out of proportion,
being much more reasonable for the concerned countries to react by developing
their own SSNs. By the same rationale, one could also conclude that a "weapon
race" will be started by the incorporation of any totally non-nuclear weapon
system altering the pre-existing balance of power. Furthermore, a country that
can react by a proliferation
way will need a significant technical-scientific
infrastructure in the nuclear field, which must also be subjected to international
andy'or multilateral safeguard agreements.
There is a widespread consensus among strategists that future naval warfare
will heavily rely on the submarine - particularly the SSN - rather than on surface
ships. This view is corroborated by NWS continuous development of ever-more
sophisticated SSNS44. This fact provides a strong incentive to SSN acquisition
by militarily significam Third World NNWS, and even by western alliance NNWS.
The SSN strategic and tactical relevance for sea power is extensively discussed
elsewhere. Here, it will be only pointed out that political and military scenarios
associated to contemporaneous
NWS force deployments should be dramatically
changed if the opponent NNWS were deserved by SSNs.
To the extent that SSNs could serve as a surrogate for nuclear weapons, they
may promote international stability: "better a sub under the sea than a bomb in
the basement". On the other hand, their acquisition rnight spur naval weapon
races among regional rivals with no net gain in national or international security.
The NWS cannot hope to rninirnize this trend by "advocating water and drinking
wine". Rather, they should follow their own example given in the case of nuclear
weapons "vertical" proliferation reduction, decreasing the reliance on SSNs.

Conclusions
Along this essay, the author has tried to dernonstrate the legitimacy of
NNWS aspirations
for SSNs, regarding
the nuclear non-proliferation
international regime. He did not discussed whether SSN technology is really
appropriate to a particular Navy to face realistic threats to NNWS national security,
such a subject resting well beyond his competence.
The message he wished to promote is that may be possible to obtain
agreement between NNWS intending to acquire SSNs and the international
community in the ground of proliferation risks rninimization. Possibilities include
promotion of LEU once-through submarine fuel cycle as an international norm
and the development of specific safeguard arrangements that provide reasonable
assurance that SSN fuel materials have not being misused for weapon purposes.
44 Seawolf (USA), Scverodvinsk
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In this regard, multilateral safeguard arrangements, among IAEA and regional
SSN aspirants that are developing their own technology, could significantly
increase confidence in unilateral or NPT commitments.
Meanwhile, even if potential SS -related proliferation risks are not to be
discarded, they should not be exaggerated. As noted, the emphasis on nonproliferation was largely based on the expectation that nuclear power would
spread rapidly after the 1973 oil crisis. That prediction did not become a reality.
For similar reasons, such as high research, development, construction and
maintenance costs, technological risks, and stringent supplying conditions, the
number of NNWS acquiring SSNs will also remain small, at least in short and
medium terrns". Consequently, there is time to develop an internationally
recognized policy toward SSN acquisition by PT- NWS.
The emergence of a new class of NSS46 would tend to reduce both
psychological and military distinctions between NWS and NNWS created by the
NPT. As in the case of nuclear weapon proliferation, the degree of opposition to
such a development, by a particular NWS, depends on the identity of the NSS. In
particular, both military and non-proliferation establishments in the USA are
strongly opposed to any new NSS. The former because it might limit US Navy
freedom of action around the world oceans, and the latter due to perceived risks
of increased weapon proliferation. On the other hand, both UK and France
encouraged Canada SSN arnbitions'" but presumably they would oppose Latin
American ones. Furthermore, Russia leased an SS to India and probably also
assisted the Indian national SSN program, despite strong opposition from USA.
Finally, China presumably would impose extreme opposition to an eventual SSN
acquisition by an East or Southeast Asian country, but not to others.
Concluding, the degree of opposition - or acceptance - to a new SS by
NWS establishments is evidently not related to proliferation issues, but it is
driven by their legitimate national interests.
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Uma análise da corrupção
pública a partir da
racionalidade e da ação
Carlos Eduardo Evangelisti Mauro'
Resumo: Este artigo propõe uma abordagem de análise da corrupção
como um fenômeno derivado de ações individuais racionais, tratando
assim o burocrata público como um caçador-de-renda típico. Toda
a análise se baseia nos pressupostos do individualismo metodológico.
Sistematizou-se uma extensa bibliografia sobre o assunto, servindo
como revisão bibliográfica para futuros estudos, especialmente
aqueles escritos em português.
Palavras-chave:
corrupção.

caçador-de-renda,

racionalidade, ação racional,

A corrupção como um fenômeno social remete-nos imediatamente à essência
da Economia como disciplina intelectual: o bem-estar. Lembra-nos, portanto,
da natureza do economista: um indivíduo que prefere o bem ao mal, um indivíduo
que mergulha na realidade para nela interferir.
Além das rusgas tolas e infantis entre economistas, sociólogos, cientistas
políticos, antropólogos, filósofos e psicólogos, existem diferenças essenciais entre
essas disciplinas quando lidamos com a ação humana. Algumas dessas diferenças,
inicialmente, parecem excludentes, mas quando se aprofunda o debate percebese que a sua maioria é complementar.
Para compreender a corrupção, é necessário observar a realidade sob o
prisma do indivíduo, pois é ele quem age, corrompendo ou sendo corrompido.
Existem muitas regras para a ação do Estado que em nada coíbem a corrupção.
U ma política pública de combate à corrupção deve levar em consideração os
incentivos seletivos' que fazem o indivíduo participar de uma organização
corrupta, mesmo que informal.
Como exemplo, um dos grandes focos de corrupção pública é o processo
de compra governamental. Um elemento importante das compras do governo
é a licitação. Defensores deste instituto dizem ser impossível controlar a burocracia
pública nas compras sem os processos licitatórios. No entanto, Barros (1995)
escreve: "Com a licitação, entre outros fins, o legislador procurou garantir a
*
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contratação contra conluios, partindo do pressuposto ou do preconceito de
que administradores e administrados não merecem confiança. Mas os conluios
subsistiram com a licitação. Existem na licitação. Essa impotência do instituto
levou a doutrina a repetir o cotejo entre o risco de conluio que não deixa de
existir e a perda de eficiência que passa a existir com a licitação, a fim de reiterar
o questionamento em face daquele pressuposto de desconfiança. Os balanços
recentes são mais negativos que os precedentes, concluindo pela ineficácia da
licitação perante os seus fins."
Os defensores
do processo licitatório
argumentam
que ele traz
economicidade, igualdade e moralidade. A licitação, entretanto, se por um lado
pretende garantir o direito de isonomia, por outro lado impede um processo de
compra público e dinâmico, sob os parâmetros de eficiência desejados pelo
mercado. A esse respeito escreve Rigolin (1991): "A lei, claramente, desconfia
do agente administrativo - e portanto da própria Administração -, impondolhe a cada licitação, trilhar uma 'via crucis' quase sempre sumamente penosa e
árdua, técnica e materialmente perigosa por tão complexa, repleta de armadilhas
e tropeços, de toda ordem, além de sempre mais demorada do que a economia
exige, infelizmente também com prernência crescente."
Pode-se dizer que tanto juristas como economistas concordam que um
ordenamento regulatório complexo, como é a licitação, facilita a ação dos rentseekers' (Mauro, Diniz, Souza, 2001).
O processo licitatório tradicional é um exemplo típico de um conjunto de
regras criado à margem da lógica e da racionalidade individual. Tenta-se coordenar
uma ação coletiva sem levar em conta a estrutura de incentivos e a lógica racional
da ação humana.
Analogamente, podemos pensar numa sala de cinema que, absolutamente
lotada, começa a pegar fogo. Serão 500 pessoas pensando e agindo sob a pressão
dos segundos. Sob a racionalidade individual, todos começarão a correr na
tentativa de salvamento. O resultado coletivo será um número grande de mortos
e feridos. Sob a racionalidade coletiva, cada indivíduo deveria andar calmamente
em direção à porta, pensando que o resultado coletivo será melhor caso se
comporte assim. Somente sob circunstâncias especiais, como num grupo
treinado, o resultado coletivo seria o melhor. Mesmo sabendo disso, os cinemas,
casas noturnas e estádios de futebol, entre outros locais que abrigam multidões,
continuam adaptados aos indivíduos supostamente regidos pela lógica coletiva.
Ou seja, construídos para aqueles que não sucumbem às pressões do instinto de
sobrevivência, inerente ao ser humano.
Nesse momento, faz-se necessário tornar explícita a base teórica do
argumento central desse artigo. Constitui-se do individualismo metodológico e
a teoria da ação racional, com racionalidade limitada.
A aceitação do individualismo metodológico não retira a importância das
instituições
das organizações
e do Estado na análise da corrupção.
O
2
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Rent-seekers, ou caçadores de renda, são os agentes do rent-seeking, ou caça aos ganhos previstos com os
projetos governamentais pelas partes privadas dispostas a gastar elevadas quantias para aumentar a
probabilidade de serem escolhidas como seus beneficiários (Frank, 1998).
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individualismo metodológico não é atomismo nem é uma forma de oposição ao
Estado, tampouco uma "tendência para se libertar de toda obrigação de
solidariedade e pensar apenas em si" (Lalande, 1999). "O individualismo
metodológico supõe que a ação intencional dos indivíduos com respeito às suas
escolhas (baseadas em desejos e crenças particulares) produz ordem ou desordem
social, ainda que o faça como conseqüência não intencional da combinação das
decisões individuais." (Orenstein, 1998)
A ação individual intencional, acima citada, pode ser estratégica ou
paramétrica. Na estratégica, cada ator pondera a ação dos demais em sua própria
ação. Na paramétrica, a ação de cada ator é decidida a partir de uma estrutura
fixa de informações.
Jon Elster escreve sobre o individualismo metodológico em Making Sense
of Marx: "By this I mean the doctrine that ali social phenomena - their structure
and their change - are in principle explicable in ways that only involve individuals
- their proprieties, their goals, their beliefs and their actions. Methodological
individualism thus conceived is a form of reductionism. To go from social
institutions and aggregate patterns of behaviour to individuais is the same kind
of operation as going from cells to molecules. The rationale for reductionism
can briefly be stated as follows. If the goal of science is to explain by means of
laws, there is a need to reduce the time-span between explans and explanandum
- between cause and effect - as much as possible, in order to avoid spurious
explanations" (Elster, 1985).
Segundo Levine, Elster não é um atomista ' "porque não proscreve da
explicação científica as características relacionais irredutíveis dos indivíduos"
(Levine, 1989). Isto é, as propriedades
relacionais não são redutíveis a
propriedades
atomísticas, portanto a explicação sociológica encontra-se
essencialmente nas relações entre indivíduos.
Dada a superioridade explicativa das relações entre os indivíduos, em
detrimento das relações entre entidades sociais agregadas e da redução a
propriedades ato místicas , pode-se entender que no individualismo metodológico
o todo visto como a soma das ações individuais não-relacionais é menor que o todo
entendido como a combinação de decisões individuais estratégicas (no sentido
acima descrito), que considera as relações entre os indivíduos (Mauro, 2002).
Para tentar explicar a corrupção pública é preciso compreender como o
indivíduo age e porque decide por uma ação e não por outra. Na economia existe
o conceito de Homo economicus, que denota uma explicação da ação humana.
Em Comportamento Individual: Alternativas ao Homem Econômico, Fonseca
descreve dois significados de "homem econômico": os tipos psicológico e lógico.
No primeiro, o do tipo psicológico, o homem caracteriza-se pelo egoísmo, pela
3

o atomismo

não aceita nenhum tipo de explicação que venha da relação entre indivíduos, nem entre entidades
sociaisagregadas. Para um atomista, "somente são explicativasas entidades constituídas de modoplenamente
não relacional" (Levine, 1989). Sendo assim, a explicação da ação seria redutível apenas ao indivíduo. O
atomismo sustenta, ainda, que "os fatos ligados a relações sociais afetam as ações apenas em virtude de
influenciarem, atomisticamente, os pensamentos" (Levine, 1989). O individualismo metodológico, assim
como o atomismo, concebe a explicação sociológica redutível ao nível individual. Porém, não somente ao
indivíduo, mas principalmente ao conjunto de relações entre indivíduos.
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ganância e pela insaciabilidade: "A defesa do auto-interesse é interpretada em
sentido forte ou substantivo, como a busca de fins egoístas, o primado do motivomonetário nas transações e o hedonismo psicológico. Na evolução da economia,
essa versão do 'homem econômico' está associada à aliança entre a filosofia
utilitarista inglesa e a teoria econômica, que começa na geração de J. Bentham,
Iames Mill, D. Ricardo e do (jovem) J. S. Mill, e ganha contornos mais nítidos
nos trabalhos de W. S. Ievons e F. Y. Edgeworth." (Fonseca, 1988).
No segundo tipo, o lógico, retira-se da noção de auto-interesse qualquer
conteúdo ético ou psicológico. Nele, o homem econômico "distingue-se da
versão original neoclássica ao deslocar a ênfase do componente motivação para
o componente racionalidade ou escolha racional. ( ... ) De acordo com a definição
usual, dado o conjunto
de ações possíveis e o conhecimento
de suas
conseqüências, o agente escolhe racionalmente se não existe ação disponível
para ele cujas conseqüências sejam-lhe preferíveis às da ação escolhida. A
racionalidade do agente tem a ver com a relação entre meios e fins, entre ações
e a satisfação de desejos. O 'homem econômico' racional é aquele que age do
modo apropriado, i.e. maximiza a satisfação de suas preferências, sejam elas as
de uma Madre Tereza ou Xuxa, Sócrates ou Gérson". (Fonseca, 1988).
Portanto, a questão da ação racional se resume à seguinte pergunta: como
os indivíduos determinam suas escolhas? Escolhem dentre os meios conhecidos
os mais eficientes para atingir o fim pretendido, seja ele qual for.
Os requerimentos da racionalidade estão divididos em fortes e fracos. Os
fortes estão ligados à capacidade individual de maximização (Orestein, 1998):
(i) impossibilidade de crenças e preferências contraditórias;
(ii) impossibilidade de preferências intransitivas;
(iii) conformidade das decisões com os axiomas do cálculo probabilistico.
Os fracos, por outro lado, são os elementos que tornam viável o equilíbrio
estratégico entre atores racionais:
(i) suposições corretas sobre decisões de outros agentes;
(ii) probabilidades subjetivas devem se aproximar de freqüências observadas;
(ili) estando em uma situação ótima nenhum agente varia sua decisão.
A escolha racional é alvo de importantes e consistentes críticas, mas parece
não ter surgido uma explicação melhor para o fenômeno da ação humana. Sabese que ninguém possui informação
completa para tomar uma decisão
maximizadora no sentido forte do termo; entretanto, diante das informações
incompletas o indivíduo decidirá tentando satisfazer suas preferências nãocontraditórias e transitivas.
Na medida em que aumentam o risco e a incerteza, o conceito de
racionalidade fica mais complexo. Por isso, poucos autores aceitam a racionalidade
perfeita, relaxando-a até o conceito de racionalidade imperfeita ou limitada.
Segundo Boudon, o homem subordinado à racionalidade imperfeita é "um ator
intencional, dotado de um conjunto de preferências, procurando maneiras
aceitáveis de realizar seus objetivos, mais ou menos consciente do grau de controle
que tem sobre elementos das situações onde está metido, agindo com informações
limitadas em uma situação de incerteza. Em resumo, a característica fundamental
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do que chamo de Homo sociologicus é racionalidade limitada." (Boudon, 1982,
in Orenstein, 1998)
No modelo de racionalidade imperfeita, há outros elementos "nãoracionais" que interferem no comportamento dos atores são admissíveis, como:
a) agir por hábito entes de qualquer cálculo; b) estar dominado por pulsões
inconscientes; c) compulsão imitativa; d) preconceitos e tradição.
Fica claro, portanto, que, intuitivamente,
o modelo de racionalidade
imperfeita aproxima-se mais da realidade de um mundo de informação assimétrica
do que o de racionalidade perfeita. Porém, ele não invalida o postulado da
racionalidade.
Outro ponto importante sobre o tema é a impossibilidade de ação coletiva
intencional. Sobre isto, é essencial o teorema central de Olson: "cada indivíduo,
ao decidir sobre seu engajamento numa determinada ação coletiva, estimará o
beneficio pessoal líquido decorrente de seu engajamento através do confronto
dos custos pessoais decorrentes de uma eventual decisão de participar com o
beneficio bruto que ele julgar que a sua participação individual na ação coletiva
em questão lhe trará." (Reis, 1990)
Acredita-se que é impossível a coordenação de uma ação coletiva planejada
em que todos participem independentemente
dos benefícios que serão
internalizados pelos próprios participantes. Em termos práticos, isto significa
que a existência de classes sociais conscientes, que agem com racionalidade e
intencionalidade coletivas, é impossível, dada a natureza egoísta do homem.
Isto não impossibilita que, por meio de jogos cooperativos repetidos, haja uma
determinada
ação coletiva que aparentemente
terá intencionalidade
e
racionalidade coletivas, mas que será de fato a soma de interesses individuais
convergentes, provavelmente conseguidos através de incentivos seletivos e do
desenvolvimento de algum altruísmo. Esta cooperação será instável e não
significará, em última instância, a consciência de classe (Mauro, 2002).
Partindo da definição weberiana de sociologia, teremos condições de
entender os conceitos sociológicos fundamentais, especificamente o da ação
social. A sociologia é "uma ciência que pretende compreender interpretativamente
a ação social e assim explicá-Ia causalmente em seu curso e em seus efeitos".
(Weber, 2000). A ação social é "uma ação que, quanto ao seu sentido visado
pelo agente ou os agentes, se refere ao comportamento de outros, orientandose por este em seu curso. (Weber, 2000).
Para ser compreensível, a ação precisa ter um sentido. " 'Sentido' é o sentido
subjetivamente visado: a) na realidade u, num caso historicamente dado, por
um agente, ou ~, em média e aproximadamente, numa quantidade dada de
casos, pelos agentes, ou b) num tipo puro conceitualmente, construído pelo
agente ou pelos agentes concebidos como típicos. Não se trata, de modo algum,
de um sentido objetivamente 'correto' ou de um sentido 'verdadeiro' obtido
por indagação metafisica." (Weber, 2000)
Para Weber, uma interpretação causal de uma ação social concreta estará
correta quando o desenrolar externo e o motivo forem conhecidos de maneira
exata e, ao mesmo tempo, compreensível quanto ao sentido em seu nexo.(Weber,
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2000). "Motivo" é "uma conexão de sentido que, para o próprio agente ou
para o observador, constitui a 'razão' de um comportamento
quanto ao seu
sentido." (Weber, 2000).
Assim sendo, a compreensão interpretativa causal da ação social atingirá
seu ponto máximo quando tal ação possuir sentido e motivo conhecidos de
maneira exata. Para isso ocorrer, será necessário que a evidência da compreensão
seja de caráter racional e que a ação seja racional referente a fins. É importante
ressaltar que, em nenhum momento, Weber afirma que isso é possível, e
exatamente por isso denomina seu campo de estudo de sociologia compreensiva.
Para Weber, a ação social pode ser racional referente a fins; racional referente
a valores; afetiva e tradicional. No modelo burocrático weberiano, a ação deverá
ser sempre referente a fins. Parece haver uma racionalidade pública e uma privada
em seu modelo, quando percebemos que os fins da burocracia podem constituir
incentivos ou constrangimentos
potentes para conformar as ações individuais
em ações eficientes e racionais do ponto de vista coletivo. "Um problema implícito
a tal visão de burocracia está no fato dela partir de uma distinção entre
racionalidade
pública e privada, desconsiderando
o papel da estrutura de
motivações, gerada dentro de um conjunto de regras e valores. Eu sustento que
os agentes que atuam na esfera pública devem ser encarados como Homo
economicus. Na verdade, eles são caçadores-de-renda (rent-seekers) como qualquer
agente dentro da sociedade. Dentro dessa concepção, todo agente privado ou
público age de acordo com princípios privados e, se houver a possibilidade,
busca transferir renda de outros setores da sociedade. Mas isto não quer dizer
que os agentes públicos quebram as regras do jogo: eles têm suas ações limitadas
por regras e por um sistema de incentivos que geram determinados resultados.
Se a profissionalização e a eficiência são um valor, eles também agirão de acordo
com esta restrição." (Silva, 1995)
Em Paradoxos do Liberalismo: Teoria e História, Santos (1999) escreve:
"Evidentemente que de há muito não mais se considera a burocracia pública como
neutra, uma espécie de eunuco político, sem preferências independentes e sem
capacidade de efetivar algumas delas, tal como o modelo clássico de Weber presumia."
O argumento central aqui exposto é o de que o modelo burocrático weberiano
depende de um homem mais comportado e menos egoísta que o definido como
Homo economicus. Sustento que o cálculo custo/beneficio sempre estará presente
nas mentes dos homens quando decidem. Claramente, o beneficio poderá não ser
apenas o aumento privado da renda. Segundo Olson, "os incentivos econômicos
não são, com certeza, os únicos incentivos possíveis. As pessoas algumas vezes
sentem-se motivadas, também, por um desejo de prestígio, respeito, amizade e
outros objetivos de fundo social e psicológico." (Olson, 1999)
Os homens que agem em nome da "racionalidade pública" o fazem sempre
por meio de uma racionalidade individual referente a fins. Não importa se é por
prestígio ou renda. O fato é que a lógica da ação é privada e não pública, individual
e não coletiva. Como conseqüência
imediata desse argumento
aparece a
possibilidade de combater a corrupção aumentando:
a) os riscos inerentes à
ação; b) os constrangimentos
legais. Igualmente ao caso da licitação, o simples
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crescimento da complexidade legal não irá impedir a corrupção. Poderá até
aumentá-Ia. Por outro lado, diminuir a sensação de impunidade aumentará o
custo da ação corrupta e poderá ter um efeito devastador na corrupção. Nesse
caso, a impunidade corresponde a um risco menor.
A ação corrupta acontece com maior ou menor intensidade dependendo
dos sistemas de incentivos presentes nas "instituições, nas leis, regulamentações
governamentais, valores morais e regras auto-impostas"
(Silva, 1995). Assim
sendo, "dentro desta visão econômica de corrupção existem três formas de
controlar o fenômeno: (i) minimizar a regulamentação e buscar um desenho
institucional que iniba as oportunidades de caçar renda ilegalmente, (ii) impor
um sistema de crime e castigo que aumente o risco, na margem, da ação corrupta
e (iii) criar um sistema de incentivos e uma cultura organizacional dentro da
máquina pública que valore negativamente a corrupção (ética do mérito e da
correção)." (Silva, 1995)
Por fim, e reiterando o que foi escrito, sustento o pensamento de que não
será por meio da criação de ordenamentos jurídicos complexos, tampouco pela
crença em uma burocracia determinada por um possível "espírito público", que
a corrupção será controlada. O agente público precisa sentir-se atraído pela ação
moral, seja pela cultura organizacional pública ou por um senso comum que
desvalorizem a ação corrupta, seja pelo aumento do risco em corromper ou ser
corrompido.
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Perspectivas de Lula: uma visão
•
norte-americana
Kenneth Maxwell'
Resumo: Este artigo foi a primeira análise pós-eleitoral a ser publicada
nos Estados Unidos. É uma crítica à política norte-americana e uma
avaliação da vitória de Lula e dos desafios que o novo governo
enfrentará. o Brasil tem pouco apoio no Congresso norte-americano.
E tampouco a imprensa norte-americana
tem muito interesse no
pais. As notícias do Brasil geralmente são sobre samba, sexo e futebol,
e as questões econômicas estão confinadas às páginas de finanças.
Chegou a hora de Washington
perceber que conversa fiada no
Tesouro, histeria em Wall Street e medos tolos sobre um novo eixo
do mal podem prejudicar os interesses norte-americanos.
A eleição
brasileira deve ser vista como contraponto
à crise argentina, à
possibilidade de um golpe na Venezuela e ao conflito crescente na
Colômbia.
Palavras-chave:
Governo Lula, Perspectivas,
Norte-Americanas,
Visão Alternativa.

Crítica de Avaliações

L Retomei aos Estados Unidos, vindo do Brasil, no dia da eleição, 27 de
outubro, um domingo, em que 115 milhões de brasileiros foram pacificamente
apertar os botões nas urnas eletrônicas e, por ampla margem, elegeram um exoperário, Luís lnácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, para a presidência
de uma das maiores democracias do mundo. Lula venceu com 61% dos votos,
22,5 pontos percentuais a mais que José Serra, ex-ministro da Saúde e candidato
do presidente
Fernando
Henrique
Cardoso.
O resultado foi aceito sem
contestação em todo o país.
O triunfo de Lula parece a realização do sonho americano: uma ascensão
do sertão nordestino à presidência da República, de uma casinha humilde para
a chefia de Estado. Mas, dois dias depois, em Washington, eu não tinha certeza
de estar no mesmo planeta, sequer no mesmo hemisfério. Os Estados Unidos
não estavam comemorando esta grande demonstração de civilidade democrática
em uma região onde nem a civilidade nem a democracia estavam enraizadas e
em um país que até há pouco tempo era governado por uma ditadura militar
que durou 21 anos.
*

Kenneth Maxwell é diretor do Programa para a América Latina do Conselho de Relações Exteriores (Council
on Foreign Relations) de Nova York. Lecionou nas universidades de Yale, Princeton e Columbia. Seu livro mais
recente é Mais Malandros: ensaios tropicais e outros (Paz e Terra, 2002). O texto é urna tradução de "Brazil:
Lula's prospect", New York Review ofBooks, 5 dez. 2002. Tradução de Mareio Antonio Campos.
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Em vez disso, Henry J. Hyde, presidente do Comitê de Relações
Internacionais da Câmara dos Representantes, havia acabado de escrever ao
presidente George W. Bush para alertá-lo de que o presidente eleito do Brasil
era um perigoso "radical pró-Castro que, por motivos eleitorais, se fez passar
por moderado". Além disso, escreveu Hyde, Lula poderia formar com Fidel
Castro e o venezuelano Hugo Chavez um "eixo do mal das Américas", que
teria potencial para obter uma "bomba nuclear de 30 kilotons" brasileira, bem
como "mísseis balísticos" brasileiros para lançá-Ia I.
Ninguém que eu tenha encontrado no Brasil acredita que Lula veria Cuba
ou a Venezuela como um modelo. O Brasil é uma sociedade por demais complexa,
diversificada e sofisticada para tomar tal direção: apenas a economia do Estado
de São Paulo, onde Lula se tornou conhecido, é maior que a da Argentina ou a
da Colômbia. E a acusação sobre armas atômicas é claramente absurda. Depois
de seu retorno à democracia, tanto a Argentina como o Brasil encerraram seu
programa nuclear e assinaram um tratado internacional fazendo da América
Latina uma área livre de armas nucleares. Mas Constantine Menges, do Instituto
Hudson, um ex-membro do governo Reagan, tem avisado sobre o perigo de
uma ameaça nuclear brasileira no Washington Times desde o começo de agosto,
bem como os cubano-americanos
no Congresso norte-americano
e alguns
alarmistas da direita jurássica". Lula, dizem eles, é membro de um grupo, o
Fórum de São Paulo, que apóia o terrorismo.
Mesmo os especialistas mais bem-informados com quem conversei no Brasil
nunca ouviram falar do Fórum de São Paulo. Este é, de fato, o nome de uma
aglomeração internacional de partidos de esquerda, e Lula realmente participou
de seu último encontro em Havana, e é por isso, sem dúvida, que ele atraiu a
atenção dos cubano-americanos no Congresso dos EUA. Mas a acusação de que
se trata de um grupo secreto de conspiradores castristas com o objetivo de promover
o terrorismo internacional é, no mínimo, exagerada. Jorge Castaiíeda, atual ministro
do Exterior do México, participou de encontros do Fórum de São Paulo há anos,
mas hoje ele é uma das pessoas mais detestadas por Fidel. Ainda assim, acusações
deste porte ainda acabam surgindo, assumindo uma forma reciclada no The New
York Times de 31 de outubro". Verificando as origens desta campanha anti-Lula,
descobri que ela começa com a "autoridade" de ninguém menos que Lyndon
LaRouche, que escrevia em seu site, no ano de 1995,
"A insurreição narco-terrorista conhecida como Fórum de São Paulo (FSP)
tem patrocinadores de alto nível dentro da estrutura político-financeira
da
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América, na forma de uma entidade baseada em Washington e fundada em 1982
por David Rockfeller, McGeorge Bundy e outros, conhecida como Diálogo
Inter-Americano (DIA)."4
Depois das eleições no Brasil, Constantine Menges voltou ao ataque: a
eleição de Lula, segundo ele, "representa a maior falha de inteligência desde o
fim da Segunda Guerra Mundial". Se Lula não for contido, "George W. Bush
terá perdido a América do Sul'". O Pittsburoh Tribune-Review, de extremadireita, já chamou o diretor da CIA George Tenet de "o maior benfeitor de
Lula" por causa de sua "negligência e perfidia (que) permitiu a Lula chegar tão
perto da presidência'": O verborrágico secretário do Tesouro norte-americano,
Paul O'Neill, que nunca perde a chance de dizer coisas inapropriadas nos
momentos inapropriados,' concluiu que os mercados agora precisavam esperar
que o presidente eleito Lula "assegurasse que não era louco". Os brasileiros
têm todos os motivos para achar que os loucos, de fato, estavam em Washington.
Ninguém duvida de que os interesses envolvidos na eleição de um candidato
de esquerda no Brasil são altos e os riscos são grandes, ou de que Lula e o
Partido dos Trabalhadores têm credenciais socialistas de longa data, ou de que
ele se encontrou com Castro e recebeu um "sabre bolivariano" do presidente
venezuelano, ou de que seu conselheiro mais próximo, José Dirceu, recebeu
treinamento de guerrilha em Cuba e voltou ao Brasil décadas atrás com o rosto
alterado por cirurgia plástica, como disfarce. Do mesmo modo, ninguém pode
negar que o Brasil está passando por uma grande crise financeira doméstica, que
ocorre em um cenário internacional onde a economia norte-americana está em
recessão, sem capacidade ou vontade de reviver a escala de investimento com a
qual o Brasil se acostumou durante os anos de grandes fluxos de capital
estrangeiro que caracterizaram a década de 90. A possibilidade de uma guerra
no Iraque, além disso, poderia fazer disparar o preço do petróleo, aumentando
as já crescentes pressões inflacionárias. Essas não são as condições ideais para
uma transição histórica de poder e seria um desafio para qualquer líder sem
experiência e qualquer partido político em um país como o Brasil, vulnerável
como é a choques financeiros internacionais.
Mas poucos desses fatores podem ser atribuídos a Lula, e é absurdo denegrir
o notável triunfo democrático que sua-vitória representa, ou reconhecer o fato
de que, se ele fosse "castrista" ou "chavista", ele nunca teria sido eleito presidente
do Brasil. A conquista das urnas foi tríplice: para o próprio Lula; para o Partido
dos Trabalhadores (PT), que ele fundou; e para o Brasil. Lula começou sua vida
em extrema pobreza no árido Nordeste. Ele e sua mãe foram abandonados pelo
pai, que migrou para o sul como milhões de outros nordestinos, para encontrar
emprego em São Paulo, que se industrializava rapidamente. Mais tarde, Lula e
sua mãe também fizeram essa jornada de centenas de quilômetros, em um dos
paus-de-arara que afluíam a São Paulo nos anos 50 e 60.
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o pai de Lula, que havia se casado novamente, não queria aceitar os dois de
volta à família. Subindo de engraxate a torneiro, e daí a organizador do sindicato
dos metalúrgicos e líder partidário, Lula foi eleito presidente em sua quarta
tentativa, com mais de 50 milhões de votos. Como diziam os cartazes de
campanha, "agora é Lula". Apenas um candidato presidencial no hemisfério
ocidental conseguiu mais votos em uma eleição: Ronald Reagan, outro líder
sindical e não menos persistente em suas ambições políticas.
A vitória também foi de seu partido. Por muitos anos, cientistas sociais
argumentavam que parte do problema de democracias emergentes era a falta de
partidos políticos fortemente institucionalizados. Por 20 anos, o Partido dos
Trabalhadores se ergueu, saindo de uma organização de base e construindo
uma estrutura nacional, ganhando experiência no governo de cidades e Estados.
Na década passada, o partido, que contava com mais de 300 mil filiados, se
moveu ideologicamente para o centro, assim como o Partido Socialista Operário
Espanhol (PSOE) fez durante a democratização da Espanha nos anos 70, quando
deixou o passado marxista de lado e entrou no cenário político europeu, chegando
ao poder com Felipe González, um dos modelos do PT brasileiro. Assim como
na Espanha, esta mudança permitiu ao PT uma expansão para além de sua base
inicial, formada por militantes católicos inspirados pela Teologia da Libertação,
sindicatos que surgiram na década de 70 em São Paulo e membros de
organizações não-governamentais (ONGs), bem como o Movimento dos SemTerra (MST), que se tornou uma força nos anos 80 organizando os lavradores
que perdiam seus empregos no campo com a rápida mecanização da agricultura
brasileira.
Tanto os sindicatos quanto o MST vieram de um passado de militância nos anos 70, uma série de grandes greves consolidou os sindicatos; e o MST,
que permaneceu quieto durante a campanha presidencial, certamente como parte
de um acordo com Lula, se especializou em operações-relâmpago de invasão e
ocupação de terras, quase sempre com fortes conotações políticas: a fazenda da
família do presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, esteve sujeita
a vários cercos e foi invadida uma vez durante seus dois mandatos.
De forma geral, no entanto, o PT foi capaz de trazer para o sistema político
brasileiro muitas pessoas marginalizadas que, em qualquer outro lugar da América
Latina, permanecem sem nenhum canal institucional de representação. Hoje,
talvez 30% dos militantes do PT se declarem radicais, entre eles uma facção
conhecida como "xiita", no criativo dicionário político brasileiro. Mas a maioria
dos membros do partido aprendeu o jogo democrático. É precisamente esse
tipo de partido moderno que falta na maioria da América Latina, tornando
muitas sociedades perigosamente polarizadas entre o Estado, de um lado, e as
massas, de outro, sem nenhuma instituição de mediação efetiva, que canalize
suas aspirações em políticas efetivas e pacíficas.
À medida que os sindicatos e o PT cresceram no Brasil nas duas últimas
décadas, eles desenvolveram laços internacionais com a esquerda, tanto na
América Latina como fora dela. Mas é preciso notar que os sindicatos paulistas,
especialmente o dos metalúrgicos, que Lula presidiu, receberam amplo apoio
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de sindicatos norte-americanos
no fim dos anos 70 e início dos 80. O
encorajamento veio, em particular, do United Auto Workers, como parte de um
esforço para responder à transferência de fábricas por parte de multinacionais
norte-americanas, e da AFL-CIO, que tentava estimular a formação de sindicatos
não-comunistas, segundo o modelo norte-americano,
na América Latina. A
esquerda paranóica podia atacar Lula facilmente não só por ser por ser um fantoche
de Fidel Castro, mas também um boneco nas mãos da UAW de Walter Reuther.
Mas, para entender Lula, é necessário perceber que ele é, no fundo, um
conciliador, um negociador forte, que acredita no poder de ouvir as diferentes
opiniões e harmonizar, pelo debate, interesses divergentes; um formidável criador
de consenso, e um líder com a capacidade carismática de mobilizar as massas na
direção escolhida. Tudo isso, aliado a quase dois terços dos votos dos brasileiros,
faz de Lula uma poderosa figura política que não abandonou suas origens. Não
é surpreendente que ele fale de forjar um "pacto social" no Brasil, ou que sua
prioridade seja declarar guerra à fome.
As conquistas desta eleição para o Brasil não são menos notáveis. O país
permanece, teimosamente, como um dos mais injustos em todo o mundo
subdesenvolvido.
De acordo com o presidente do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), Roberto Borges Martins, com quem conversei
durante a semana anterior à eleição, os 10% mais ricos do país controlam 50% da
renda nacional, enquanto os 50% mais pobres detêm apenas 10% da riqueza.
Entretanto, como se sabe a partir de estudos acadêmicos, e como a própria
carreira de Lula indica, também há grande mobilidade social no Brasil, apesar da
desigualdade. O país tem uma classe média grande, articulada e bem informada,
e uma clara divisão de poderes no nível federal entre o Executivo, o Legislativo
e o Judiciário. As próprias eleições, por exemplo, foram realizadas com eficiência
exemplar, e os resultados estavam disponíveis em todo o país na mesma noite (a
Flórida faria bem se prestasse atenção no Brasil). Os resultados foram
transparentes, e não houve suspeita de fraude. Muito disso se deveu à Justiça
Eleitoral brasileira, responsável por supervisionar a votação e verificar as
reclamações. Enquanto viajava por diversas regiões do país antes da eleição, eu
estava impressionado com a quantidade de anúncios na televisão, elaborados
pela Justiça Eleitoral, ensinando as pessoas a usar a urna eletrônica.
Também
me impressionaram
os debates
entre os candidatos,
particularmente o último deles, entre Lula e Serra, na véspera do segundo turno
das eleições, quando brasileiros de todas as regiões e grupos sociais fizeram
perguntas muito bem elaboradas para ambos os candidatos. E, uma vez vinda a
resposta, ficou evidente que os eleitores haviam votado com considerável
habilidade, equilibrando seus votos entre os candidatos a cargos federais e
estaduais, de fato dizendo "sim" a Lula para a presidência e "sim" ao PT ao
aumentar a presença do partido na Câmara dos Deputados em 57% e no Senado
em 75%, mas, ao mesmo tempo, elegendo apenas um em cada sete candidatos
do partido a governador no segundo turno. Assim, não houve uma "maré
vermelha". O voto foi dividido com a finalidade de assegurar um equilíbrio
entre os governos.
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De fato, as similaridades entre o Brasil e os Estados Unidos devem sempre
ser levadas em consideração quando se observa a política brasileira. Ambos os
países têm sistemas federativos grandes e complexos. Em ambos, o papel dos
Estados e de seus governadores
é importante.
Os dois países têm amplos
mercados para televisão, rádio e jornais, e o papel da mídia e dos institutos de
pesquisa é muito forte em época eleitoral. É significativo que os eleitores
brasileiros tenham escolhido governadores que participavam da coligação que
se opunha a Lula e apoiava o candidato governista à presidência, especialmente
em Estados desenvolvidos do Centro-Sul, como São Paulo, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul.
Os resultados são de importância particular no caso do Rio Grande do Sul,
Estado que era uma fortaleza petista de longa data e uma das principais vitrines do
partido, e em São Paulo, onde um dos companheiros mais próximos de Lula, José
Genoíno, concorreu ao governo e foi derrotado, enquanto o candidato petista ao
Senado, Aloízio Mercadante, um dos "cardeais" do PT (o grupo de poderosos
conselheiros que cercam Lula e no qual ele deposita confiança total), foi eleito
com mais de 10 milhões de votos, um recorde na história do Senado brasileiro.
No Rio de Janeiro, por outro lado, a mulher de Anthony Garotinho,
candidato derrotado à presidência, foi eleita governadora, derrotando a candidata
petista - embora, na disputa presidencial, a maioria dos votos do Estado tenha
ido para Lula. Garotinho, além disso, é evangélico, e representa a crescente
importância do papel representado pelos evangélicos na política brasileira: seu
bloco é estimado em cerca de 60 congressistas, mais de 10% da Câmara dos
Deputados. Esta nova força no Brasil, semelhante à dos fundamentalistas cristãos
nos Estados Unidos, defende posições conservadoras nos campos moral e social,
e critica as plataformas liberais do PT em assuntos como aborto, homossexualismo
e educação religiosa.
Em um sistema federativo como o brasileiro, o poder dos Estados e o papel
dos governadores
têm sempre providenciado
um importante equilíbrio em
relação ao governo central. Como nos Estados Unidos, a transição de um governo
para outro no Congresso brasileiro depende de alianças entre partidos, costura
de acordos e distribuição de cargos. O PT sabe disso e tais cálculos pragmáticos
levaram à escolha de um empresário, não-petista, para o posto de vice-presidente
na coalizão vencedora. A cara campanha televisiva de Lula não foi financiada
pelos professores mal-pagos que formam um dos maiores grupos de apoio ao
partido, mas por empresários que apareceram para ajudar. Como um deles me
disse de forma bastante gráfica, "vão-se os anéis, mas ficam os dedos".
Mas, enquanto os resultados gerais indicam uma mudança significativa e
importante para centro-esquerda,
o maior partido direitista, o PFL, continua a
ser uma força poderosa no Congresso depois das eleições. Muitos dos líderes
do PFL nunca estiveram fora do poder desde 1964, quando houve um golpe
militar. Eles permaneceram para ajudar a negociar a transição para a democracia,
e foram uma peça-chave na coalizão que elegeu Fernando Henrique Cardoso
em 1994 e o reelegeu em 1998. Mas, agora, pela primeira vez na história recente,
o PFL se encontra na oposição. Isso poderá ter um efeito benéfico ao partido,
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ao tornar claras suas posições em temas como o livre comércio, a reforma dos
mercados e as privatizações, além de criar um partido democrático e conservador
mais coerentemente organizado de centro-direita, que se apresente como alternativa
ao PT. Este fato seria saudável para o desenvolvimento da democracia brasileira.
2. Surpreendentemente,
os resultados da eleição foram um choque
considerável para os analistas de Wall Street, que dominaram o modo como o
Brasil era visto nos Estados Unidos nos últimos nove meses. Apesar do contínuo
fortalecimento de Lula nas pesquisas, os analistas dos maiores bancos norteamericanos e de grupos de investimento continuaram acreditando na vitória do
candidato governista, José Serra. E a possibilidade da eleição de Lula lançou a
todos na histeria. A Goldman Sachs chegou até a inventar um "lulômetro" para
prever o crescimento do risco de investimento de acordo com a performance de
Lula nas pesquisas. Mas suas opiniões estavam baseadas, freqüentemente, em
informação pouco confiável sobre a força de Serra e sobre o que havia ou não
sido obtido com as reformas durante os oito anos de governo de Fernando
Henrique Cardoso. De fato, a posição de Serra era fraca desde o começo: a
coalizão que apoiava FHC já estava desfeita antes mesmo do começo da corrida
eleitoral. O PFL nunca apoiou a candidatura Serra - que encontrava oposição
até mesmo por parte de fundadores do próprio PSDB, criando sérios atritos
dentro do partido do presidente.
Além disso, em seu segundo mandato, o programa de reformas de Fernando
Henrique chegou a um impasse. O Brasil dependia de empréstimos externos
para cobrir o pesado déficit público, enquanto ligava cada vez mais a dívida
pública e privada ao dólar e à taxa de câmbio, tornando o Brasil vulnerável tanto
à percepção de risco pelos mercados internacionais quanto a qualquer oscilação
negativa na economia mundial. Para completar, depois de oito anos de governo
de um presidente cosmopolita, poliglota e com bom trânsito internacional, e
uma equipe econômica conhecida de Wall Street, era inevitável que, com a
chegada das eleições de 2002, a incerteza sobre o futuro seria um problema
para os investidores.
A confiança cega de Wall Street de que Serra representaria a "continuidade"
sempre foi equivocada. Dentro do governo de Fernando Henrique, ele sempre
foi uma voz de oposição leal. Serra era um crítico dos favoritos de Wall Street: o
ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do Banco Central, Armínio
Fraga. Como ministro da Saúde, ganhou fama internacional ao combater as
multinacionais da indústria farmacêutica na questão dos medicamentos genéricos.
E Serra ainda tinha um "problema Gore": não sabia como lidar com a herança
deixada pela era Fernando Henrique, da qual fez parte; ele irritou o presidente
ao não defender vigorosamente o governo dos ataques. E sua campanha, ao
contrário da de Lula, foi quase insistentemente negativa.
Lula, por outro lado, tinha a ajuda de um dos mais bem-sucedidos
marqueteiros do país, Duda Mendonça: Sob sua orientação, o candidato aparou
a barba, moderou sua retórica de palanque, deixou de lado os jeans e as camisetas,
passou a usar sóbrios ternos, camisas e gravatas e, com seus dentes recentemente
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alinhados, sorria sempre, mesmo em face das dificuldades, agarrando-se à sua
linha "paz e amor" e apresentando-se ao público como um grande avô. Para
garantir o voto feminino, onde seu índice de aceitação era menor, Lula aparecia
mais e mais ao lado de sua mulher, Marisa Letícia, nas várias viagens de campanha,
ao estilo norte-americano.
Sem um plano, o pouco carismático Serra, filho ambicioso de imigrantes
italianos, líder estudantil, exilado, PhD em Economia em Cornell, um homem
de visões críticas decididamente
profundas, se concentrava em desestabilizar
seus adversários iniciais. A governadora do Maranhão, Roseana Sarney, havia
alcançado altos patamares no começo da campanha, mas sua candidatura foi
destruída depois de uma blitz policial no escritório de seu marido, um empresário,
e pelas fotos, amplamente divulgadas, de pilhas de dinheiro lá encontradas, cuja
origem era desconhecida. Isso bastou para tirar Roseana da disputa, mas a um
custo muito alto: o atrito com a dinastia Sarney, comandada pelo pai de Roseana,
o ex-presidente da República e agora influente senador José Sarney, segundo o
qual Serra e o governo de Fernando Henrique estavam por trás da operação
policial. Não muito tempo depois, Sarney declarou apoio a Lula.
Com Roseana Sarney fora do páreo, Serra concentrou sua atenção em Ciro
Gomes, governador do Ceará, que também começava a se destacar nas pesquisas
e era o protegido de um guru de Harvard, o professor Mangabeira Unger. Uma
campanha televisiva enfatizou a personalidade volátil de Ciro e suas gafes (por
exemplo, quando perguntado sobre qual o papel na campanha de sua namorada,
a atriz Patrícia Pillar, Ciro disse que era o de dormir com ele). Como resultado,
o candidato sofreu uma enorme queda nas pesquisas. Mas esta também foi uma
vitória de Pirro para Serra: no segundo turno das eleições, Ciro declarou apoio
a Lula. Serra quase não foi para o segundo turno, e começou a reta final com 25
pontos percentuais atrás de Lula, uma diferença quase impossível de anular em
tão pouco tempo.
Portanto, a performance política, as habilidosas relações públicas e as
complexidades do sistema político brasileiro explicam em muito a vitória de
Lula. E, enquanto é exagerado dizer que o resultado mostra uma rejeição ao
"Consenso de Washington" como modelo de desenvolvimento econômico e ao
chamado "neoliberalisrno",
como disseram observadores externos, verifica-se
que o PT conquistou um grande número de eleitores de classe média que estavam
desiludidos com o governo de Fernando Henrique. FHC trouxe muito para sua
presidência: estilo, conciliação, civilidade, elogios internacionais. Ele freou a
inflação, combateu a pobreza extrema, diminuiu a taxa de mortalidade infantil,
conduziu uma política agressiva e relativamente bem-sucedida no combate à
Aids, e melhorou o ensino fundamental. Mas a corrupção continuou, a Justiça
permanece lenta e poucos têm acesso a ela. Ele cortou gastos excessivos de
Estados e municípios e fez muito para fortalecer o sistema bancário, e segmentos
da sociedade se beneficiaram, e continuam se beneficiando, com os lucros obtidos
no investimento em títulos do governo. Ainda assim, a maioria da classe média
sofreu com os efeitos nocivos das altas taxas de juros. A inflação voltou a subir
enquanto o real perdia valor (no ano passado a desvalorização foi de 40%), e o

92

Revista de Economia

& Relações

Internacionais.

vol.l(2)1

jan.2003

desemprego e subemprego aumentaram sensivelmente. O crime e a insegurança
tornaram a vida insuportável em muitas áreas urbanas, particularmente em bairros
mais modestos.
Quando visitam o Brasil, os investidores de Wall Street às vezes voam de
edificio para edificio em São Paulo, usando helicópteros. Se eles observassem o
que acontece no chão, entenderiam melhor por que o governo foi derrotado. O
Brasil sempre foi um país de intensa vida nas ruas, de pequenos negócios, bares
e fábricas. Ainda nas semanas anteriores à eleição, dirigindo por São Paulo, uma
cidade de mais de 15 milhões de habitantes e o coração financeiro e industrial
do país, eu me assustava ao ver, rua após rua, prédios fechados, lojas fechadas,
fábricas fechadas e esquinas vazias. Mesmo no centro da cidade, grandes prédios
de apartamentos estavam vazios, trancados e cobertos de pichações.
Na luxuosa Avenida Paulista, os prédios são cercados por grades de quatro
metros de altura, repletas de fios eletrificados. Foi a basicamente conservadora
classe média brasileira que não viu Fernando Henrique e sua equipe econômica
com as mesmas lentes cor-de-rosa usadas pelos que estavam de fora. O PT
percebeu que deveria capturar esta classe média - nem os muito ricos, nem os
muito pobres, mas os assalariados ou microempresários - se queria chegar ao
poder. E foi uma decisiva mudança de voto desta classe que derrotou Serra.
No Brasil há um intervalo de dois meses entre a eleição e a posse do novo
presidente, em 1. o de janeiro de 2003. Este será um período de muito risco. Os
sérios problemas econômicos que tornaram o Brasil vulnerável aos caprichos
dos investidores estrangeiros não acabaram, apesar da temporária euforia póseleição. Investidores privados continuam nervosos e o risco de um ataque
especulativo à moeda brasileira continua alto. Muitos economistas estrangeiros
temem que a fuga de capitais, o bloqueio das linhas de crédito e uma nova
queda livre no valor do real possam criar uma profecia que se auto-cumpra e
force o Brasil a decretar moratória.
Economistas brasileiros argumentam que o medo é exagerado e que o
pagamento e rol agem da dívida podem ser gerenciados. Eles apontam que o
Brasil já recebeu os primeiros US$ 3 bilhões do pacote do FMI negociado em
agosto, e que mais US$ 3 bilhões chegariam antes do fim do ano. Segundo eles,
as reservas do país são suficientes para que o Brasil cumpra todas as suas
obrigações. Vozes menos histéricas emergiram para falar contra o pânico, entre
elas a do presidente do Federal Reserve Bank ofNew York, William McDonough.
E é de se esperar que grandes companhias
norte-americanas
que têm
investimentos de longo prazo no Brasil também procurem acalmar os mais
nervosos. Afinal, o investimento norte-americano no Brasil nos anos recentes
foi cinco vezes maior que na China, e entre as empresas norte-americanas com
grandes somasinvestidas no Brasil estão General Motors, Ford, Texaco, Exxon,
General Electric, Citibank, McDonald's, Cargill, Philip Morris, Goodyear, e
ainda a Alcoa, na qual o secretário O'Neill já ocupou cargo de chefia.
Mas as exigências de Wall Street, do FMI e dos Estados Unidos para que
pessoas "de confiança dos mercados" sejam escolhidas para postos-chave da
política econômica serão insistentes, pois eles acreditam que os nomes "certos"
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garantirão o cumprimento das condições impostas pelo acordo com o FMI:
manutenção das altas taxas de juros, alto superávit e pontualidade no pagamento
da dívida. Isso, claro, é um balde de água fria nas expectativas da maioria dos
eleitores brasileiros, que quer juros mais baixos, mais crescimento e mais empregos.
Mas a moratória não é o único risco que o Brasil enfrenta neste período. Além do
medo de Wall Street, também há a pressão dos visionários utópicos.
3. Muitos na esquerda vêem a vitória de Lula como, de fato, uma rejeição
das políticas dos anos 90 que promoveram abertura de mercados, comércio
livre e privatizações. Eles esperam que o Brasil, sob a presidência de Lula, tome
a frente na luta contra a globalização. Desde 2001, encorajada pela administração
petista no Rio Grande do Sul, Porto Alegre se transformou no ponto de encontro
do Fórum Social Mundial, um grande encontro
de manifestantes
antiglobalização que se vêem como o contraponto do Fórum Econômico Mundial,
em Davos. O Brasil de Lula inevitavelmente galvanizará as esperanças e a presença
de muitos ativistas à procura de suas próprias utopias. Suas expectativas
provavelmente estimularão o medo da extrema-direita de que Lula e o Brasil se
tornem aquilo que a extrema-esquerda quer que eles se tornem.
Internamente,
o grande dilema será o conflito entre as expectativas e as
possibilidades. Os governadores e prefeitos querem escapar da camisa de força
imposta pelo governo de Fernando Henrique e renegociar suas dívidas com a
União. Os trabalhadores e funcionários públicos, grandes simpatizantes do PT,
querem aumentos de salário para compensar a inflação. Os sem-terra querem
terra e uma recompensa por terem se acalmado durante a campanha. E aqueles
que estão na base da pirâmide econômica querem um aumento no salário mínimo.
Todas essas aspirações correm lado a lado com as restrições impostas ao futuro
governo pelo pacote de US$ 30 bilhões do FMI.
O terceiro grande problema do PT é a falta de experiência na administração
de um governo complexo como o brasileiro. O novo governo precisa de
conselheiros confiáveis para conduzi-lo no labirinto da burocracia federal. E o
PT tem um conhecimento internacional limitado, apesar de poder contar com o
serviço diplomático brasileiro, cuja habilidade é amplamente reconhecida. Mas
o partido terá de aprender rápido. O novo governo encontrará decisões urgentes
a tomar em questões como comércio, cumprimento dos acordos com o FMI e
as crises de vizinhos como a Argentina, a Colômbia e a Venezuela. E o PT ainda
precisará de Duda Mendonça para ajudá-Io a manter sua imagem, porque a
imagem, às vezes, pode ser tão importante quanto a realidade, e uma das imagens
que os moderados do PT mais temem em Brasília, no dia 1. o de janeiro, é a de
Lula aparecendo com os presidentes Castro e Chavez, enquanto uma delegação
norte-americana de baixo escalão, por razões de protocolo, ficará escondida do
público em algum lugar nas fileiras de trás.
Para a sorte dos Estados Unidos, a atual embaixadora do país no Brasil,
Donna Hrinak, é uma profissional competente, com passagens pela Bolívia e
pela Venezuela. Como ela gosta de dizer aos brasileiros e, sobretudo, ao PT, ela
é filha de um metalúrgico. Ela já é respeitada no Brasil por políticos e pela
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imprensa. O problema, portanto, não é a qualidade da informação passada de
Brasília para Washington, mas a falta de coerência da resposta de Washington
aos desafios que a presidência de Lula certamente trará.
Mesmo antes do 11 de setembro de 2001, quando o Afeganistão e o Iraque
tiraram a América Latina das manchetes e a empurraram para escanteio nas
prioridades de Washington, a política norte-americana
para a região estava
dominada pela política doméstica. E com Constantine Menges, o deputado Hyde
e os congressistas cubano-americanos
atacando Lula, sua vitória, longe de ser
recebida como a confirmação de uma democracia bem-sucedida e de inclusão
política - algo que os Estados Unidos afirmam desejar em seus esforços pelo
mundo para construir a democracia -, ameaça ser interpretada mais uma vez pelas
visões estreitas de Little Havana. É como se os Estados Unidos passassem toda a
Guerra Fria analisando a Rússia pelo prisma da Albânia, e a China pelo prisma de
Macau, ou explicassem a Índia examinando a política interna das Ilhas Maldivas.
Para um país do seu tamanho e importância, o Brasil tem pouco apoio no
Congresso norte-americano. E tampouco a imprensa norte-americana tem muito
interesse no país. As notícias do Brasil geralmente são sobre samba, sexo e futebol,
e as questões econômicas estão confinadas às páginas de finanças. Chegou a hora
de Washington perceber que conversa fiada no Tesouro, histeria em Wall Street e
medos tolos sobre um novo eixo do mal podem prejudicar os interesses norteamericanos. A eleição brasileira deve ser vista como contraponto à crise argentina,
à possibilidade de um golpe na Venezuela e ao conflito crescente na Colômbia.
Se o Brasil falhar, como pode acontecer, isso terá grandes conseqüências
não apenas para o sistema financeiro internacional,
mas para o futuro da
democracia na região. É irônico que, enquanto os Estados Unidos falam sobre
como "construir" uma democracia após o conflito no Iraque, correm o risco,
por falta de atenção e prioridades erradas, de agravar os problemas que podem
minar a maior e mais bem-sucedida democracia localizada naquilo que os Estados
Unidos gostam de considerar sua própria vizinhança.
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Tendências mundiais da gestão
em saúde: o caso da assistência
médica gerenciada (AMG)
André Cezar Mediei'
Resumo: O artigo procura abordar o tema da assistência médica
gerenciada (AMG) como um dos movimentos
recentes para
contenção de custos e melhoria da qualidade e eficiência dos sistemas
de saúde, enfatizando a controvérsia existente em sua aplicação e
sua resistência por parte das associações médicas. Os principais
problemas da administração tradicional dos sistemas públicos de
saúde são referenciados de forma crítica, mostrando como surgiram
as condições concretas para o desenvolvimento de movimentos como
aAMG. O artigo descreve a evolução do sistema nos Estados Unidos,
enfatizando sua origem e crescimento, seu processo de regulação,
seus principais problemas, desafios e perspectivas futuras. Também
elucida algumas tendências recentes da AMG na Europa.

Palavras-Chave: Saúde, Economia da Saúde, Administração

de

Saúde, Assistência Médica Gerenciada.

L Introdução
Não faz muito tempo que o termo "managed care", traduzido como
"assistência médica gerenciada", ingressou no vocabulário cotidiano dos
administradores de serviços de saúde. Como tudo que cai "na moda", a menção
ao termo traz uma série de reações positivas ou negativas, entusiasmadas ou
indiferentes, confiantes ou descrentes. Muitos o utilizam sem saber exatamente
seu sentido ou significado, dando margem a confusões, desentendimentos,
preconceitos ou paixões infundadas.
A imprensa tem expressado uma certa perplexidade em relação à idéia. Por
um lado, reconhece que a AMG surgiu como resposta aos problemas que o
setor de saúde vem apresentando desde os anos 70 nos países desenvolvidos: (i)
aumento dos custos sem aumento da capacidade resolutiva dos serviços; (ii)
restrições crescentes ao acesso, em função da elevação dos preços, no caso dos
serviços privados, e (iii) queda da qualidade, no caso dos serviços públicos, uma
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vez que os orçamentos governamentais, por mais que aumentem a parcela
destinada à saúde, não conseguem acompanhar a escalada de custos.
Por outro lado, a imprensa também aceita e participa das críticas ao modelo,
no que se refere à burocratização dos procedimentos e rotinas de acesso aos
serviços, restrições quanto à liberdade de escolha dos médicos e estabelecimentos
de saúde, limitações ao consumo introduzi das como forma de "moderação" e
novas responsabilidades que passam a ter os consumidores com a realização de
exames preventivos que são pré-requisitos para manter a elegibilidade e as
condições pactuadas nos novos planos de saúde. Boa parte da imprensa reflete a
posição dos médicos, que perdem sua autonomia em prescrever exames e
medicamentos sem o compromisso com uma redução da relação entre custo e
efetividade. Para os médicos, a padronização das rotinas e serviços introduz
grandes probabilidades de erros alheios aos cálculos estatísticos e atuariais dos
economistas e gerenciadores clínicos. Além do mais, a perda de autonomia do
médico poderia ser acompanhada pela redução de seu salário, de seu "status"
profissional e de sua auto-estima.
Como corolário, reduz também sua
responsabilidade com os resultados. Sempre que algum procedimento não é
compatível com o diagnóstico, acarretando danos aos pacientes, os médicos
respondem: "não me culpem: só fiz o que me mandaram fazer, isto é, o que o
plano permite."
Mas a verdade é que os planos de AMG continuam em grande expansão,
não somente nos Estados Unidos, onde nasceram, mas também na Europa, nos
países asiáticos e até mesmo na América Latina. Boa parte das reformas de saúde
feita nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento adota um ou mais dos
princípios e práticas da AMG.
Em alguns casos, tais reformas acarretam grandes resistências, especialmente
dos médicos e profissionais de saúde que se organizam, vocalizam e influenciam
boa parte da população. A assimetria de informação do setor da saúde em favor
dos médicos, além de penalizar os consumidores, é uma faca de dois gumes.
Uma vez que os resultados de uma transformação como a AMG não aparecem
nas condições de saúde da noite para o dia, os pacientes acabam sendo mais
sensíveis, de forma negativa, às modificações introduzidas em suas rotinas e no
acesso aos serviços, do que às melhorias reais na saúde e na qualidade de vida.
Um bom atendimento de saúde tem mais a ver, na visão do usuário, com
"paparico" ou "bom trato" do que com efetividade no tratamento, cura ou o
aumento da expectativa de vida saudável. Se não curou, "Deus não quis", mas o
médico fez o possível.
Mesmo assim, a expansão do sistema de AMG é produto de seus efeitos
positivos sobre a capacidade de gerenciar melhor a saúde, garantindo qualidade
e reduzindo custos. Desde sua aplicação, a AMG, nos Estados Unidos, tem
baixado os custos dos programas públicos, como o Medicaid e o Medicare, e
possibilitado o aumento de cobertura daqueles que não são tão pobres para
serem elegíveis para um programa público focalizado, como o Medicaid, nem
tão ricos para pagar ou ter acesso a um plano de uma instituição mantenedora
de saúde (HMO). O rebaixamento dos custos e do valor dos planos de saúde,
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em sistemas de capitação, intensifica a concorrência e aumenta a possibilidade
de eliminação das empresas menos eficientes do mercado, além de trazer reduções
nas taxas médias de rentabilidade das HMOI.
Mas como é possível chegar a estes resultados? A resposta não é trivial, uma
vez que a evolução da AMG é um longo processo cumulativo de práticas,
inovações e mudanças de comportamento
que requerem transformações
na
regulação pública e privada, na comunicação social, nos currículos das profissões
de saúde e no exercício da multi-disciplinaridade
profissional do setor. Definir
os princípios e conceituar os processos de AMG não pode ser feito se não se
conhece previamente: (i) quais os principais problemas e desafios das formas
tradicionais de gestão do setor de saúde; (ii) como tais problemas e desafios
foram progressivamente
enfrentados nos países que começaram a adotar os
sistemas de AMG, especialmente nos Estados Unidos, onde nasceram.

2. Principais

problemas

da administração

tradicional

do setor de saúde

Define-se como administração tradicional do setor de saúde aquela que organiza
os serviços pelo lado da oferta. O médico estabelece seu consultório e os pacientes
aparecem. A Igreja constrói uma Santa Casa e os enfermos e pessoas que precisam
de internação vão procurar ser atendidos. A questão se torna mais complexa quando
o serviço tem de ser pago, uma vez que a capacidade de pagamento define uma
seletividade natural, segundo a renda, e uma hierarquia de estabelecimentos de
saúde, de acordo com as tarifas cobradas. Serviços para clientelas fechadas (empresas,
sindicatos etc. ) também se organizam para atender estes grupos fechados. Os sistemas
de saúde regidos pela oferta se caracterizam por:
a) Baixa competitividade,
reduzindo
a qualidade do atendimento:
o
grande problema dos serviços organizados pelo lado da oferta é a segmentação
dos mercados e, conseqüentemente,
o baixo grau de competitividade. Sem opções
e liberdade de escolha, os médicos não procuram agradar os pacientes porque
estes não têm escolha e têm de se acostumar com os serviços que recebem,
independentemente
de sua qualidade. Por outro lado, como não têm informação
sobre seu estado de saúde, qualquer coisa que o médico faça é aceitável. Como
todos os serviços ofertados têm mercado (ou capacidade para criá-lo), estabelecese um clima de cumplicidade entre os prestadores. Cartelizados, eles dividem o
mercado ou estratificam-no segundo regras pré-estabelecidas.
b) Multi-emprego
de médicos e profissionais
de saúde: Nos sistemas
tradicionais, os médicos trabalham em múltiplas instituições, colecionando
salários e empregos, como forma de garantir uma determinada remuneração.
Na maior parte dos casos, o número de horas contratadas de trabalho é mais
que o dobro do número de horas efetivamente trabalhadas, penalizando a
dedicação nos estabelecimentos
que detêm o menor grau de controle - em

1

As IMS com administração descentralizada na Califórnia, que operavam no fim dos anos 80 com margens
de lucro de 14% a 20%, tiveram de reduzir, por força da concorrência, suas margens para uma média de 4%
a 6% (Homonoff, 1995).
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geral os públicos, que atendem a população que não pode pagar. Como os
gerentes também são médicos "multi-empregados"
ou dependem da "boa
vontade" dos demais "colegas", estabelece-se um clima de cumplicidade onde
todos buscam esconder as falhas do sistema e o absenteísmo generalizado.
c) Baixo grau de prevenção: Os sistemas tradicionais, regidos pela oferta,
não têm estímulos
para introduzir
prevenção
de saúde, tanto nos
estabelecimentos como entre os pacientes. Os primeiros sabem que a prevenção
reduz o risco de utilização dos serviços de saúde e, portanto, estreita o mercado.
Os pacientes, por sua vez, não têm responsabilidade com sua saúde e não
desenvolvem uma cultura de prevenção. Para eles é mais cômodo utilizar os
serviços quando necessitam e manter hábitos insanos como o fumo, a vida
sedentária, a alimentação desregrada etc. Com isso os custos não param de
crescer, absorvendo parcelas cada vez maiores do orçamento público, das
empresas e das famílias.
d) Incorporação
acrítica de tecnologia: Uma baixa cultura ou prática
preventiva acaba por criar deformidades na capacidade de diagnosticar problemas
por parte dos profissionais de saúde. Sem estímulos para absorver teorias ou
desenvolver práticas de diagnóstico, torna-se mais fácil utilizar, de forma
crescente, os meios de diagnóstico sofisticados, as tecnologias de imagem, os
medicamentos
e tudo o mais que é produzido
pela indústria médica e
farmacêutica. O uso crescente destas tecnologias é transferido ao custo dos
serviços e pago pelos consumidores, indiretamente, por meio de impostos (no
caso dos serviços públicos) ou diretamente, pelos planos de saúde ou por valores
desembolsados diretamente na compra de serviços ou medicamentos.
e) Iniqüidade em função dos custos: Como sistemas regidos pela oferta
não são sensíveis ao aumento dos custos, há sempre uma tendência para que se
tornem progressivamente mais caros, inviabilizando que pessoas de baixa renda
possam comprar os serviços ou que os gastos públicos sejam suficientes para
garantir o acesso eqüitativo dos pobres. Sistemas mais sensíveis aos custos
permitem aumentar a cobertura, pelas razões inversas às anteriormente descritas.
f) Ausência de qualidade no atendimento:
Embora existam aspectos
comuns, o conceito de "qualidade" no atendimento
apresenta diferentes
percepções entre os adeptos de sistemas regidos pela oferta ou pela demanda. O
senso comum define que qualidade em saúde está, em geral, associada: (i) à
rapidez com que se atende; (ii) ao tratamento atencioso e civilizado; (iii) à
qualidade e à limpeza das instalações; (iv) à capacidade de solucionar os problemas,
restituindo boas condições de saúde ao paciente; (v) ao conforto oferecido ao
paciente, no sentido de reduzir seu sofrimento e/ou aborrecimento em função
do problema que está passando. Estes, no entanto, são conceitos que estão
muito aquém do que os serviços de saúde realmente podem oferecer.
Boa parte dos eventos
em saúde é previsível,
em função de
comportamentos individuais ou coletivos/sociais. Hábitos individuais nefastos
à saúde estão associados à alimentação, ao stress, ao comportamento sexual e
reprodutivo, à falta de exercícios fisicos e/ou vida sedentária, ao uso de
produtos que prejudicam a saúde, como álcool, fumo, drogas, medicamentos
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não balanceados e à exposição voluntária a riscos diversos. A predisposição
genética pode aumentar ou intensificar esses riscos, mas a decisão em tomá-los
é totalmente individual.
Nesse sentido, uma função primordial dos serviços de saúde, na perspectiva
de promover qualidade, é fornecer a informação necessária e a educação/
conscientização para que cada um saiba quais são os seus Limites e, dessa forma,
reduzir seus riscos. O serviço de saúde dirigido pela oferta não tem preocupação
com isso, mesmo porque a redução de uso/consumo
de bens e serviços de
saúde é contrária aos interesses de quem os oferece.
O mesmo ocorre quando Ministérios ou Secretarias de Saúde mantêm
diretamente seus próprios serviços. Como estes tendem a absorver quase todo
o orçamento setorial, os gastos com saúde pública e com vigilância sanitária e
epidemiológica
vão se contraindo,
aumentando
os riscos de endemias,
contaminação ambiental e outros problemas de saúde coletiva, que afetam mais
as populações pobres. Analogamente, se estes mantêm somente suas funções de
financiadores e reguladores da prestação de serviços, podem não somente exercer
um maior controle sobre o gasto global com saúde, como também cuidar das
tarefas que lhe são específicas de saúde pública e vigilância.
Alguns desses problemas são antigos, tendo levado, em vários momentos,
a pressões de custos que obrigaram o setor privado e o governo a buscar soluções
alternativas para o cuidado da saúde de seus clientes e da população. É nesse
sentido que surgem as primeiras instituições que introduzem
inovações no
cantinho da assistência médica administrada.
O surgirnento da AMG está associado às necessidades de assistência médica
para trabalhadores e suas famílias. Vários fatores, como a proteção ao absenteísmo
e a necessidade de garantir um clima psicológico de conforto e segurança adequado
ao trabalho, fizeram com que, desde o início do século, muitas empresas passassem
a se preocupar com o desenvolvimento de sistemas de saúde para seus empregados.
Assim, enquanto na Europa se desenvolviam os modelos de seguro social e
saúde atrelada ao esquema tripartite, onde Estado, empresa e trabalhadores cofinanciavam a atenção médica, a partir de uma legislação estatal pré-estabelecida",
nos Estados Unidos, o setor público pouco interveio em questões associadas à
assistência médica, deixando a decisão por conta das empresas.

3. Origens e desenvolvimento do sistema de atenção médica administrada
nos Estados Unidos
Desde o início do século, o desenvolvimento econômico norte-americano
se fez na base de empresas diversificadas, por tamanho e setor, ainda que
integradas
por meio das relações intersetoriais
que estabeleciam.
Esse
desenvolvimento propiciou a absorção não apenas da população rural ,que se
dirigia para as cidades, mas também de migrantes estrangeiros que chegavam
2

o primeiro

modelo de legislação de proteção de saúde, no caso europeu,
Bismarck. Ver sobre este ponto o artigo de Roscn (1977).

surgiu na Alemanha sob a égidc de
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aos milhares à Ellis Island, em
ova York, oriundos da Europa; ou a São
Francisco, Los Angeles (Califórnia) e Seattle (Washington),
emigrados dos
países asiáticos, como a China. A anexação de territórios espanhóis no século
anterior temperava com chili peppers o sabor do processo de desenvolvimento
nos Estados do sul e sudoeste. A consolidação de uma rede de pequenas cidades
abastecidas pela produção agrícola do interior favorecia o fluxo de alimentos
para os centros urbanos de grande porte que se desenvolviam em todas as
áreas do país.
Com a aceleração do processo de crescimento
urbano e industrial, a
regularidade da força de trabalho passava a ser uma necessidade e a boa saúde
dos trabalhadores
se transformava
em garantia de melhor produtividade.
Trabalhadores autônomos, empresas e sindicatos começaram, já nesta época,
a estruturar seus sistemas de proteção a saúde. Mas nem todos adquiriram a
escala suficiente para manter seus próprios serviços, surgindo a necessidade,
ou de cooperação entre empresas e sindicatos, ou de compra de serviços de
empresas e associações
médicas que pudessem
atender as necessidades
específicas de grupos de trabalhadores de empresas.
O primeiro exemplo conhecido de instituição que atuava no âmbito
da AMG, e que utilizava planos de pré-pagamento,
foi a Western Clínica,
em Tacoma (Estado de Washington).
Iniciando suas atividades em 1910,
oferecia uma grande gama de serviços de saúde por meio de seus próprios
provedores. Cobrava uma quantia mensal de US$ 0,50 por segurado. Várias
pequenas empresas e indivíduos começaram a assegurar seus trabalhadores,
de forma que esse tipo de sistema cresceu rapidamente
nas duas décadas
seguintes,
passando a se estender a mais de 20 cidades nos Estados de
Washington
e Oregon.
Em 1929, começaram a surgir planos de saúde organizados sob a forma de
cooperativas, para pequenos fazendeiros no Estado de Oklahoma, os quais
financiaram, com base em cotas (ações), um hospital e uma rede de médicos
que oferecia assistência médica aos seus acionistas, de forma subsidiada. O
desconto correspondia a um abatimento como parte do investimento inicialmente
realizado. Neste mesmo ano, no estado do Texas, o Baylor Hospital começou a
financiar planos de pré-pagamento de saúde para os professores do Estado, dando
origem ao embrião de uma das maiores empresas de medicina de grupo norteamericana: a Blue Cross. O plano se expandiu rapidamente para outras categorias
profissionais. Dez anos depois, na Califórnia, surge a empresa Blue Shield, com
planos de reembolso (pós-pagamento)
para serviços médicos.
A expansão das estratégias de medicina de grupo, desde sua origem, contou
com forte oposição dos grêmios, sindicatos e associações médicas. Estas
chegaram a cassar a licença do médico Michael Shadid, de Oklahoma, por
práticas desleais à categoria, ao apoiar o desenvolvimento
das cooperativas
rurais de saúde, com preços mais baixos e competitivos que os cobrados pelo
cartel dos profissionais liberais. No fim dos anos 20, a American Medical
Association (AMA) moveu vários processos judiciais contra o pequeno número
de planos de saúde que começavam a crescer em todas as regiões.
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Mas foi durante a Grande Depressão que as vantagens dos primeiros sistemas
de AMG começaram a se fazer presentes. A crise econômica derrubou os
orçamentos familiares e aumentou os riscos de adoecer de boa parte da população,
sem dinheiro para pagar as práticas liberais tradicionais. A expansão de
cooperativas, sistemas de pré e pós-pagamento e formas de assegurar risco de
saúde mitigava as oportunidades de manter a assistência médica para grupos de
trabalhadores e pequenos fazendeiros. Esta posição foi reconhecida em 1932
pela Comissão de Custos da Assistência Médica (Committee on the Cost of
Medical Care), um grupo que reunia vários líderes de organizações médicas,
dentistas, profissionais de saúde pública e consumidores.
Os anos que rodeiam a Segunda Guerra Mundial representaram um rápido
crescimento das práticas de AMG. Para exemplificar, os planos de saúde da Kaiser
Permanent se iniciaram em 1937, quando a Kaiser, à época uma empresa de
construção civil, começou a financiar planos de saúde para seus trabalhadores e
suas famílias durante a construção de um aqueduto que transportaria água do
Rio Colora do para Los Angeles e, posteriormente, para outras obras públicas
civis nos Estados da Califórnia e de Washington. Em 1994, a Kaiser Permanent
tinha 7,3 milhões de beneficiários em 17 Estados norte-americanos.
Ainda em 1937, estabelecem-se os planos de saúde da Group Health
Association (GHA) no Distrito de Columbia, contratada por uma grande
empresa de financiamento imobiliário (Home Owner's Loan Corporation),
como forma de reduzir a inadimplência
nos empréstimos
imobiliários,
resultantes da crise nos orçamentos familiares em função de despesas médicas
assumidas por muitos dos mutuários. A GHA foi criada inicialmente como
uma associação sem fins lucrativos. Atualmente, depois de uma crise financeira,
foi assumida pela Humana Health Plans.
Em 1944, estabeleceu-se na cidade de Nova York a empresa Health
Insurance Plan (HIP), que hoje tem mais de um milhão e meio de afiliados nos
Estados de Nova York, Nova Iersey e Flórida. Em 1947, organizou-se em Seattle
a Group Health Cooperative of Puget Sound, também com mais de um milhão
de associados hoje.
A expansão desses sistemas continuou, de forma acelerada, ao longo dos
anos 50 e 60, ainda que continuasse a contar com a oposição dos grêmios médicos
e de outras formas de organização dos serviços baseadas nos pagamentos diretos
("fee for service"). Mesmo assim, até meados dos anos 70, as HMO's tinham
reduzido papel na assistência médica nacional. Em 1970 existiam não mais do
que 30 HMO's, e sua presença só era significativa, em termos de assistência
médica, em algumas partes do Estado de Washington (Seattle) e na Califórnia.
A partir de então é que começa a se expandir rapidamente a estratégia de AMG.
Em 1973, o governo norte-americano promulgou o "Federal HMO Act",
que estabelecia as regras pelas quais as empresas com determinado tamanho
deveriam oferecer planos médicos para seus trabalhadores, baseados em estratégias
de seguro. O Ato originou-se a partir dãs discussões que Paul Ellwood teve nó
início dos anos 70 com o Department of Health and Human Services durante o
governo Lyndon Johnson. Ellwood participou também da formulação do Health
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Plan Act, de 1966, que regula os planos de saúde nos Estados
principais atributos do HMO Act foram:

Unidos.

Os

- Garantir recursos e facilidades de empréstimos para o planejamento e
início de operação de novas HMO's, assim como para a expansão das
atividades de HMO's já existentes;
ão permitir o funcionamento de HMO's que não estejam credenciadas,
de acordo com as regras e atributos definidos pela legislação federal e de
cada Estado;
- Empresas com mais de 25 empregados devem garantir assistência médica
ofertada por duas HMO's qualificadas pela legislação federal e estadual.
Para serem qualificadas pela legislação federal, as HMO's deveriam
satisfazer uma série de requisitos, tais como: (i) um plano mínimo de beneficios
contendo um pacote de serviços definidos de forma padrão; (ii) demonstrar
que a rede de provedores de serviços era adequada ao cumprimento
desse
plano mínimo de beneficios; (iii) ter um sistema de garantia de qualidade e ser
acreditada por uma instituição externa; (iv) apresentar padrões de gerência
financeira
sustentável
no longo prazo; (v) ter sistemas adequados
de
processamento
de queixas e reclamações
dos consumidores
e processar
satisfatoriamente
os pedidos encaminhados.
Ainda que tivesse sido importante, por representar as primeiras experiências
de regulamentação da AMG, o ato de 1973 ficou conhecido, em seus primeiros
anos, como um ato "anti-HMO",
uma vez que estabeleceu dificuldades de
operação de muitas HMO's já existentes e criou condições relativamente duras
para que as HMO's novas se estabelecessem. Estavam, desta forma, estabelecidas
as regras e o patamar mínimo de concorrência que as HMO's deveriam enfrentar
num mercado altamente competitivo. As barreiras iniciais fizeram com que o
crescimento das HMO's fosse menor até 1977, quando o mercado começa a se
expandir de maneira bastante acelerada. Entre 1976 e 1995, o número de afiliados
das HMO's passou de 6 para 56 milhões, representando uma taxa de crescimento
de 37% ao ano (ver gráfico 1).
Gráfico 1 - Crescimento da população afiliada às HMO's nos
Estados Unidos da América: 1976-1995
(em milhões de afiliados)
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Este crescimento teve grande sustentação política de ambos os partidos
norte-americanos:
o Democrata e o Republicano, pois, apesar das diferenças,
todos vislumbravam os efeitos que a AMG poderia trazer, tanto no setor público
quanto no setor privado. Neste particular, vale destacar que os sistemas públicos
de saúde norte-americanos - o medicare, que oferece atenção médica à população
maior de 65 anos, e o medicaid, voltado para prestar atenção aos pobres (com
renda inferior a US$ 9.000 por ano) - se desenvolveram a partir dos anos 60.
Estes programas estavam baseados não na prestação direta de serviços por
estabelecimentos
governamentais,
mas na compra de serviços de saúde de
prestadores privados ou filantrópicos.
Desde suas origens, o governo tem incentivado o uso dos instrumentos de
AMG nas estratégias do Medicare e Medicaid, dadas as vantagens que poderiam
representar em oferecer mais qualidade a custos mais baixos. Por isso, tem se
envolvido crescentemente nos aspectos regulatórios e nos processos de compra,
fiscalização e monitoramento
das estratégias de AMG nos programas de saúde
financiados pelo setor público.
Outros sistemas de AMG começaram a ser desenvolvidos nos anos 70,
destacando-se em particular as Organizações de Provedores Preferenciais de serviços
de saúde (PPO's). As PPO's diferem das HMO's em basicamente dois aspectos:
a) não aceitam receber por sistemas de capitação"; b) trabalham com uma rede de
médicos e/ou estabelecimentos de saúde credenciados, nos quais pedem grandes
descontos para a compra de serviços. Os clientes podem até mesmo buscar médicos
ou hospitais fora da rede de credenciados, só que, além de ter de antecipar o valor
dos serviços ao prestador e apresentar uma fatura ao plano de saúde para ser
reembolsado, têm um teto de valor a ser coberto, de acordo com a natureza do
evento, ficando as despesas adicionais por sua própria conta.
Numa situação intermediária, entre as HMO's e as PPO's, existem os planos
chamados de Pontos de Serviço ("point of service", POS). Os planos POS
caracterizam-se pela situação onde os usuários não têm uma escolha prévia de
como receberão os serviços até o momento em que precisam dos mesmos. Por
exemplo, os beneficiários de um POS podem estar simultaneamente afiliados a
uma HMO, a um plano de pós-pagamento (indemnity plan) e a um outro de
PPO. As condições mais vantajosas para a empresa são as oferecidas a cada cliente
no momento em que precisam dos serviços, sendo respeitadas algumas regras
mínimas de qualidade e cobertura. Assim as POS têm tempo para renegociar, a
cada momento, suas condições de compra de serviços, podendo "surfar" nas
vantagens derivadas da competição entre distintas formas de provedores e
organizadores de serviços.
3

Sistemas de capitação podem ter duas acepções. Do lado das HMO, são conhecidos como aqueles onde os
clientes pagam mensalmente ao plano um valor per capita correspondente
a seu nível de risco, calculado por
parâmetros de atuária médica, para a cobertura de um conjunto de eventos definidos previamente. Do lado
dos provedores de serviços, são aqueles onde estes recebem dos asseguradores um determinado valor per
capita para um conjunto de procedimentos
de saúde gerais ou associados a uma determinada especialidade.
Assim, existe um processo de repartição de riscos. Quem paga corre o risco de pagar mais do que usa, se
sua saúde permanecer boa. Quem presta o serviço corre o risco de gastar mais do que recebe, se a saúde do
paciente é ruim.
esse sentido, existe o estímulo, por parte dos provedores e asseguradores, em desenvolver
uma cultura de prevenção como forma de minimizar o risco e aumentar seus lucros.
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Ao longo dos anos 70 foram realizadas inúmeras revisões nos critérios
e práticas da AMG vigentes até então. O uso cada vez mais freqüente de
análises retrospectivas"
de comportamentos
clínicos foi desenvolvido como
forma de padronizar
procedimentos que tenham vantagens comparativas em
termos de menores custos e melhores resultados. Esta forma de proceder ganhou
impulso com o estabelecimento
dos grupos relacionados
de diagnóstico
("diagnosis related groups" - DRG's) e sua aplicação como forma de pagamentos
baseados em critérios de tarifação por serviço ("fee for service"). Neste caso, a
negociação do fee é feita na base de preços que representam o menor custo do
procedimento que tem melhor resultado.
Outro avanço na AMG dos anos 70 foi o uso de sistemas de acreditação
hospitalar por HMO's, especialmente na Califórnia. Ainda há que se destacar, a
partir de 1972, a criação de uma Comissão Federal para rever os padrões de
desempenho profissional (Professional Standards Review Organization - PSRO)
dos serviços prestados no âmbito das HMO's, tendo em vista adaptá-Ias às
necessidades de programas públicos como o Medicare e o Medicaid. A grande
contribuição desta comissão foi estabelecer requisitos de estrutura organizacional,
infra-estrutura, capacidade de análise e processamento de informações para a
operação de programas de AMG.
Por fim, começou a se desenvolver, especialmente a partir dos anos 80, o
uso de rotinas de prevenção como forma de controle de custos e manutenção
da saúde dos beneficiários das instituições de AMG. Estas rotinas envolviam
basicamente o acompanhamento
da diabete e hipertensão arterial, exames de
rotina periódicos, promoção de educação em saúde, relacionada ao hábito regular
de exercícios fisicos, programas para a redução do stress, programas de prevenção
do tabagismo, alcoolismo e redução de peso, aconselhamento
nutricional e
mudança do padrão alimentar (alterando, inclusive, as refeições oferecidas nos
restaurantes das grandes empresas) e aconselhamento em saúde mental. Tanto
para as empresas como para as instituições de AMG, prevenção e bem-estar
passaram a ser componentes definitivos dos programas de administração da saúde.

4. A assistência médica
perspectivas futuras

gerenciada

contemporânea:

evolução,

tendências

e

A última década, na visão de Fox (1996), tem se apresentado como a combinação
de três movimentos no âmbito da AMG: inovação, maturação e reestruturação.
a) Inovações dos anos 90 nos sistemas de AMG: As principais inovações
podem ser apresentadas em três campos. Em primeiro lugar, o surgimento das
alianças entre hospitais e médicos, de forma a criar organizações destinadas a
competir no mercado de prestação de serviços para as HMO's (PhysicianHospitals Organizations - PHO's). Cansados de levantar sua voz e atuar contra
4

Esta prática já vinha sendo utilizada antes por empresas como a Blue Cross de Western Pennsylvania, que em
1959, em conjunto com a Allegheny County Medical Sociery Foundation e o Hospital Council of Westcrn
Pennsylvania, identificou vários procedimentos realizados com custos muito acima da média, sem melhoras
aparentes nos resultados encontrados nos tratamentos.
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o sistema de AMG, muitos médicos hoje passam a aderir a esse sistema e tirar
vantagens dele, se organizando empresarialmente para prestar serviços de forma
eficiente, seguindo seus parâmetros básicos de organização e remuneração. Ainda
que muitas das PHO's ingressem no sistema na base de "fee-for-service", vem
crescendo rapidamente o número dessas organizações que funcionam em base a
sistemas de capitação. Essas organizações, no entanto, ainda padecem de muitos
defeitos, tais como: (i) não são orientadas para a atenção primária, como a maioria
das instituições modernas de AMG; (ii) permitem grande liberdade ao médico
de escolher procedimentos e pedir exames externos, aumentando os custos e
tornando
as PHO's menos competitivas,
e (iii) apresentam fragmentação
institucional e sistemas inadequados de informação.
A segunda inovação é o desenvolvimento
de redes de especialistas
(oftalmologistas,
cardiologistas
etc.) chamadas de carve-outs system, que
montam suas próprias empresas para prestar serviços às HMO's, recebendo
pagamentos por capitação ou outras formas combinadas. A maioria dessas
redes é composta por profissionais
autônomos
que trabalham
de forma
cooperativa,
que aceitam uma subcapitação
da empresa. A vantagem dos
sistemas de carve-outs é contribuir para criar uma rede de especialistas de
retaguarda que permita receber a triagem feita pelos sistemas de atenção
primária. Há, no entanto, uma controvérsia em relação a estas empresas: elas
podem contribuir para aumentar a fragmentação dos sistemas de AMG e, dessa
forma, reduzir as vantagens
comparativas
de um sistema que se baseia
fortemente na prevenção e na atenção primária não-especializada.
A terceira inovação é a introdução maciça de tecnologia computacional nos
sistemas de informação, registro, controle, prontuário e focalização dos usuários.
A geração de novas informações e estatísticas tem permitido aumentar a eficiência,
a qualidade, ajustar permanentemente
os valores pagos por capitação, administrar
medicamentos e insumos e gerenciar, de forma adequada, os riscos dos distintos
pacientes. O uso de números únicos de identificação dos usuários permite a
intercomunicabilidade
dos registros e atos médicos prestados para cada indivíduo,
gerando uma massa de informações para melhorar o planejamento, operação e
controle das ações de saúde.
b) A maturidade dos sistemas de AMG: A maturidade dos sistemas de
AMG, no universo norte-americano,
pode ser vista a partir de distintos pontos
de vista. O primeiro é o crescimento do mercado de planos de saúde e, em
especial, daqueles regidos por sistemas de AMG. Estima-se que, em 1994,206,8
milhões de norte-americanos
(cerca de 79% da população dos Estados Unidos)
estavam assegurados em planos de saúde. O gráfico 2 mostra a distribuição
desta população segundo a natureza do sistema de assistência médica.
Em 1991, os planos tradicionais (com e sem pré-certificação) representavam
53% dos planos de saúde e os planos de AMG (HMO, PPO e POS), algo em
torno de 47%. Entre 1994, os planos tradicionais sem acreditação de provedores
reduzem sua participação de 10% para 6%, e os tradicionais com acreditação, de
43% para 29%. Em compensação, nestes três anos, as diversas formas de AMG
somadas passam a representar a maioria das preferências entre os planos de saúde.
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Gráfico 2 - Evolução dos Planos de Saúde
Estados Unidos 1991- 1994
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Entre 1991 e 1994, a participação das HMO's passou de 23% para 25%; das
PPO's, de 21% para 25%; e das formas mistas (POS's), de 3% para 15%. Portanto,
ainda que as HMO's e as PPO's liderem o mercado da AMG, as POS crescem
com forte dinâmica, uma vez que sua flexibilidade garante vantagens comparativas
nas preferências dos usuários.
O segundo indicador da maturidade
do sistema é o crescimento
da
incorporação dos recursos públicos e sua ampliação para populações não cobertas
por empresas ou por recursos provenientes dos orçamentos familiares. Muitas das
HMO's passaram a participar de programas como o Medicare e o Medicaid, apesar
dos problemas contratuais envolvidos, derivados dos sistemas de capitação, que
no caso do Medicare (que é um programa dirigido à terceira idade) apresenta
riscos maiores derivados das necessidades de hospitalização e manifestação de
problemas agudos em enfermidades crônicas. As HMO's que descobrem atalhos
na administração do risco de idosos passam a ter imensas vantagens corporativas
neste gigantesco mercado. Em abril de 1995 já existiam 2,5 milhões de beneficiários
do Medicare inscritos em planos de saúde administrados por HMO's.
O terceiro é a generalização e consolidação de um mercado para as empresas
de resseguro: as chamadas Administradoras de Risco de Saúde (ARS), as quais
elaboram planos para cobrir eventuais riscos catastróficos de uma dada população
coberta pelas HMO's. No início dos anos 80, a adesão das HMO's ao Medicare
começa a estar temperada pela contratação de resseguros, uma vez que os efeitos
do sistema de capitação em populações com maior risco pela idade pareciam
desconhecidos. Com o aumento dos níveis de controle gerencial dos planos e o
maior conhecimento dos efeitos de determinadas práticas preventivas e clínicas
no comportamento
epidemiológico da população idosa, a adesão aos planos das
ARS passou a representar custos menores para as HMO's. As ARS (risk contractors
enterprises) passaram, inicialmente, por uma fase de proliferação e outra de
concentração (eliminação ou take over de empresas), como todo mercado que
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se consolida. Atualmente o número de ARS continua se expandindo, mas de
forma mais centralizada e atada ao próprio movimento de expansão da clientela
dos programas de AMG. O Gráfico 3 ilustra a expansão dos planos de AMG, a
expansão do Medicare como parte destes planos e a evolução do número de
seguradoras de risco de saúde nos Estados Unidos.
Um quarto importante sinal da maturidade do sistema é a expansão dos
mecanismos de acreditação e controle de qualidade dos serviços de saúde
prestados pelas entidades de AMG. O Comitê Nacional de Garantia de Qualidade
nos Estados Unidos (National Committee for Quality Assurance - NCQA)
começou a acreditar as HMO's em 1991. O início do funcionamento do NCQA
data de 1979, como uma entidade independente para controlar a qualidade dos
serviços de estabelecimentos (hospitais e ambulatórios) de saúde, sempre que
demandada por empresas. A maioria das cadeiras do Conselho Diretor era
composta por empregados, sindicatos e representantes
dos consumidores de
serviços. No entanto, somente em 1991 o Conselho passa a acreditar as HMO's,
uma vez que antes a demanda era pouco expressiva.

Gráfico 3 - Afiliados das AMG, MEDICARE e
Número de Empresas de ARS: EUA 1985 - 1995
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O processo de acreditação de HMO's passou a criar a demanda por sistemas
de mensuração de desempenho dos serviços (performance measurement systems)
a partir da emissão periódica de informes (report cards) que registravam alguns
elementos do funcionamento
do sistema. Os indicadores de desempenho
passavam a fazer parte desses informes.
Por fim, um quinto sintoma da maturidade
do sistema passa a ser o
gerenciamento com base nos custos (cost management), o qual tem tido como
resultado o aumento do atendimento a pacientes externos e uma verdadeira
reengenharia dos hospitais. Os cuidados ambulatoriais (pacientes externos) e
hospitalares passam a ser integrados em uma mesma planilha de custos e os
sistemas de contabilidade ambulatorial e dos centros de custo de internação
deixam de ser independentes.
c) A reestruturação
dos sistemas de AMG: Nos últimos vinte anos, assistiuse a um forte movimento de segmentação das estratégias de AMG, como forma
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de diversificar e garantir nichos de mercado. Continuará assim no futuro? As
tendências parecem indicar que não. A segmentação do mercado de AMG's
hoje parece ser um dos fatores que impedem a expansão e a flexibilidade das
estratégias frente ao mercado. Os Estados Unidos passam por uma fase de forte
concentração de capitais. Redes de comunicação, bancos, redes de supermercados,
companhias de seguro, todos os segmentos passam a se consorciar, fundir e
conglomerar como resultado da maturidade dos novos padrões tecnológicos
que se estabeleceram, de forma independente,
no início dos anos 70, como
resposta inovadora à rigidez das velhas empresas fordistas.
Para atender a mercados mais abrangentes, do ponto de vista territorial,
ainda que mais exigentes, do ponto de vista das particularidades dos novos contratos
de trabalho - mais flexíveis e culturalmente diferenciados -, muitas empresas de
AMG passam a integrar práticas de HMO's com PPO's para diferentes estratégias
de atenção, subordinando-as a um mesmo modelo de gestão.
Nestes novos modelos, a porta de entrada pode ser tanto os próprios
ambulatórios
dos hospitais,
que passam a concentrar
seus esforços no
gerenciamento da atenção primária, como também redes de medicina familiar,
lideradas por médicos, que se submetem a contratar risco com o recebimento
de uma parte das capitações das HMO's. Muitas vezes essas redes de médicos
assumem a responsabilidade
integral (global capitation) pela gestão financeira
do sistema, passando a constituir o principal pagador de outros médicos
especialistas e hospitais. Os incentivos econômicos, nesse caso, passam a ser:
- quanto
recursos
estímulo
significa,
serviços

maior a resolutividade local (do médico de família), maiores os
capitados que ficam com o próprio serviço de atenção primária. O
à prevenção passa a ser essencial, uma vez que mais prevenção
em curto prazo, menos encaminhamentos e mais recursos para os
de atenção primária;

- com recursos sendo gerenciados autonomamente,
o médico de família
direciona sua atenção para os serviços secundários, terciários ou quaternários
que tenham a melhor relação custojefetividade. O monitoramento da qualidade
passa a ser essencial e o médico de família passa a exigir uma contra-referência
bem feita, o que permite que a própria qualidade do fluxo de informações no
processo de referenciar pacientes para outros níveis seja melhor;
Há que se destacar, portanto, que, ao se falar em medicina de família no
contexto de AMG, não se está falando nos médicos de pés descalços da China,
nem do sistema cubano dos médicos de quarteirão. Trata-se, ao contrário, de
uma estratégia integrada em todos os níveis de atenção, tecnologicamente
balanceada e com muito conteúdo de prevenção e educação sanitária, onde o
indivíduo passa a ser ator responsável pelo cuidado de sua saúde. Essa forma de
atenção, ainda que tenha na saúde da família o gerenciamento
primário dos
recursos, está macro-gerenciada por empresas de AMG (que procuram sempre
gerenciar os incentivos e aprimorar os mecanismos de informação e controle) e
garantidas
por ARS's, que cobrem os riscos catastróficos
que possam
eventualmente ocorrer.
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Assim, da mesma forma que empresas e redes financeiras e de serviços
tendem a se integrar e centralizar, formando cadeias nacionais e mundiais, os
serviços de saúde, sob a égide das novas gerações de AMG, passaram a fazer o
mesmo. Este será o movimento do setor de saúde no século XXI. Em parte já se
está assistindo a isso nos Estados Unidos e no mundo. A regularização dos
mercados de seguro-saúde vem ocorrendo com grande velocidade e intensidade,
havendo interesse para que venha a ocorrer em países como o Brasil e a Argentina,
em que pese as recentes crises de volatilidade desses mercados.

5. A assistência

médica gerenciada

na Europa

A experiência de AMG na Europa tem sido um pouco diferente daquela que
tem sido praticada nos Estados Unidos. O próprio conceito tem sido apropriado de
uma forma diferenciada, na medida em que AMG é entendida "como um processo
para maximizar os resultados de saúde de uma comunidade que tem recursos
limitados, através da garantia de um nível adequado de serviços que deverão ser
monitorados caso a caso para assegurar a melhoria permanente, visando alcançar
padrões nacionais e cobrir necessidades individuais de saúde'". Nestes termos, poucas
questões associadas com competição, livre escolha e gerenciamento de custos estão
introduzidas no conceito. A versão européia enfatiza mais os resultados coletivos
como o ponto de partida para a AMG, e a integração entre políticas nacionais,
administração comunitária e cuidados individuais como base do processo.
Vários países europeus têm passado por iniciativas para melhorar o processo
de compra e entrega de serviços de saúde para a comunidade. Essas iniciativas têm
criado três dimensões relacionadas
à melhoria no processo de compra e
gerenciamento dos serviços: a) melhoria do quadro de saúde da população; b)
avaliação da efetividade do tratamento e c) relação custo / efetividade dos serviços
de acordo com prioridades de saúde estabelecidas.
Sistemas financiados
por impostos
diretos, como os dos países da
Escandinávia, são geralmente públicos, ainda que possam envolver uma forte
relação com a comunidade local. Sistemas financiados pela seguridade social,
como os da Holanda e da Alemanha, concentram a discussão das prioridades de
saúde na focalização de um seguro básico de cobertura universal.
Em termos administrativos, a provisão de serviços de atenção primária e
hospitalar de segundo nível tem sido crescentemente baseada em mecanismos
contratuais (França), onde provedores públicos autônomos ou privados, por meio
de contratos de gestão, passam a prestar os serviços, sendo monitorados por
resultados. Em outros casos, os médicos de família de atenção primária (Inglaterra)
são reconhecidos como "porta de entrada" ao sistema. Na Inglaterra, as experiências
de médico de família com capitação global se iniciaram no fim dos anos 80,
chegando, posteriormente, ao crescimento do tamanho dos consultórios e sua
quase transformação em pequenas clínicas. O Relatório do Health Care 2000

5 Angell & Kassirer.(1996).
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Group incorpora, sem mencionar explicitamente, uma sene de instrumentos
utilizados tradicionalmente nos programas de AMG.
Em termos de gerenciamento
de enfermidades, estratégias efetivas têm
crescido, com base em guias para o tratamento médico, baseadas em medidas de
produto e credenciadas por programas de acreditação de qualidade de saúde.

6 . O futuro imediato da AMG
As tendências indicam que a grande competição no futuro estará no binômio
custo/qualidade.
Este cenário ocorrerá num contexto onde a geração e
incorporação de tecnologia terão de se submeter a parâmetros suportáveis, em
termos de custo, e onde o setor público passa a ter papel essencial no
financiamento, regulação, fiscalização e acompanhamento
macro de indicadores
e políticas de saúde.
Nos últimos anos provou-se, por meio das experiências com o Medicare e
Medicaid, que a AMG não tem contradições com o setor público e que, ao
contrário, pode ser uma das ferramentas para garantir eficiência a uma das últimas
fronteiras do desperdício e dos usos privados do espaço público, que constitui a
forma pela qual se torram os recursos de impostos gastos com saúde em boa parte
das nações em desenvolvimento e particularmente na América Latina. Nos Estados
Unidos, empregados públicos federais, estaduais e locais (incluindo professores)
constituem um dos principais mercados em expansão dos planos de AMG.
Outra tendência relevante é o aumento dos cuidados preventivos associados
a doenças crônicas. Estima-se que estas doenças representem hoje 80% dos gastos
com saúde e as estratégias de AMG têm centrado sua atenção na administração
destas enfermidades, obrigando muitas vezes o indivíduo a ter um papel mais
ativo em sua prevenção e tratamento.
Tal fato pode estar causando um
desconforto, uma vez que muitos preferem entregar sua saúde ao médico e não
ter de se preocupar com rotinas de tratamento. No entanto, a transformação
deste comportamento
é um processo cultural e, ainda que demande tempo,
acabará sendo incorporado aos costumes das novas gerações de consumidores.
Outro problema é a questão do acesso à tecnologia na cobertura de
determinados
eventos. A tendência da AMG é somente incorporar novas
tecnologias quando os procedimentos
deixam de ser experimentais
e têm
resultados garantidos e custoy'efetividade comprovado. Mas quem decide quando
e como um novo procedimento de cura deixa de ser experimental? O uso ou
não destes procedimentos
inovadores tem sido, em muitos casos, objeto de
processos judiciais e discussões sobre ética e padrões de cobertura nos serviços.
O aumento e a padronização da informação em saúde poderão ajudar a deixar
esta fronteira mais clara no futuro.
Até hoje, o custo das escolas médicas tem sido financiado, seja pelas elevadas
contas hospitalares que pacientes e planos de saúde são obrigados a pagar ao
utilizar os hospitais universitários, seja pelos impostos que financiam estes mesmos
hospitais. As práticas de AMG, no entanto, têm aumentando o acesso a uma
boa atenção médica, pela competição saudável por menores custos que ela
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introduz. Diante deste quadro, surge a pergunta: Como será financiada a
formação de médicos no futuro?
A verdade é que a idéia de uma assistência médica sem gerenciamento passa
a ser incompatível com o mundo atual. Compradores de serviços e prestadores
públicos e privados não toleram mais a elevação dos custos de saúde, que foi
altamente denunciada ao longo dos anos 70 e 80. Da mesma forma, uma
assistência médica sem padronização tem poucas chances de sobreviver. A telemedicina, os círculos de controle de qualidade dos serviços ambulatoriais e
hospitalares, as instâncias acreditadoras
e o pagamento incentivado por
resolutividade dos serviços criam novas demandas que deverão continuar a
reestruturar os serviços de saúde nos próximos anos. Nesse sentido as escolas
médicas, antes os baluartes da incorporação acrítica de tecnologias caras, terão
de orientar seus cursos mais para a promoção, prevenção e mecanismos de
gerenciamento de custos dos sistemas de saúde.
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A ordem internacional hoje:
segurança, estabilidade e bens
públicos internacionais
Eiiti Saio'
Resumo: Os ataques de 11 de setembro foram, de fato, um evento
que marcou profundamente as relações internacionais. Não porque
tenha trazido novos padrões para o relacionamento entre os países,
mas principalmente porque, ao exibir as vulnerabilidades da sociedade
norte-americana em seu próprio território, esse evento acelerou de
forma dramática algumas tendências e mudanças em curso no meio
internacional. Este artigo trata de um aspecto muito pouco discutido,
mas central nesse processo: como conciliar o provimento de bens
públicos internacionais
como estabilidade
política, regras de
convivência econômica, proteção do meio ambiente, combate a
ilícitos internacionais, entre outros, com um mundo de nações que
se fecham cada vez mais na defesa de seus interesses individuais,
abandonando
qualquer
noção de responsabilidade
sobre a
construção e manutenção de uma ordem internacional?
Palavras-chave:
Ordem Internacional, Segurança Internacional,
Bens Coletivos Internacionais, Política Internacional.

1. O significado dos ataques de 11 de setembro
A afirmação de que o mundo não seria mais o mesmo depois dos ataques
terroristas de 11 de setembro tornou-se um verdadeiro lugar comum. O impacto
desses ataques foi, de fato, enorme. Foi um choque para as pessoas comuns e
provocou mudanças fundamentais na atitude dos governos. Uma avaliação mais
precisa e completa, contudo, ainda está por ser feita. A guerra que derrubou o
Taliban no Meganistão foi apenas uma das conseqüências visíveis, mas outras
ainda estão em curso. As percepções dos estadistas e das pessoas comuns sofreram
mudanças, mas, estruturalmente,
tanto as forças que desencadearam a ação
terrorista quanto os meios empregados nos ataques já faziam parte da prática
corrente há bastante tempo. Pode-se dizer que, de muitas formas, o ataque de
11 de setembro revelou de forma trágica uma face da chamada globalização que
ainda não tinha sido percebida pelos analistas.
Entre as percepções que emergiram após os atentados de 11 de setembro,
as de maior visibilidade são aquelas que se referem a mudanças na agenda da
• Eiiti Sato é professor do Departamento

de Relações Internacionais da Universidade de Brasília.
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política internacional. As questões relacionadas à segurança internacional voltaram
a ter primazia sobre os temas relacionados
ao crescimento
da economia
internacional, às questões ambientais, à promoção dos direitos humanos e a outras
questões incluídas pelos analistas no conceito de low politics. Os ataques terroristas
não apenas reintroduziram a temática da segurança na agenda internacional, mas
o fizeram de modo dramático, surpreendente e sob novas bases.
Desde o fim da Guerra Fria, a globalização vinha sendo uma expressão
empregada para definir o quadro geral das relações internacionais. Associada a
essa noção, argumentava-se que as relações comerciais e financeiras haviam se
tornado mais importantes que as questões relativas à segurança internacional, e
que o Estado estaria deixando de ser o ator central nas relações internacionais e
na própria organização das sociedades. Os acontecimentos recentes puseram a
descoberto facetas novas da globalização e, em certa medida, recuperaram
conceitos antigos na explicação da agenda internacional.
Em que medida os eventos de 11 de setembro alteraram ou simplesmente
serviram para expor padrões vigentes nas relações internacionais? Nesse quadro,
que perspectivas se apresentam para a ordem internacional? Essas são duas
questões básicas a serem respondidas e, talvez, uma forma de compreendê-Ias
seja tomar como ponto de partida os elementos de permanência e de continuidade
visíveis na ordem internacional. Isto é, agora, passados os momentos de choque
provocados pela dramaticidade dos ataques terroristas, alguns elementos de
continuidade são mais visíveis e tornam-se mais evidentes algumas mudanças na
forma de perceber o meio internacional,
a ação diplomática e o papel das
instituições e das grandes potências no atual quadro das relações internacionais.

2. O que permanece e o que muda na percepção norte-americana
ordem interna e a política externa

sobre a

Um primeiro aspecto que se destaca no cenário internacional refere-se ao
papel dos Estados Unidos no mundo. A importância e a presença norte-americana
no mundo deverá continuar sendo um fator central nas relações internacionais
e, portanto, tentar compreender as ações externas dos Estados Unidos constitui
parte essencial do esforço mais geral de interpretar as forças em ação no meio
internacional. Frank Klingberg, ainda no início da década de 1950, analisando a
política externa dos Estados Unidos, identificou
fases de introspecção
e
extroversão que teriam se alternado ao longo do tempo'. Sua periodização da
história da política externa norte-americana vai até a década de 1940, e pode-se
dizer que até então, efetivamente, fosse possível observar períodos de extroversão
e de introversão se sucedendo na atitude do governo norte-americano em relação
ao meio internacional.
A década de 40, contudo, marcou a tomada de consciência por parte das
elites políticas e da própria sociedade norte-americana de sua condição de potência
Klingberg,

F. I., The Historical A1ternation ofMoods

in American Foreign Policy. In World Politics, vol.

n.02, Jan/19S2, p. 239-273.
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mundial. Arnold Toynbee, em conferência proferida no início de 19612, na
Universidade da Pensilvânia, sobre o papel dos Estados Unidos do mundo, lembrava
que "os fortes e os ricos não são cobrados apenas no limite de suas responsabilidades;
são também transformados em bode expiatório para tudo aquilo que ocorre de errado
em toda parte, mesmo quando esteja além de seu poder tornar as coisas melhores."
Essa afirmação de Toynbee, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, não foi
feita no sentido de sugerir que os Estados Unidos não deveriam ser cobrados por suas
responsabilidades em termos mundiais, mas sim para lembrar que constitui um atributo
inescapável da grande potência o fato de que suas ações sempre têm repercussões
internacionais, mesmo aquelas que, aparentemente, referem-se apenas ao plano
doméstico. Dessa forma, o papel mundial dos Estados Unidos deixou de ser uma
opção de seus governantes para tornar-se uma condição inerente a seu statusde primeira
potência mundial. Nessas circunstâncias, um governo mais voltado para dentro,
dedicando pouca atenção às questões internacionais, não mais seria identificado como
introspectivo ou não-intervencionista. Seria qualificado, no mínimo, como um governo
omisso. Além disso, políticas visando unicamente à defesa dos interesses norteamericanos produzem efeitos desestabilizadores inevitáveis sobre a ordem internacional.
Essa caracteristica inerente à grande potência implica que mudanças na atitude
política dos Estados Unidos produzem alterações no quadro geral das relações
internacionais, e algumas dessas alterações já são visíveis. Entre elas, o combate ao
terrorismo tornou-se um elemento central na política norte-americana, e esse fato
vem trazendo inúmeros desdobramentos no contexto das relações internacionais.
Nesse quadro, parece essencial tentar compreender as motivações da política norteamericana neste momento, isto é, por que os atentados terroristas se revestiram de
tanta importância para os Estados Unidos.
Além da indignação pela extensão da tragédia, a dimensão da reação norteamericana também se deveu à percepção de que não se tratava apenas de um ataque
terrorista contra um alvo específico. Não consistiu num ataque a um político influente,
a uma agência ou instituição identificada com ações anti-terroristas ou anti-islâmicas,
e nem mesmo contra um símbolo norte-americano ou do capitalismo, como alguns
chegaram a sugerir. Tudo indica que, tanto por parte do governo quanto por parte da
sociedade, a ação terrorista foi entendida como um ataque direto a fundamentos
básicos da sociedade norte-americana. Os efeitos dos ataques se fizeram sentir
diretamente sobre as liberdades civis que, ao longo de sua existência como nação
independente, têm sido um verdadeiro eixo da vida econômica e das instituições
políticas e sociais dos Estados Unidos.
a mensagem anual ao Congresso, em janeiro
de 1941, o presidente Roosevelt fez uma elaborada consideração sobre como a guerra
que se iniciava estava intrinsecamente associada à defesa da liberdade contra a tirania.
A mensagem ficou conhecida como "o discurso das quatro liberdades" ao afirmar
que a sociedade livre deveria estar baseada em quatro liberdades essenciais: a liberdade
de fé ("freedom of worship"), a liberdade da palavra ("freedom of speech"), a
liberdade das necessidades ("freedom from want") e a liberdade em relação ao
medo ("freedom from fear").
2 Toynbee, A. J., America and the World Revolution. Oxford Universiry Press, 1962, p. 3-4.
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Em larga medida, entendeu-se que os ataques terroristas do dia 11 de setembro
atingiram em cheio esse entendimento
da liberdade e, por essa razão, muitas
referências foram feitas à idéia de que tiveram um significado muito mais profundo
que o do ataque japonês de 7 de dezembro de 1941. Com efeito, Pearl Harbor era
uma base militar situada muito além das fronteiras norte-americanas. Foi um ato
típico de guerra, no seu sentido tradicional. Os oponentes usavam uniformes,
organizavam-se em exércitos regulares, estavam baseados territorialmente e tinham
objetivos determinados, entre os quais defender sua própria população civil. A ação
típica do novo terrorismo, ao contrário, não apresenta nenhum desses elementos e,
pela primeira vez, mostrava que a sociedade norte-americana estava vulnerável e
essa vulnerabilidade decorria, entre outras razões, das liberdades civis - um valor do
qual os norte-americanos tanto se orgulhavam.
Os ataques revelaram que qualquer indivíduo ou local público pode ser alvo de
ataque perpetrado, na maioria dos casos, de dentro do próprio território nacional.
Barragens podem ser destruídas, reservatórios de água e sistemas de refrigeração
podem ser contaminados, cartas-bomba podem ser enviadas etc. Levanta-se, até
mesmo, a hipótese de que uma contaminação radioativa de largas proporções poderia
ser provocada empregando-se apenas rejeitos de material nuclear.
Nos ataques de 11 de setembro os recursos empregados foram todos civis,
mostrando que, para um ataque terrorista, qualquer material ou recurso pode ser
transformado em armas letais quando os alvos a serem atingidos não são instalações
militares, mas indivíduos comuns e lugares públicos. Os homens-bomba já vinham,
há tempos, mostrando essa nova face do terrorismo. As ações terroristas de grupos
como o ETA, na Espanha, ou o IRA, no Reino Unido, não apresentavam algumas
componentes importantes desse novo terrorismo. Embora pudessem, eventualmente,
provocar danos e até mesmo a morte de civis, os alvos dos ataques eram, basicamente,
político-estratégicos. Na verdade, em vários ataques de grupos como o ETA e o
IRA, a explosão de bombas em locais com afluência pública era precedida de avisos
para que os locais fossem evacuados a tempo de evitar que civis fossem atingidos.
Esses grupos sempre tiveram em suas ações objetivos políticos bem definidos,
notadamente
o estabelecimento
de um estado independente
para, no seu
entendimento, poderem estabelecer uma nova entidade soberana e, como tal, viver
de acordo com as regras da comunidade internacional.

3. A crise de hegemonia

e as incertezas na ordem internacional

Do ponto de vista das relações internacionais,
a orientação da política
norte-americana
no sentido de desenvolver ações unilaterais pode trazer
conseqüências graves. Hedley Bull, em seu estudo clássico sobre a "sociedade
anárquica'?", discute em detalhe o papel da grande potência na construção e
manutenção da ordem internacional.
Emprega-se aqui a expressão "ordem
3

Buli, H. The Anarchical Society. Columbia University Press, 1977. Uma tradução brasileira dessa obra foi
lançada em 2002, dentro da coleção "Clássicos IPRl" (Brasíliae São Paulo: Instituto de Pesquisa de Relações
Internacionais, Editora Universidade de Brasília e Imprensa Oficial do Estado de São Paulo).
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internacional" no mesmo sentido utilizado por Buli, isto é, como sinônimo de
paz ou estabilidade constituindo, portanto, um padrão primário das relações
internacionais. Em outras palavras, a ordem internacional define um conjunto
relativamente coerente de padrões de conduta no relacionamento entre Estados
e povos em um determinado momento. Esse conjunto inclui tanto os tratados
e arranjos formalmente constituídos quanto práticas e instituições informais.
Dessa forma, não se confunde com o conceito de regime internacional empregado
pelos estudiosos de relações internacionais".
Os regimes, na conceituação construída por esses estudiosos, referem-se a
padrões que vigoram em áreas específicas das relações internacionais: no comércio,
nas questões ambientais, na segurança etc., enquanto o conceito de ordem
internacional, por sua vez, inclui todo o conjunto de regimes internacionais,
pois diz respeito aos elementos que estariam subjacentes a esses regimes, dandolhes algum tipo de coerência entre si. O direito divino, a estrutura feudal e o
movimento das cruzadas são instituições que só podem ser entendidas dentro
da ordem medieval, do mesmo modo que a liberdade econômica e a democracia
são ingredientes inerentes às sociedades modernas. Neste trabalho, contudo, o
conceito de ordem internacional não é entendido em termos desses valores
fundamentais que marcaram o fim do mundo medieval, mas em termos de
padrões de conduta dentro da sociedade internacional moderna, de amplitude
mundial e que se estabeleceu a partir das revoluções sociais e políticas ocorridas
essencialmente a partir do século XVIII e da consolidação da sociedade de base
tecnológica, também iniciada em fins do século XVIII.
Outro aspecto que precisa ser esclarecido para efeito desta análise é o fato
de que toda ordem é passível de crítica, seja ela entendida no nível das relações
entre os Estados e os povos ou no âmbito interno dos países e até mesmo
dentro de grupos sociais. Do mesmo modo que, ao longo da história, sempre
surgiram alegações de que as nações poderosas impõem padrões com as quais as
nações menores não concordam, também na ordem interna dos países e de
grupos sociais mais restritos o debate sobre a ordem vigente e a ordem desejável
sempre foi alvo de controvérsias. Esse é um debate constante nas sociedades
livres e uma aspiração dos povos submetidos a regimes de força. Mesmo em
sociedades onde prevalecem elevados padrões de bem-estar para a maioria da
população, de algum modo esse debate se faz presente. Por outro lado, também
faz parte do entendimento do conceito de. ordem o fato de que toda ordem é
dinâmica e a mudança é inerente à sua natureza.
Sociedades consideradas tradicionalmente
estáveis também vivem em
constante estado de mudança, especialmente quando são abertas e mantêm
interação relativamente intensa com outras sociedades. Apenas para citar um
exemplo desse fenômeno, basta lembrar que as mudanças tecnológicas são
contínuas, afetam de modo substancial os padrões de emprego e os costumes e
seus efeitos, inevitavelmente, se propagam pelo mundo sem respeitar fronteiras
4

Krasner, Young e Ruggie são os autores mais lembrados como estudiosos das relações internacionais a partir
do conceito de regime internacional. Um marco nessa abordagem foi a publicação, em 1983, da obra coletiva
International Regimes, S. D. Krasner (ed.), Cornell Universiry Press.
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formalmente estabelecidas.
esse ambiente, não há como evitar que o debate
sobre a ordem atual e a ordem desejada faça parte da rotina da análise econômica,
social e política. Essas mesmas considerações se aplicam às relações internacionais.
Fluxos comerciais e financeiros vivem contínuas mudanças, assim como as
inúmeras formas pelas quais a informação e os indivíduos transitam entre regiões
e países, produzindo novas realidades que suscitam debates sobre regimes e
práticas internacionais e sua adequação às aspirações individuais e coletivas.
Do ponto de vista do entendimento de ordem internacional aqui utilizado,
pode-se dizer que tanto os 50 anos que precederam a Primeira Guerra Mundial
quanto as cinco décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial foram
períodos em que os valores liberais desempenharam um papel central, definindo
os principais padrões no relacionamento entre os povos e os Estados. Apesar
disso, esses períodos foram marcados por diferenças substanciais. Entre outras
diferenças, podem ser citadas algumas que se destacam de modo mais evidente:
1) a Europa - e mais particularmente o Reino Unido - tinha uma posição pivotal
na ordem do século XIX enquanto, depois de 1945, os Estados Unidos passaram
a ocupar essa posição; 2) somente depois da Segunda Guerra Mundial o Estado
passou a incorporar um papel mais abrangente na economia, indo muito além
de suas funções normativas e centralizando as ações voltadas para a estabilidade
e o crescimento
econômico;
3) organizações
internacionais
formalmente
estabelecidas já existiam antes de 1914, mas foi depois de 1945 que essas entidades
passaram a desempenhar, efetivamente, funções de relevo no ordenamento das
relações internacionais.
Além dessas, obviamente, muitas outras diferenças poderiam ser apontadas
como marcantes desses períodos.
o entanto, no sentido aqui empregado de
ordem internacional, essas diferenças resumem os elementos mais importantes
que caracterizaram esses períodos.
A novidade do debate corrente sobre a ordem internacional, tornada crítica
pelos acontecimentos de 11 de setembro, não se refere à discussão sobre a ordem
vigente e a ordem desejada (que é corriqueira), mas refere-se à própria existência
de alguma ordem, da ordem como contraposição
à desordem,
à anomia
internacional. Nesse sentido, embora não haja uma percepção generalizada sobre
esse fato, a discussão sobre o tipo de ordem que se tem ou que se deseja tornouse, neste momento, um debate sobre um padrão secundário da ordem internacional.
Não se trata aqui de argumentar que a definição do tipo de ordem que se tem ou
que se deseja seja de importância menor, mas trata-se de considerar o fato de que
qualquer ordem, uma vez considerada indesejável ou insustentável, tem sido, ao
longo do tempo, eliminada e substituída. A questão crítica que surge, associada a
esse processo, é como as mudanças fundamentais na ordem internacional ocorrem
e que perspectivas podem ser visualizadas para as transformações em curso. Se
esse processo poderá se desdobrar em formas radicais e violentas ou se poderá ser
gradual e pacífico. Em outras palavras, tudo indica que a ordem internacional
passa por mudanças substanciais e a preocupação é saber se haverá aumento no
nível de violência internacional ou se haverá um processo de acomodação das
forças emergentes de forma menos dramática do que aquele experimentado no
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passado recente. Infelizmente, os últimos acontecimentos têm apontado para a
hipótese mais pessimista, de violência crescente.
Com efeito, a substituição da ordem internacional do século XIX deu-se de
forma trágica. Três grandes crises fizeram parte desse processo: a Primeira Guerra
Mundial, a grande crise da década de 1930 e a Segunda Guerra Mundial.
Subjacente a essas crises houve uma série de mudanças das quais, para efeito
desta análise, cabe destacar três transformações
essenciais para a ordem
internacional ocorrida entre os fins do século XIX e os padrões que emergiram
depois da Segunda Guerra Mundial: a) um novo papel para o Estado na vida
econômica; b) um nível de institucionalização da cooperação internacional jamais
experimentado; c) uma nova distribuição de poder e riqueza entre povos e regiões.
O período do entre-guerras foi marcado por turbulências e inquietações. A
Primeira Guerra Munclial, apesar de suas trágicas dimensões, não fora suficiente
para dar o golpe de misericórdia na ordem internacional do século XIX, e menos
ainda para lançar as bases para uma nova ordem. O livro Vinte Anos de Crise.
1919-1939, de E. H. Carr, publicado no momento em que a Inglaterra declarava
guerra à Alemanha em setembro de 1939, apresenta um balanço bastante
completo e eloqüente dessa dificil transição de uma ordem para outra, em que
padrões tradicionais
de comportamento
e de percepções
deveriam ser
abandonados sem que houvesse, contudo, clareza suficiente sobre quais deveriam
ser os novos padrões e, conseqüentemente,
os meios pelos quais uma nova
ordem internacional haveria de se estabelecer",
Em 1919, a Conferência de Versalhes selou o fim das hostilidades da Primeira
Guerra Mundial basicamente nos termos dos padrões vigentes na prática das
relações internacionais
do século XIX. As três principais potências que
influenciaram as decisões da Conferência foram a Inglaterra, a França e os Estados
Unidos. Lloyd George e Clemenceau eram estadistas formados nas visões e
práticas do século XIX e Woodrow Wilson, tido como um visionário da ordem
futura, foi uma liderança incompreendida
em seu próprio país. Keynes, que
integrara a delegação britânica, percebera os equívocos contidos no Tratado de
Versalhes ao enfatizar a insensatez da punição dos vencidos, que incluía a
disposição de eliminar qualquer possibilidade de reerguimento da Alemanha.
Por outro lado, a Liga das Nações, proposta por Wilson, foi efetivamente criada,
mas jamais conseguiu representar um instrumento
efetivo para o manejo da
ordem internacional. Na verdade, seu idealizador viu seu projeto ser rejeitado
pelo seu país e seus biógrafos relatam que a sua saúde declinou drasticamente,
tornando melancólicos os meses que restavam de seu governo.
Um fato bastante revelador dessa percepção equivocada sobre os
fundamentos da ordem internacional foi a tentativa generalizada de restaurar os
padrões vigentes até 1914.
a opinião dos estadistas mais influentes, a guerra
havia sido uma insensatez produzida por lideranças e nações gananciosas e
5 Carr, E.H. Vinte Anos de Crise. 1919-1939. Recentemente publicado em nova edição revisada pelo Instituto
de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI) em co-edição com a Editora Univ, de Brasília e a Imprensa
Oficial do Estado de S. Paulo, na coleção "Clássicos IPRI" de obras consideradas fundamentais no estudo
das relações internacionais.
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irresponsáveis que haviam rompido o longo período de relativa paz e prosperidade
e, uma vez que essas nações haviam sido derrotadas, a missão das potências
vencedoras passava a ser de restaurar a antiga ordem, que se associava às boas
lembranças de uma verdadeira belle époque. O fato dos Estados Unidos se retirarem
para uma postura isolacionista, deixando as questões da política internacional
para as potências européias tradicionais, era visto como um desdobramento
natural e não como um problema. Não se percebia que uma potência como os
Estados Unidos, que já haviam suplantado o poderio econômico da Europa,
não poderia desenvolver políticas autônomas sem se tornar uma fonte irresistivel
de instabilidade, especialmente quando as próprias potências européias também
faziam o mesmo.
Conforme Carr apontava com veemência, essas percepções eram coerentes
com a fé no liberalismo à moda do século XIX, que enxergava nas forças de
mercado a garantia suficiente para a prosperidade ordeira, sem atentar para o
fato de que a expansão econômica e a integração dos mercados haviam produzido
uma nova realidade internacional muito mais complexa. Tomando emprestado
uma imagem dos behavioristas, O meio internacional havia se tornado uma
realidade peculiar e diferente da simples soma das individualidades.
Políticas
desenvolvidas de forma autônoma pelos Estados revelavam-se completamente
inadequadas para o novo ambiente. A cooperação internacional deixara de ser
um elemento do postulado idealista para se transformar numa exigência de
qualquer política de cunho mais pragmático que visse as vantagens de um
ambiente de estabilidade internacional. Essa percepção, no entanto, estava longe
de ser assimilada pelo ambiente intelectual e político dos contemporâneos
da
paz de Versalhes.
Com efeito, a década que se seguiu a Versalhes foi marcada pelos esforços
liderados pela Inglaterra de voltar à ordem do século XIX, e a crise que se estendeu
pela década de 1930 refletiu a total inadequação desses esforços. Na verdade,
nos primeiros três anos que se seguiram ao colapso da Bolsa de Nova York, cada
governo tentou, à sua maneira, enfrentar a crise com as velhas ferramentas
herdadas do século XIX. A convivência internacional
passava a exigir que
mecanismos fossem criados para que a cooperação regular entre os Estados e as
nações pudesse ser institucionalizada, evitando, assim, a competição predatória
e reduzindo as incertezas que haviam caracterizado a década de 1930.
A Segunda Guerra Mundial foi, na verdade, o trágico epílogo dessa longa
agonia. Com efeito, em Bretton Woods, quando a guerra chegava ao seu fim,
não havia muita certeza quanto às instituições e práticas que deveriam orientar
as relações internacionais sendo, no entanto, objeto de amplo consenso a noção
de que não deveriam ser os mesmos padrões sobre os quais a ordem econômica
e política do século XIX havia se sustentado.
os anos que seguiram ao fim da
guerra, gradativamente, os novos padrões foram emergindo e ganhando forma
mais definida nas instituições e práticas internacionais.
Em primeiro lugar, os Estados Unidos assumiram de maneira inequívoca
seu papel de grande potência exercendo sua liderança na construção da ordem
internacional. Uma disposição que se tornou ainda mais decidida com o advento
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da Guerra Fria. Instituições internacionais foram criadas para articular as relações
econômicas e políticas, tornando a cooperação sistemática e organizada um fator
de estabilidade e segurança internacional. Juntamente com esses novos padrões,
as noções de liberdade e de liberalismo incorporaram a idéia de que a ação do
Estado constituía um elemento essencial na preservação da sanidade dos
mercados. O desenvolvimento e a disseminação dos beneficios do progresso
econômico passaram também a se constituir em orientações a serem seguidas
como fatores de estabilidade social e de promoção de princípios sobre os quais
as sociedades deveriam assentar sua organização social e política.
Esses padrões que passaram a predominar na ordem internacional não
surgiram de uma só vez como um conjunto organizado e coerente a partir de
uma visão estruturada
a respeito daquilo que poderiam ser as relações
internacionais. A proposta de Keynes feita em Bretton Woods, no sentido de
que os Estados Unidos deveriam injetar algo erri torno de US$ 25 bilhões na
economia internacional para superar a estagnação econômica do pós-guerra
devido à escassez da única moeda aceita internacionalmente, fora rejeitada como
possível fonte de pressão inflacionária. Três anos depois, no entanto, essa injeção
de dólares na economia européia seria implementada na forma do Plano Marshall
por razões político-estratégicas promovendo, assim, a reconstrução da Europa
e a recuperação do dinamismo econômico internacional.
Em relação a outras partes do mundo, o efeito combinado da Guerra Fria
com a disposição dos Estados Unidos de disseminar seus valores políticos,
econômicos e sociais fazia com que houvesse uma ordem mundial relativamente
bem definida. A contenção nuclear mútua produzia um equilíbrio de poder
global enquanto, regionalmente, o estabelecimento de esferas de influência
relativamente bem definidas das duas superpotências não deixava de desempenhar
um papel estabilizador". Por outro lado, os amplos programas de ajuda ao
desenvolvimento produziram um longo período de crescimento que se espalhou
por todo o globo. Conforme o Relatório Pearson, na década de 1950, assim
como na década seguinte, meia centena de países manteve taxas de crescimento
real acima de 2% ao ano? Esse longo período de crescimento generalizado
também operava como fator de estabilização da ordem internacional, ao evitar
que focos de tensão surgissem ou que os existentes se tornassem insustentáveis
para as condições de equilíbrio regional e global.
O reerguimento econômico da Europa e do Japão, assim como a formação
de núcleos de industrialização acelerada em algumas regiões periféricas, foi um
processo acompanhado por crises sucessivas na economia internacional e pelo
progressivo declínio da União Soviética até o completo colapso do bloco
soviético. Essas transformações produziram uma total mudança na ordem
6 Vide Buli, op.cit., na qual o autor discute em profundidade a noção de equilíbrio de poder num contexto de
segurança estratégica entre as superpotências nucleares.
7 O Relatório Pearson foi publicado no Brasil com o título de Sócios no Progresso (Rio de Janeiro: APEC Editora
S.A., 1971). O quarto de século que antecedeu a crise do petróleo desencadeada em 1973 foi chamado por
muitos autores de "os anos dourados do pós-guerra" em virtude desse desempenho da economia internacional
(ver, por exemplo, Glyn et al., The Rise and FaU ofthe Golden Age. Helsink.i:World lnstitute for Development
Economics Research, 1988).
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internacional, com conseqüências para as percepções sobre o papel das potências,
das organizações internacionais e das "regras do jogo" da política internacional.
Entre essas mudanças de percepção com repercussões diretas sobre a conduta
dos atores na política mundial destacam-se: a valorização do mercado e a
desconfiança no papel do Estado; a descrença nas instituições internacionais (a
cooperação perde credibilidade como instrumento
de solução de disputas e
acomodação de interesses internacionais); e a rejeição da noção de que a grande
potência possui privilégios e também responsabilidades especiais na manutenção
da ordem internacional. Essas mudanças nas percepções significam mudanças
também na forma de ver e conduzir as instituições e as ações externas dos Estados,
especialmente no que tange à questão crítica do fornecimento de bens públicos
internacionais. Essa é uma questão que, de uma forma geral, vem passando a ser
vista como afeita a nenhum ator em particular: os Estados mais poderosos, ao
mesmo tempo em que são repelidos pelos Estados mais fracos, também não se
sentem responsáveis pela manutenção da ordem e da estabilidade internacional,
preferindo a simples defesa de seus interesses mais específicos e imediatos. As
organizações internacionais, por sua vez, revelam-se incapazes de fornecer esses
bens públicos pelo simples fato de que sua ação depende da disposição dos
Estados que as mantêm.

4. Bens públicos internacionais e distribuição de custos
O processo de decadência e colapso do bloco soviético foi acompanhado
pelo ressurgimento da Europa, do Japão e, mais recentemente, da China como
pólos de poder no mundo. Além disso, alguns países em desenvolvimento,
particularmente
na Ásia e na América Latina, avançaram na industrialização e
passaram, em alguns casos, a disputar também considerável fatia dos mercados
internacionais. Do ponto de vista dos padrões vigentes nas relações internacionais,
esses desenvolvimentos
constituem partes importantes de um deslocamento
bastante radical nas concepções e doutrinas com vistas ao manejo da ordem
internacional. De um lado, a questão da segurança internacional deixou de ser
vista como o produto de uma aliança ou articulação globalmente concebida. De
outro, o processo que se poderia chamar de "desideologização"
fez com que
iniciativas políticas internacionais passassem a ser vistas, cada vez mais, como
articulação de interesses e não como implementação de princípios políticos e
sociais. Essa combinação foi decisiva para que a construção e manutenção da
ordem internacional se tornassem uma questão que deveria ser entendida como
um empreendimento
coletivo e não como atribuição da potência hegemônica.
Conseqüentemente,
a distribuição
dos custos da manutenção
da ordem
internacional (burden sharing) passou a se constituir em tema central de debate
nas negociações internacionais.
No auge da Guerra Fria, Iohn Kennedy declarava em seu discurso de
posse, em janeiro de 1961: "Que todas as nações saibam, quer nos queiram
bem ou mal, que estamos dispostos a pagar qualquer preço, a suportar qualquer
fardo e a enfrentar qualquer desafio para socorrer todos os nossos amigos e
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para nos opor aos nossos inimigos para assegurar a sobrevivência e o triunfo
da liberdade." O tom de seu discurso refletia em toda a extensão a forma com
que os Estados Unidos encaravam seu papel no mundo, manifestando
sua
disposição de assumir até solitariamente custos e riscos em nome da construção
de uma ordem mundial baseada em princípios e valores políticos da sociedade
norte-americana.
Contrastando
com essa declaração, duas décadas depois, Ronald Reagan
assumia a presidência dos Estados Unidos com um discurso cujo tom era
manifestamente
diferente: "( ... ) responder lealdade com lealdade, lutar pelas
relações mutuamente
benéficas e não usar nossa amizade para impormo-nos
sobre suas soberanias, uma vez que a nossa soberania não está à venda." Na
verdade, já no início dos anos 70, quando o presidente Nixon anunciou
oficialmente o fim da conversibilidade do dólar (um anúncio que o mundo já
esperava), a disposição do governo norte-americano
quanto ao seu papel na
ordem internacional pode ser resumida numa de suas afirmações: "we will no
longer fight with an arm behind our back" ("não lutaremos mais com um
braço nas costas").
O curto governo Kennedy marcou a culminância de um dos períodos da
história norte-americana
em que a noção de "destino manifesto" prevaleceu
sobre a tendência ao isolacionismo. Essa alternância entre uma atitude mais
extrovertida e outra mais introvertida está presente desde o surgimento dos
Estados Unidos como nação independente.
Henry Kissinger, em seu livro
Diplomacia, dedica um capítulo a esse tema da alternância das duas tendências
na história política norte-americana
comparando duas figuras do começo do
século XX: Theodore Roosevelt e Woodrow Wilson". As ações e as atitudes
desses dois estadistas servem, na análise de Kissinger, para ilustrar como essa
questão continuava presente, mas se tornava mais complexa em face do inevitável
envolvimento
dos Estados Unidos nas questões internacionais:
Roosevelt
entendia que um equilíbrio de poder em termos globais era impossível sem a
participação norte-americana,
a maior potência industrial do mundo; Wilson,
por sua vez, entendia que a América tinha um papel internacional verdadeiramente
messiânico e sua obrigação não era com o equilíbrio de poder, mas com a
disseminação pelo mundo dos valores e princípios que norteavam a organização
política da sociedade norte-americana.
Depois da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa e do Japão foi
feita com a ajuda dos Estados Unidos, que viam nesse esforço uma componente
estratégica para a consolidação de uma ordem mundial favorável à preservação de
seus valores políticos e sociais. A bem-sucedida recuperação dessas regiões, de fato,
produziu um ambiente favorável aos valores sociais e políticos básicos da sociedade
norte-americana, mas também produziu competidores capazes de rivalizar com os
Estados Unidos na disputa por mercados em toda parte, inclusive no mercado
norte-americano. Os Estados Unidos, desde a Conferência de Bretton Woods,
proporcionavam à economia mundial os recursos para a sustentação do sistema
8 Kissinger, H. Diplomacia. São Paulo: Livraria Francisco Alves, 1997. Capítulo 2, p. 25·57.
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monetário internacional, cujo objetivo era assegurar, por meio de instituições estáveis,
instrumentos operacionais e um ambiente propício ao reerguimento da economia
mundial, que ainda sofria os efeitos da guerra. O abandono da conversibilidade do
dólar em 1971 e a prerrogativa estendida à moeda norte-americana de poder flutuar
ao sabor do mercado refletiam a nova realidade. O reerguimento da economia
mundial tornou o sistema monetário internacional um bem público, cuja manutenção
e operação não mais poderiam ser sustentadas apenas pelos Estados Unidos e sua
moeda. Os custos dessa tarefa excediam a capacidade da economia norte-americana
enquanto, por outro lado, também seu funcionamento
não poderia estar em
desacordo com os interesses e necessidades dos novos centros de poder comercial e
financeiro do mundo. Nesse quadro, as decisões compartilhadas passaram a ser
acompanhadas de discussões sobre custos que também deveriam ser compartilhados.
Nas sucessivas reuniões que se seguiram ao anúncio do fim da conversibilidade do
dólar, cada vez mais, as negociações passaram a estar fortemente centradas na dificil
busca de um razoável equilíbrio entre a defesa de interesses individuais e a distribuição
dos custos resultantes do provimento de bens públicos internacionais necessários à
manutenção da estabilidade e à promoção do crescimento na economia internacional.
Esse é um tema que continua presente nas reuniões do grupo das nações mais
ricas e poderosas do mundo.
Politicamente, as questões regionais passaram a ser avaliadas e tratadas a
partir do interesse local e regional, onde o nível de envolvimento das grandes
potências passou a variar de acordo com os interesses mais próximos e imediatos.
A eliminação do regime do apartheid na África do Sul, por exemplo, foi acelerado
com o fim da Guerra Fria. Dentro da nova configuração do jogo de forças, a
África do Sul deixou de ter o mesmo papel estratégico que havia desempenhado
ao longo da Guerra Fria. A segurança e a estabilidade do sul do continente
africano deixaram de ser parte de uma estratégia mais geral de segurança
internacional manejada pelas duas superpotências, tornando-se uma questão a
ser administrada regionalmente, com envolvimento mais direto apenas de nações
com interesses mais imediatos. Do mesmo modo, a guerra civil em Angola
também sofreu conseqüências parecidas. Essa guerra, que havia se iniciado como
parte do processo de descolonização, tornou -se uma questão a ser resolvida
primeiro no âmbito doméstico e, depois, no plano regional. O envolvimento de
potências estrangeiras passou a depender basicamente do entendimento
que
cada um tenha acerca dos possíveis desdobramentos
da guerra em termos de
seus interesses individualmente considerados.
Desse modo, ordem, estabilidade e crescimento econômico global tornaramse bens públicos cujo fornecimento nenhuma grande potência está mais disposta
a prover e nem está mais em condições de fazê-lo sozinha. A cooperação
internacional virtualmente deixou de ser uma expressão associada à noção de
ajuda internacional, como havia sido no quarto de século que se seguiu ao fim
da Segunda Guerra Mundial. Especialmente
após o colapso da URSS, a
cooperação internacional tornou-se cada vez mais um exercício de negociação
continuada sobre regimes nos mais diferentes campos das relações internacionais,
com particular
destaque
para a avaliação
e distribuição
de custos e
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responsabilidades.
Essa questão pode assumir muitas formas: desde uma
intervenção humanitária ou a constituição de uma força de paz em regiões
assoladas por conflitos até, de maneira mais articulada e duradoura, um regime
internacional para a segurança ou para as relações econômicas. Os efeitos de um
conflito regional afetam de maneira diferenciada as grandes potências, assim
como os interesses comerciais e financeiros também variam de acordo com as
características e peculiaridades de cada país ou região.
De qualquer modo, a questão da distribuição dos custos emerge nas
negociações como parte essencial dos acordos e arranjos internacionais, uma
vez que os Estados Unidos, apesar de continuarem como nação líder, perderam
aquela condição de supremacia que lhes permitia arbitrar questões internacionais
no âmbito da aliança ocidental. Nas duas últimas décadas do século XX,
diferentemente
do que ocorrera nas duas primeiras décadas do pós-guerra, a
supremacia dos Estados Unidos deixara de ser ampla e inquestionável no campo
econômico enquanto, no campo da segurança, as perspectivas de um conflito
armado entre grandes potências tornaram-se
virtualmente
inexistentes. Os
impasses nas negociações comerciais foram marcantes na Rodada Uruguai, assim
como também nas questões relativas a medidas de proteção ambiental em escala
planetária. Com efeito, recentemente, a relutância dos Estados Unidos em pagar
sua contribuição à Organização das ações Unidas e as pressões do Congresso
para que a quota de contribuição norte-americana seja reduzida têm por origem
essa nova característica da ordem internacional. A ONU faz parte de um conjunto
de instituições com o objetivo de prover o meio internacional com um bem
comum essencial: a estabilidade, que é uma denominação mais neutra para a
paz. Essa questão, no entanto, assume feições semelhantes nas muitas outras
áreas cujos reflexos no plano internacional são significativos, como aquelas
relacionadas com o meio ambiente, com o comércio ou mesmo com as várias
formas de ilícitos, notadamente narcotráfico e lavagem de dinheiro.
A estabilidade internacional (ou paz) pode ser comparada ao ar limpo, à
proteção da camada de ozônio e ao combate à corrupção. Qualquer um desses
elementos constitui componente fundamental para um ambiente propício, para
que as sociedades possam prosperar e desfrutar de qualidade de vida condizente
com padrões de educação e bem-estar considerados saudáveis. A validade de
cada um desses elementos não precisa ser demonstrada; todavia, na condição de
bens públicos, são claramente definidos em seu significado, porém difusos no
que diz respeito a responsabilidades e beneficios. As sociedades, organizadas em
Estados, procuram promover seus interesses comerciais, políticos e até mesmo
culturais sem considerar, ou considerando apenas secundariamente, a preservação
ou promoção de bens públicos. Por que o crescimento da economia, que significa
mais empregos e melhores ganhos, deve ser contido ou reduzido devido a
considerações sobre eventuais danos ao meio ambiente, especialmente quando
esses danos afetam muito mais outros países ou quando seus efeitos mais
dramáticos serão sentidos apenas a médio e longo prazos? Por que destinar
recursos públicos escassos ao combate a ilícitos internacionais se o narcotráfico
ou a lavagem de dinheiro estão trazendo fundos para o país, especialmente quando
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se sabe que, se o dinheiro oriundo dessas atividades não vier para este país, irá
para outros países que não combatem ou simplesmente fingem combater esses
ilícitos? Por que patrocinar intervenções humanitárias em áreas distantes, que
não ameaçam diretamente a estabilidade social e a segurança do país? Para que
sustentar
o funcionamento
de entidades
internacionais
que podem,
eventualmente,
tomar decisões ou envolver-se com questões que não são de
interesse direto e imediato dos contribuintes
que elegeram os titulares de
mandatos públicos?

5 - Uma perspectiva para a ordem internacional
A tendência à diluição de responsabilidades em relação ao provimento de
bens públicos internacionais já era bastante visível ao longo da última década do
século xx. No pós-guerra, a Europa construiu seu espaço na ordem internacional
a partir da supremacia norte-americana e, seja porque essa atitude poderia se
afigurar mais cômoda e menos dispendiosa, ou porque os europeus foram
deliberadamente compelidos a essa postura pela ação política dos Estados Unidos,
suas responsabilidades no provimento de bens públicos internacionais sempre
foram consideradas apenas secundariamente em relação a seus interesses nacionais.
Para essas potências, o interesse no manejo de crises internacionais tem dependido
diretamente da avaliação do grau em que essas crises pudessem vir a afetar seus
interesses mais imediatos. No caso do Japão, essa questão claramente só pode ser
vista a partir da política norte-americana em relação ao país e em relação à região.
Os Estados Unidos, por sua vez, como já foi mencionado, de algum tempo vinham
questionando seu próprio papel no mundo enquanto, por outro lado, o sentimento
anti-arnericano também se alastrava, inclusive entre seus tradicionais aliados. Não
é objeto deste trabalho discutir as possíveis razões para esse fenômeno, mas sim
considerar suas conseqüências para a ordem internacional.
Os ataques de 11 de setembro aceleraram essa tendência. A propensão ao
isolacionismo, que de tempos em tempos surge na sociedade norte-americana
recebeu forte impulso. Dadas as características do mundo atual, no entanto,
esse isolacionismo assume um caráter diferente daquele que havia no entreguerras e em outros tempos. O isolacionismo de hoje toma a forma de ações
unilaterais nas mais diferentes instâncias: na política comercial, no âmbito das
organizações internacionais, nos compromissos na esfera social, ambiental ou
dos direitos humanos e também, obviamente, nas ações com vistas a questões
de segurança internacional, que passaram a ser vistas essencialmente a partir da
ótica da segurança doméstica.
Esse quadro afigura-se
bastante preocupante
não apenas porque,
aparentemente, nenhuma grande potência se apresenta com disposição de prover
bens públicos essenciais à estabilidade da ordem internacional, mas porque sem a
participação ativa dos Estados Unidos nesse sentido qualquer ação se afigura inócua.
Na década de 1920, os Estados Unidos eram o maior centro industrial e
financeiro do mundo, mas desenvolviam políticas financeiras autônomas tendo
em vista apenas os interesses imediatos de sua economia, constituindo-se assim
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num elemento desestabilizador do sistema monetário e financeiro internacional,
levando H. Cleveland a comparar os Estados Unidos a "um touro se movendo
na loja de porcelanas do sistema monetário do rnundo'". No mundo atual, é
dificil saber que ações efetivamente construtivas os Estados Unidos poderiam
desenvolver para a construção de uma ordem internacional mais justa e estável.
o entanto, é perfeitamente claro que ações unilaterais por parte de uma potência
com as dimensões e com o diferencial de poder dos Estados Unidos são
eminentemente
desestabilizadoras.
Iniciativas construtivas de outras nações
podem ser solapadas por ações unilaterais norte-americanas,
mesmo que essas
ações tenham por objetivo a simples defesa de interesses nacionais como o fazem
rotineiramente todos os países. A comunidade internacional (uma noção muito
vaga, mas que inclui principalmente as grandes potências da Europa e da Ásia),
por sua vez, repete experiências passadas e, indiferente à necessidade de construção
de uma ordem internacional mais estável e mais justa, vem agindo movida
essencialmente por seus interesses individuais mais imediatos. Ioseph Nye, em
livro recente, fala da necessidade dos Estados Unidos procurarem na cooperação
internacional a única forma de exercer uma liderança efetivamente eficaz e
construtiva, mas essa concertação só é possível quando as partes se revelam
interessadas e dispostas a assumir responsabilidades 10. Este, entretanto, não parece
ser o caso do ambiente internacional hoje.

9

Cleveland, H.v.B. The lnternational Monetary System in the Interwar Period. In Rowland, B.M. Balance of
Power or Hegemony: the Interwar Monetary System. New York University Press, 1976, p. 43.

10

ye Ir, J.S. O Paradoxo do Poder Americano.
Isolada. Editora UNESP, 2002.
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Is Economic Populism
Returning to Latin America?
John H. Welch*
Sununary: A number of Latin American countries have elected left
wing governments. Many fear that this could mark the onset of left
wing populism. I find that with the possible exception of Ruga
Chavez in Venezuela who represents the old prototype of Latin
American military populist, left wing populism does not look to
make a comeback in the region. In most cases, the new governments
had to move to the center to garner enough votes for election.
And ali show signs of having learned the lessons of the European
transition to left-wing governments such as in Spain and Portugal
in the 1990s that wrought significant orthodox reformo Ali eyes are
fixed upon Brazil with the newly elected Lula administration that,
so far, shows signs of deepening reforms and improving institutions,
actions not consistent with a new wave of populism.
Keywords: Economic Stability and Reform, Populism, Economic
and Financial Crises, Recovery.
A number of Latin American countries have elected presidents
and
governrnents that are significantly more left wing than those that ruled for most
of the 1990s. Will these new governments bring with them highly populist'
policies that in years past have engendered high inflation, balance of payments
crises, and defaults? Many of the populist machinations the 1980s were bred by
a combination of poor fundamentais,
especially fiscal, and difficult external
conditions. ln any case, today, I do not expect a region-wide return to populism,
although we certainly have a couple of individual examples such as the Chavez
regime in Venezuela. My guarded optimism stems from the larger tensile strength
that Latin American countries have seemed to acquire from the recent set of
reforms that have made the region more resistant to even larger foreign shocks.
AlI efforts to install populism have seen policy reversals within two years of
implementation.
The recent turn to the left is less an ideological movement
than a pragmatic rejection of the rule of the traditional political elites. And
while this may enhance certain vulnerabilities if the country does not already
* J ohn Welch is director of Latin- American Research in the Emergent
(Westdeutsche

Landesbank

Girozentrale),

Markets Division of the Bank WestLB

in New York.

Here we refer to populist policies as those that governments
pursue for short·term political gain to the
detriment of public sector solvency, monetary and price stability, and regulatory viability. Correspondingly,
both right wing and lefi: wing governments in Latin America have pursued populist policies. For a more
systernatic and careful treatment, see the collection of essays in Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards
( 1991 ): The Macroeconomics of Populism in Latin America. (Chicago: U niversity of Chicago Press).
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possess institutional
strength,
the change creates incentives for the new
governments to adhere to the reform path. Those Latin American governments,
left or right, that have stayed the reform course in recent history have avoided
economic calamity. Those that looked to change, especially in a populist manner,
have run upon the shoals of macroeconomic problems.
The outlook for Latin America's external environment in 2002 and 2003
continues to be difficult. Slow recovery at best in G7 countries will ensure
persistently low international interest rates. Continued risk aversion and the
threat of war in the Middle East will keep credit spreads wide. AlI in all, the one
could expect is mediocre to difficult external environment in 2003. Hence, we
look for the current high-risk aversion to slowly recede. The combination of
the difficult external environment in 2002 layered with presidential elections in
a number of countries, and the Argentine crisis led to Latin America's first
recession since 1990.
Figure 1- Latin America: Anual GDP Growth
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In almost all Latin American countries, opposition parties have taken power,
many of them for the first time. Perhaps this stems from the fact that many
countries are seeing wither economic stagnation or a fali in economic activity.
Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, and Venezuela have either elected or inherited
left-wing presidents. Colombia and Mexico moved to the right, at least towards
more orthodox government. Whether left wing or right wing, the winning
candidates had to move to the center to win.
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Sticking to the Reform Path of the 1990s has allowed for Successful Political Transitions
The 1990s saw a huge reform effort by most Latin American countries. Chile
and Mexico deepened reform efforts begun in the 1980s. Brazil and Peru moved
moderately, opening their economies and improving government finances. Colombia
moved mildly in the opposite direction from its historicaliy conservative policy stance.
Ecuador and Venezuela have cyded between populism and adjusting to the economic
backlash that followed.
The deepness of prior reforms and the extent of how much the new
governments - whether left or right - continued to adjust direct1y seemed to
determine the degree of success of the transition. Chile moved to civilian rule at the
end ofthe 1980s then continued with coalition governments in 1994 and the most
recent further move to the left with Ricardo Lagos in 2000. As each successive
Chilean government stuck to open trade and austere fiscal policies and has avoided
major macroeconomic disruption. Mexico's election ofthe PAN's Vicente Fox was
a move to the right. He maintained Mexico's reform agenda but through real
negotiation with congresso ln the PRI years, Congress had been only a rubber
stamp. Peru managed a successful transition in 2001 to the Toledo government
that took an even harder turn to the left in early 2002. Still the Peruvian government
managed to keep reforms in place and accommodated growth with low inflation.
Ecuador turned to a populist President in Abdalia Bucaram in 1996. What followed
were economic policies that led to depression, high inflation and political instability.
Venezuela moved even further by electing former coup leader Hugo Chavez to
office. Despite high oil prices, Venezuela's GDP will drop at least 5% in 2002 as
inflation accelerates.
While the 1990s taught us that reform did not guarantee that countries would
avoid crises, those countries that kept to the reform path or accelerated reforms
were able to recovery quickly from the fali. Across the board, those countries that
continued on the reform path were able to weather the equivalent of economic
hurricanes. Through either deepening or accelerating reforms underway, Mexico
was able recover from its 1995 crisis. Argentina, Brazil, and Colombia also recovered.
The same proved true ofthe 1997 Asian crisis and 1998 Russian default. Venezuela
recovered from its own crisis by turning back to reform in 1996. The Brazil rode
out its own crisis in 1999. Unfortunately, the Brazilian devaluation ofl999 was the
deathblow to Argentina. After two years depression and crisis, Argentina defaulted
and then devalued plunging the country into both economic and political chaos.
Since this last year, Argentina has shown one of the most disastrous reversals in
post World War II history. An unelected President Duhalde has turned to extreme
populism by converting to pesos US dollar denominated bank assets at an extremely
overvalued exchange rate while converting bank liabilities at the market.? Moreover,
2

Mondino, Medrano, and Laspina term Duhaldc's appraach as neopopulist - although political scientists
have a different definition - or populist light. The Duhalde administration has taken other actions that were
not so popular such as freezing deposits, tightening monetary policy, and avoiding other populist tools such
as price and wage contrais. See Guillermo Mondino, Esteban Fernadez Medrano, and Luciano Laspina
"Argentina's Neopopulist Voyage," Latin Source Argentina Monthly Repore, 17 December 2002.

Is Economic Populism Returning to Latiu America?, [ohn H. Welch, p. 131-136

133

the Duhalde administration defaulted to the multilaterals after defaulting to private
creditors and devaluing. The table of forecasts tells its own story. GDP will fall
in 2002 by 10% and will only recover a small amount ofthe fall in 2003. lnflation
accelerates to levels not seen since 1991. The fiscal side will only imprave because
of higher tax collection fram inflation. This lack of health shows up in huge
trade surpluses and an extremely weak exchange rate. The rejection of even
Duhalde's populism goes to the heart of the polítical winds in Argentina: the
electorate seems more averse to the existing political class than in favor of the
more populist policies. Presidential elections in March 2003 may bring a
governrnent that can put Argentina on the tack to recovery.
But the Venezuelan people also completely rejected the existing polítical
when it elected Hugo Chavez to the presidency. He praceeded to tear down a
good portion of the existing party and institutional infrastructure and installed
himself in its place, with a disastrous outcome. Despite high oil prices, output
will drop almost 6% in 2002, something unprecedented in Venezuelan history.
We expect continued
turbulence
during the effort to remove Chavez
constitutionally fram office. Fully 71 % of the populace wants Chavez out. This
will prabably mean more turbulence into 2003. A similar move back towards
populism occurred following Rafael Caldera (second) election to the presidency
in 1993. Caldera ran on a platform of eliminating the recently installed valueadded tax and higher transfers to civil servants. Caldera's implementation of the
plan led to large capital flight , financial market collapse and the implementation
of currency controls. The negative economic outcome of the initiatives braught
Caldera back to orthodoxy in 1996 when he successfully implemented an lMF
pragram that include a devaluation and a resuscitation of the value-added tax in
a different formo
Unfortunately,
the situation in Venezuela continues to deteriorate and
increasingly polarized. The pralonged national strike that began in December
2002 has already had prafound effects on Venezuela's future. President Chavez
continues to resist all initiatives against him and has dealt with the economic
crisis by militarizing many public- and private-sector activities. ln early January,
the military started trying to resuscitate the oil industry thraugh soldiers working
in petroleum refineries. However, reports from within and without Venezuela
show only slow recovery to perhaps 660,000 barrels a day, down fram over 2.4
mn per day but up from negligible amounts in December and early [anuary'
Moreover, a large number of accidents have damaged Venezuela's oil praducing
capabilities permanently.
Newspaper accounts estimate that praduction may
recover to no more than 1.5 mn bpd. Added to the fact that the Chavez
administration suspended any new investment in the oil sector other than to
cover depreciation since 1999, resuscitating the oil industry will take many
months at best.
President Chavez is clearly a throwback to old-time Latin American populism
in the tradition of J uan Peron, Getulio Vargas, Lazaro Cardenas, and Haya de Ia
3
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Torre in Peru. But with the recent imposition by Chavez of exchange controls,
Chavez has taken a stance even more explicitly severe than these predecessors
have in promising to not sell foreign exchange to the so-calied "golpistas."
Although I do not think Chavez experiment in militaristic right wing populism
willlast into the medium term, the current standoff with the opposition promises
to last many months in extreme detriment to the Venezuelan economy.
After the more populist Samper and Pastrana administrations, Colombia
has turned back to the right. The new Uribe administration will try to intensify
the fight against the guerillas and promote more economic reformo Until Uribe
gains the upper hand in the internal war, economic performance probably will
suffer. But if his reformist agenda passes congress -- something that we expect
-- Colombia could return to good economic performance in the medium termo
Mexico has shown stability even in the face of US recession. The Fox
administration has managed a transition to a more participatory democracy
without sacrificing the pillars of economic reformo And despite having to now
negotiate with congress, the Mexican governrnent has kept fiscal austerity at the
forefront of its policy. The huge increase in external trade has made Mexico less
not more vulnerab1e to external shocks, whether in international capital markets
or in world growth. Financing external accounts should be easy with over USD
300 bn in trade in an economy of USD 600 bn.

Will the Latin American Left follow their European Predecessors?
Many observers have made paraliels of the current set of 1eft wing leaders
in Latin Arnerica their European counterparts that carne to power in the 1980s.
Leaders like Felipe Gonzalez in Spain, Mario Soares in Portugal, Prodi in Italy,
Tony Blair in the United Kingdom, and now Gerhard Schroeder in Germany ali
carne from the extreme left wing, moved to the center to win the elections, and
subsequently put together responsib1e and in many cases governments that
undertook a number of free market reforms. Although most of these social
democratic 1eaders are still not in power with the exception of Blaire and
Schroeder, their success was based upon more liberal policies of privatization
and trade liberalization that fostered the creation of the Euro.
Is the analogy and hope correct? Latin Arnerica has seen an number of
populist presidential candidates such as Carlos Menem and Alberto Fujimori
who had run high1y populist campaigns on1y to turn tail once taking office to
imp1ement highly orthodox and liberal policies. But the European analogy
does not realiy apply to these governments. On the other hand, ali eyes are now
focuses on Brazil as the new PT administration, which has ali the makings of a
government dose to the social democratic government experience in Europe of
the 1990s.4 The PT moved significantly to the center to win the elections and
4

For a nice parallel berween the Europcan experience and the formation of the PT, see Margaret E. Keck
(1992): The Workers' Party and Democratization. in Brazil. ( ew Haven: The Yale University Press). Although
Keck sees more sirnilarities in the union movement berween Brazil and the United States, she argues that the
PT has many similarities to the recent European experiences.
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shows no signs of backtracking on campaign promises to stabilize the
economy and keep tight fiscal reigns. Even dissatisfaction from the extreme
left has met with strong resistance from the new PT government. The new
Lula government looks to make progress in reforming socialsecurity and creating
independence for the central bank, issues the outgoing Cardoso government
failed to implement.

Where Brazil Goes, Latin America Will Follow
Latin America will show rnild recovery in 2003; Argentina needs to find its
way and Venezuela seems to have direction but must deal with the Chavez
issue. Colombia will only assure a sustained recovery when it diminishes guerilla
activism. Chile and Mexico will manage the advanced level of reform already in
place. Because of the recent presidential victory by Luis lnacio Lula da Silva, all
eyes are focused on the current transition now taking place in Brazil. 5
Where Brazil goes, the region will follow 2003. Certainly, the new Lula
administration, after a 22-year fight for power has plenty of populist items on
the agenda including higher minimum wages. However, even though the PT
has historically fought for minimum wage hikes for years, higher minimum
wages do present the government with serious fiscal problems and this is not
unacknowledged by the incorning administration. There will also be pressure
from governors and mayors regarding state and municipal debt owed to the
federal government and pressure to lower the 13% transfer .. President-elect
Lula will more than likely avoid a fruitless turn towards populism that would
threaten the stability of the last few years.
Populism is not the 'populism' of old, but something fuelled by more
skilled and centrist players. Old-style populist adventures have held only
temporary sway - such as in Venezuela 1993, Ecuador 1996, and Colombia in
the mid-1990s. Eventually, Argentina probably will return to a less populist
policy stance. The new Lula administration in Brazil shows every sign oflearning
one of the main lessons of political transition in Latin America: that political
transitions have a better chance of succeeding without major economic trauma
if the new government sticks to improving government finances, liberalizing
and opening the economy.

5

For an early assessment, see Albert Fishlow (2002): "Brazil: What Kind ofFuture?" Revista de Economia &
VoI. 1, No. 1, Iuly 2002, pp. 19-34.
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A globalização e seus malefícios:
a promessa não-cumprida de
benefícios globais
STIGLITZ, Ioseph E. Aglobalização e seus maleficios: a promessa não-cumprida
beneficios globais. São Paulo: Editora Futura, 2002, 328 p.

I

Alvaro Roberto Labrada Bado

de

•

Ioseph Stiglitz, professor na Universidade de Columbia e um dos mais
respeitados
economistas
da atualidade,
ganhador
do prêmio Nobel de
Economia
de 2001, procura fazer em seu livro uma análise critica da
globalização,
que pode ter um efeito "devastador
sobre os países em
desenvolvimento
e suas populações, se for mal conduzida".
Apesar de sua
preocupação, o autor, que já foi economista-chefe
e vice-presidente sênior do
Banco Mundial, se encontra otimista; a remoção de barreiras ao livre comércio
e a maior integração das economias regionais podem ser uma força favorável,
com potencial de enriquecer todas as pessoas do mundo, em especial as menos
favorecidas. No entanto, é preciso repensar amplamente
a forma como a
globalização tem sido gerenciada pelos Estados Unidos e pelas instituições
multilaterais por meio do Consenso de Washington e a condução pelo FMI
das crises financeiras no decorrer destes últimos anos.
O livro discorre sobre "as promessas das instituições globais", criticando
os burocratas internacionais, símbolos sem rosto da ordem econômica mundial.
As manifestações e os protestos contra as políticas e as ações das instituições
defensoras não são recentes. Há décadas, as populações
no mundo em
desenvolvimento
protestam quando os programas de austeridade impostos a
seus países se revelam severos demais, levando os países a profundas crises
sociais e econômicas, e - o que é pior - não têm sido ouvidas pelo Ocidente
rico e próspero. No mundo em desenvolvimento,
a globalização não trouxe
os beneficios econômicos prometidos,
opinião compartilhada
inclusive por
outros intelectuais.
Para compreender o que deu errado, é importante analisar as três principais
instituições que controlam a globalização: o FMI, o Banco Mundial e a OMe.
Stiglitz concentra-se no FMI e o Banco Mundial porque estiveram no centro
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das principais questões econômicas das duas últimas décadas, incluindo as crises
financeiras e a transição dos antigos países comunistas para economias de mercado.
O FMI mudou bastante desde seu início. Seus princípios baseavam-se
na hipótese de que os mercados funcionam
mal, mas agora defende a
supremacia do mercado com fervor ideológico. Inicialmente fundamentado
na crença de que era preciso pressionar
os países para obter políticas
econômicas mais expansivas, hoje concede recursos somente se os países se
engajarem em políticas como corte de gastos, aumento de impostos e elevação
das taxas de juros, medidas que levam a uma retração da economia.
Keynes, na opinião de Stiglitz, estaria se revirando no túmulo se pudesse
ver o que aconteceu com o projeto que idealizou. A orientação de Keynes
sobre o FMI, que enfatizava os fracassos do mercado e o papel do governo na
criação de empregos, foi substituída pelo mantra do livre mercado da década
de 1980, e posteriormente
pelo Consenso de Washington na década de 1990.
O FMI, O Banco Mundial e o Departamento
do Tesouro dos Estados
Unidos criaram um receituário em relação às políticas "certas" que os países
em desenvolvimento
deveriam adotar. Os pilares dessas políticas eram:
austeridade fiscal, privatização e liberalização do mercado de capitais e do
comércio. O problema era que muitas dessas políticas se tornaram fins em si
mesmas, em lugar de serem os meios para alcançar um crescimento
mais
imparcial e sustentável.
Com isso, eram postas em prática em excesso e
depressa demais, acabando
por excluir outras políticas que se faziam
necessárias, como a industrial, a agrícola e a de comércio exterior.
a opinião
de Stiglitz, as políticas recomendadas
pelo FMI não eram apropriadas para
nações em estágios iniciais de desenvolvimento
ou de transição da economia
de mando para a de mercado.
O FMI e o Departamento
do Tesouro erraram na condução da crise
financeira
do Leste Asiático,
conduzindo
muitos
países à recessão
desnecessária. Também fracassaram na transição dos países comunistas para
as economias de mercado, ao exigirem políticas inadequadas e apressadas.
Para o pensador, os países que optaram por inserir-se na globalização
de forma independente,
sem aderir rigorosamente
ao Consenso
de
Washington,
tiveram melhores resultados econômicos
e sociais, como foi
o caso da Índia e da China. Países que aderiram ao Consenso, de forma
mais ortodoxa,
acabaram como Argentina
e Brasil, com graves crises
financeiras
e com crescimento
lento. A Rússia, que seguiu à risca o
tratamento
de choque apregoado pelo FMI, enfrentou sérias dificuldades
econômicas
e sociais. Já a Polônia,
que optou por um enfoque
mais
gradualista de transição, se saiu melhor.
Para o autor, é o momento de mudar algumas das regras que governam
a ordem econômica mundial, de dar menos ênfase a ideologias e de prestar
mais atenção àquilo que realmente funciona, de pensar mais uma vez a respeito
da maneira como as decisões são tomadas a nível internacional e no interesse
de quem. É fundamental
que o desenvolvimento
bem-sucedido
do Leste
Asiático sirva de paradigma e seja alcançado em outras partes do mundo. A
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globalização pode e deve ser reformulada, trazendo a maioria dos países a
opinar sobre as políticas que os afetam; é possível que isto ajude a criar uma
nova economia global.
O livro de Stiglitz torna-se leitura obrigatória
para professores,
estudantes, políticos, estadistas e todos aqueles que desejam entender a
globalização por um prisma crítico e almejam reformá-ia para poder usufruir
seus benefícios e suas promessas. A lição que sua leitura nos deixa é a de que
a estabilidade das economias deve ser sempre acompanhada pelo objetivo do
crescimento com distribuição de renda e democracia. Não há um caminho
único para inserir-se no processo global com êxito.
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Felicidade
GIANNETII, Eduardo. Felicidade: Diálogos Sobre o Bem-Estar na Civilização.
São Paulo: Companhia das Letras, 2002, 226 p.

Luiz Alberto Machado

*

Fazer a resenha do mais recente livro de Eduardo Giannetti é algo que
me traz grande alegria, uma vez que o tenho, sem nenhuma dúvida, como
um dos mais brilhantes economistas de sua geração. Essa opinião deriva de
uma qualidade que ele possui e que é bastante rara entre os economistas, a
de se comunicar - quer verbalmente, quer por escrito - de forma clara e
compreensível para qualquer pessoa.
Minha admiração por seu trabalho, no entanto, vai além: Giannetti
extrapola os rígidos e por vezes estreitos limites da análise econômica
tradicional, que se repete monotonamente
nas páginas dos jornais e das
revistas, nas entrevistas no rádio e na televisão, e nas páginas da Internet.
São textos e entrevistas que habitualmente usam e abusam do "economês"
- um jargão fechado, desconhecido para a maioria - e de uma infinidade de
dados estatísticos e gráficos que, no mais das vezes, só servem para confundir
ainda mais o pobre leitor, ouvinte ou telespectador.
E por que Eduardo Giannetti se diferencia tanto? Em parte, por sua
própria formação. Além de economista, ele se graduou também em ciências
sociais, possuindo diversificada formação cultural, solidificada ao longo de
uma vida caracterizada, entre outras coisas, por uma enorme paixão pelas
artes de uma forma geral, e pela leitura em particular.
Não é por outra razão que, em Felicidade, assim como em outros de
seus livros, ele passeia por campos do conhecimento
tão distintos como
biologia, sociologia, filosofia, ética, religião, neurofisiologia
e política além, é claro, da própria economia.
Se, para alguns economistas, esse ecletismo provoca certo desconforto,
para outros - e eu claramente me incluo nesse rol- provoca enorme prazer.
Afinal, a leitura dos textos escritos por Giannetti representa sempre a
possibilidade de uma surpresa, de uma visita a áreas do conhecimento sobre
as quais muitas vezes não temos nenhum domínio, constituindo-se
num
desafio e numa abertura de novos horizontes que permitem a ampliação
do nosso conhecimento e do nosso nível intelectual. Aliás, essa perspectiva,
fundamental para quem se dedica à pesquisa ou pretende desenvolver a
criatividade, foi assim enfatizada por Giannetti em outro de seus livros:
"Para quem busca o conhecimento,
surpresas são achados valiosos. A
*
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descoberta de um fato surpreendente leva à procura de novos fatos e suscita
a formulação de hipóteses e teorias que possam elucidá-Io. A mente científica
trabalha com um radar ligado ao anômalo e ao inesperado. A surpresa é o
estopim da pesquisa - uma janela entreaberta para o desconhecido. Diante
dela, o pensamento amanhece e desperta do sono dogmático."
(As Partes
& O Todo. Siciliano, 1995, p.83)
Recorri a esse trecho, pois considero-o relevante para dar uma noção
do que esperar da leitura de Felicidade. Em forma de diálogo entre quatro
amigos, ex-colegas de faculdade, o livro tem como proposta "resgatar a
'arte da conversação' - o simpósio platônico, o jardim epicurista, o salon
setecentista."
A pergunta que serve de pano de fundo pode ser assim
sintetizada: dinheiro traz felicidade?
Deixando o reducionismo de lado, a idéia é muito mais rica, qual seja,
fazer uma ampla reflexão sobre a relação entre civilização e felicidade, a
partir da promessa dos iluministas europeus segundo a qual o progresso,
em todas as dimensões da palavra, conduziria ao aumento do bem-estar do
ser humano.
Como se vê, não se trata de uma questão simples, mas, pelo contrário,
de uma proposta extremamente ousada. Discorrer sobre a felicidade é algo
que apresenta de saída uma imensa complexidade,
típica das coisas que
possuem elevado grau de subjetividade. O que é suficiente para garantir a
felicidade de uns nem sempre é capaz de trazê-Ia para outros. "Discutir a
felicidade", como se lê na quarta capa, "significa refletir sobre o que é
importante na vida. Significa ponderar os méritos relativos de diferentes
caminhos e pôr em relevo a extensão do hiato que nos separa, individual e
coletivamente, da melhor via ao nosso alcance. O que havia de errado e o
que permanece vivo no projeto iluminista de conquista da felicidade por
meio do progresso científico e material?"
É a busca das respostas a essas e outras perguntas que caracteriza os
diálogos dos quatro amigos ao longo do livro. Mais que respostas certas
ou erradas, Leila, estudiosa de ética clássica e jornalista free-lancer, Otto,
economista liberal e bem-sucedido no mercado financeiro, Alex, filósofo
analítico e roteirista de documentários,
e Melo, historiador erudito que
"leu em demasia"
e está desempregado,
propiciam
ao leitor a rara
oportunidade
de refletir sobre questões de extrema atualidade e de grande
significado num mundo
marcado por ameaças de toda ordem: guerra,
terrorismo, desequilíbrio ambiental, crescente desigualdade entre ricos e
pobres etc.
Tudo isso nos leva à constatação de que a promessa do iluminismo
cumpriu-se
apenas em parte. Os quatro ex-colegas de faculdade, cuja
familiaridade vai aumentando à medida que vamos consumindo as páginas
do livro, reconhecem que o progresso técnico é algo concreto e que avança
celeremente.
Com ele, o homem tem um domínio cada vez maior da
natureza e os níveis de produtividade,
renda e consumo não param de
crescer, pelo menos em parte do mundo. Paradoxalmente,
porém, esse
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mesmo progresso produziu preocupante desequilíbrio ecológico e não foi
capaz de erradicar a pobreza, a fome e a miséria em extensa área do planeta,
fazendo com que a esmagadora maioria da população do globo terrestre
não fosse contemplada pelas benesses desse mesmo progresso.
É possível dar a isso o nome de felicidade? Será que, enquanto alguns
conseguem
atingi-Ia por meio do fácil acesso a ampla variedade
de
sofisticados bens de consumo e elevados níveis de entretenimento
e lazer,
outros só podem acessá-Ia imaginariamente, de forma natural ou via ingestão
de pílulas da felicidade, comparáveis às doses de soma do "admirável mundo
novo" de Aldous Huxley?
É a essa reflexão que a leitura de Felicidade nos remete. Reflexão,
diga-se de passagem, feita pelo próprio autor, que escreveu o livro nos
quatro meses em que pôde se beneficiar do rico ambiente do Saint Anthony's
College, em Oxford, no fim de 2001, logo após os trágicos atentados de
11 de setembro às torres do World Trade Center.
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Mudam-se os Tempos Diplomacia Brasileira
2001-2002
LAFER, Celso. Mudam-se os Tempos - Diplomacia Brasileira 2001-2002.
Brasília: FUNAG/IPRI, 2002.

J. Carlos Racy *
Prefaciado por Fernando Henrique Cardoso, que sucederia o autor no
cargo de Ministro das Relações Exteriores no governo Itamar Franco e o
chefiaria em seu segundo mandato como Presidente da República, o livro
assume a condição de obra fundamental para a compreensão da política externa
brasileira no atual cenário das relações internacionais.
Em primeiro lugar, tratando-se de coletânea de artigos produzidos com
o objetivo de registrar as reflexões que orientariam suas ações no campo das
relações exteriores - dada a situação do autor que, enquanto intelectual e
homem de Estado, como bem lembra Fernando Henrique Cardoso, utilizando
um conceito identificado com Arendt, pode ser definido como um adepto da
vida ativa -, o livro tem a dimensão de um registro de história política vivida,
coisa ainda bastante escassa no Brasil e importantíssima para a construção da
memória brasileira.
É importante, nesse sentido, lembrar que Celso Lafer é dono de um
currículo que se estende desde as atividades empresariais, como a presidência
do Conselho Administrativo da Metal Leve S/A, até as atividades intelectuais
como vice-presidente do Conselho Deliberativo do Museu Lasar Segall. Mas
o que realmente marca sua vida é sua posição como homem público responsável
pela produção de pensamento
brasileiro na área de Direito e Relações
Internacionais, enquanto professor titular de Filosofia do Direito da Faculdade
de Direito da Universidade
de São Paulo e chefe do departamento
correspondente
daquela Universidade, particularmente
preocupado com o
Direito Internacional Público, que o levaria à condição, por duas vezes, de
Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil - responsável, portanto,
pela elaboração e execução da política externa do país, em momentos bastante
peculiares da vida internacional.
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livro, nessa perspectiva, foge às características da produção acadêmica,
como assinala o próprio autor, abrangendo temas variados, mais ou menos
formais relativamente às questões de que trata.
Dividido em seis partes - Tempo de Política, Tempo de Integração, Tempo
de Globalização, Tempo de Cultura, Tempo de Polêmica e Tempo de Memória
-, o livro reproduz o esforço e a destacada capacidade de organização que se
percebe em todas as ações de Lafer, principalmente no que se refere às ações
de política externa por ele engendradas à frente do Ministério das Relações
Exteriores, fazendo de tal política algo com pleno sentido dentro de uma
determinada moldura das relações internacionais. Pode-se mesmo discordar
da organização que o autor propõe para as relações internacionais, mas não se
pode desprezar a qualidade desta organização, numa realidade em que as
políticas poucas vezes fazem sentido e em que seus processos organizacionais
ainda são raros ou se encontram em fase de desenvolvimento.
Assim, começando por algumas digressões quanto ao seu retorno ao
Itamaraty e, em seguida, discorrendo sobre uma série de problemas basilares
das relações exteriores,
tais como a natureza
da mudança da ordem
internacional, o multilateralismo, os processos de integração, a globalização e
a diplomacia brasileira, sem necessariamente definir uma ordem de temas, Lafer
termina o livro com importantes e interessantes observações sobre os problemas
administrativos com que se deparou em seu segundo mandato como chanceler
e sobre personagens
que marcariam sua vida e seu trabalho na área da
diplomacia, tais como Mário Covas, Roberto Campos e José Sette Camara.
Nesse sentido, a obra dá uma perfeita noção da complexidade e da
multiplicidade de questões com que lida um gestor da política externa e que,
conforme se observa no desenvolvimento do texto, vão dando conformação a
princípios, postulados e hipóteses consubstanciadas no pensamento e na ação
de Celso Lafer.
Sua forte identificação com os pensamentos de Grocius e Arendt, nos
quais se apóia, fazem de Lafer um depositário de toda a tradição humanista
que, assumindo certo idealismo, não descuida dos aspectos reais das relações
internacionais.
É, certamente, por esse motivo que Celso Lafer reúne a
capacidade de conceber um sistema de relações internacionais em que as nações,
de forma racional, sejam capazes de abdicar de prerrogativas egoístas sem perda
de identidade e soberania, construindo
uma paz justa e, amparadas por
mecanismos legítimos, venham a ter seus interesses fundamentais atendidos.
É por essa mesma razão que o livro sob apreciação se transforma em
leitura obrigatória, tanto para aqueles que se iniciam no estudo das relações
internacionais e na política externa brasileira quanto para aqueles que se
preocupam com o destino do Brasil e do mundo.
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Navegantes, Bandeirantes e
Diplomatas - Um Ensaio Sobre a
Formação das Fronteiras do
Brasil
GOES FILHO, Synesio Sampaio. Naveqantes, Bandeirantes e DiplomatasUm Ensaio Sobre a Formação das Fronteiras do Brasil. São Paulo: Editora
Martins Fontes, 1999, 334 p.

José Maria Rodriguez Ramos *

o

ano de 2002 constituiu um marco para a diplomacia brasileira.
Cumpriram-se 100 anos da nomeação do Barão do Rio Branco para assumir o
Ministério das Relações Exteriores, a convite do então presidente Rodrigues
Alves. Ele serviu ao país durante quase dez anos, no governo dos presidentes
Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Diversos eventos
comemorativos marcaram este centenário.
Nos dias 28 e 29 de agosto de 2002, o Instituto Rio Branco promoveu em
Brasília um seminário com o tema "Rio Branco, a América do Sul e a modernização
do Brasil". Abriram o evento o então Ministro das Relações Exteriores, Celso
Lafer, e o embaixador Rubens Ricupero, autor de uma biografia do Barão do Rio
Branco. O embaixador Synesio Sampaio Goes Filho, autor de Naveqantes,
Bandeirantes e Diplomatas, foi também um dos expositores convidados do
seminário, com o tema "Para além das questões de limites: o estilo negociador do
Barão do Rio Branco como um paradigma da política exterior do Brasil". Por
ocasião do centenário, o Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares
Penteado organizou no Palácio Itamaraty, de 7 a 29 de setembro de 2002, a
exposição "Barão do Rio Branco, sua obra e seu tempo".
Naveqantes, Bandeirantes e Diplomatas - Um Ensaio Sobre a Formação das
Fronteiras do Brasil, segue o curso histórico do país, como o próprio título
indica. A obra começa com a descoberta do Brasil, continua com a ocupação e
expansão do território brasileiro e conclui com a consolidação das fronteiras.
Embora o título seja ilustrativo do conteúdo, o leitor não consegue adivinhar
como será interessante e surpreendente a aventura de passear pela história do
Brasil sob uma ótica diferente daquela que nos é mostrada nos livros-texto. A
nova perspectiva é a consolidação das fronteiras do país.
*
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Dependendo do autor, uma viagem pela história pode ser pesada e árdua
ou leve e interessante. Em Navegantes) Bandeirantes e Diplomatas, o autor
soube aliar o rigor acadêmico, com freqüentes referências e citações textuais a
obras clássicas da história do Brasil, a um estilo ameno, o que torna a leitura
instrutiva e agradável. Oportunas notas de rodapé não distraem a atenção do
leitor e marcam o tom científico do texto.
A descoberta do continente é a porta de entrada do estudo da história do
Brasil. avegantes como Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e Américo
Vespúcio são retratados em suas páginas. Uma questão importante esclarecida
pelo autor é a primazia do descobrimento do Brasil. Ainda que, antes da chegada
de Cabral a Porto Seguro - de acordo com o estado atual do conhecimento
histórico -, três pequenas expedições já tivessem alcançado a costa norte da
América do Sul, com A1onso de Ojeda, Vicente Yariez Pinzón e Diego de
Lepe, "de modo algum esse fato tira aos portugueses, com a viagem de Pedro
Álvares Cabral, a glória de terem sido os verdadeiros descobridores do Brasil,
'descobridores
sociológicos',
como diz Capistrano, lembrando que só eles
criaram aqui uma 'sociedade'."
Em relação à terminologia
adequada para descrever o fenômeno de
alcançar terras desconhecidas dos navegantes, discute-se se o conceito a ser
utilizado deveria ser "descobrimento"
ou "achamento".
O autor argumenta
que esses conceitos apresentam pequenas diferenças semânticas e a discussão,
portanto, não é relevante. Apoiando-se em Jaime Cortesão, Synesio Goes
Filho afirma que o "Brasil", como país, não existia antes da chegada dos
navegantes portugueses e, por essa razão, não seria equivocado afirmar que
Cabral descobriu o Brasil. A expressão "encontro de culturas" foi difundida
por ocasião da comemoração do quinto centenário da descoberta da América.
Embora revele respeito pelas civilizações autóctones, na América prevaleceu
a civilização européia.
A ocupação do território brasileiro está associada a bandeirantes como
Antonio Raposo Tavares, Fernão Dias Paes Leme e André Fernandes. Em
1634, Pedro Teixeira remontou o rio Amazonas com a finalidade de ocupar e
povoar o território explorado. As monções em direção a Cuiabá também são
retratadas no capítulo dos bandeirantes.
A terceira parte - a mais extensa da obra - é dedicada aos diplomatas. No
Salão de Tratados do Itamaraty há três bustos de diplomatas que tiveram um
papel de destaque na consolidação do território brasileiro no período colonial,
durante o Império e na República,
respectivamente.
A ação política e
diplomática de Alexandre de Gusmão se mostrou fundamental para a assinatura,
a ratificação e a promulgação do Tratado de Madri, em 1750. Embora anulado
em 1761, por ocasião da assinatura do Tratado de El Pardo, esse tratado foi
essencial para a fixação das fronteiras do Brasil. Por meio do Tratado de Madri
foi legalizada a posse do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso e da Amazônia,
regiões que se encontravam a oeste da linha de Tordesilhas.
Alexandre de Gusmão nasceu em Santos. Entre 1730 e 1750 foi o
secretário particular de D. João V, e nessa condição teve grande influência nas
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decisões de Portugal sobre o Brasil. Alexandre de Gusmão foi o primeiro a
defender o princípio do uti possidetis, que norteou o Tratado de Madri.
Considerando os serviços prestados ao Brasil, o embaixador Araújo Jorge
escreveu um ensaio em 1916, intitulado Alexandre de Gusmão - o Avô dos
Diplomatas Brasileiros. O título reflete bem a posição de Alexandre de Gusmão
na diplomacia brasileira.
Um segundo busto corresponde
a Duarte da Ponte Ribeiro, hábil
negociador e estudioso tenaz das questões de limites. Se o "avô dos diplomatas
brasileiros" teve um papel de destaque na consolidação do território brasileiro
no período colonial, Duarte da Ponte Ribeiro despontou pela sua contribuição
na atividade diplomática durante o Império. A ele coube, em 1837, aconselhar
o uso do uti possidetis para solucionar as questões fronteiriças do Brasil.
Mais que um ideólogo, destaca o autor, Duarte da Ponte Ribeiro foi um
diplomata prático. Competente e dedicado, o Barão da Ponte Ribeiro estudou a
fundo as questões de limites e foi um hábil negociador. Por esta razão, talvez
tenha sido, nas palavras de Goes Filho, "o diplomata que mais contribuiu para a
formulação e execução da bem sucedida política de fronteiras do Império" (p.211).
Duarte da Ponte Ribeiro nasceu em Portugal. Aos 14 anos, viajou para o
Brasil, junto com o pai, um dos cirurgiões que acompanharam D . João VI em
sua viagem ao Brasil. Era formado em medicina, como o pai, mas um acidente
de caça em que perdeu a mão e parte do braço pode ter sido a razão pela qual
entrou na carreira diplomática quando contava 31 anos, e na qual permaneceu
até a sua morte, aos 83 anos. Embora tivesse começado a carreira diplomática
na Europa,
como cônsul em Madri, a sua atividade
concentrou-se
posteriormente na América Latina.
Por último, a obra resenha a contribuição do Barão do Rio Branco, cujo
busto também se encontra no Salão de Tratados do Itamaraty. O trabalho
infatigável de José Maria da Silva Paranhos serviu aos interesses do país em
inúmeros conflitos. Faleceu em 1912, em seu gabinete, que era também seu
quarto de dormir, no Palácio Itamaraty. A sua morte "foi uma comoção nacional
e, hoje, passadas mais de nove décadas, seria difícil encontrar-se
outro
personagem da História do Brasil que desfrutasse de maior prestígio. E tudo
indica que continuará, no futuro, pela solidez da sua obra, a ser uma das
poucas unanimidades nacionais. Em vida mesmo, foi tido como uma espécie
de herói, 'o maior dos brasileiros', na expressão disseminada pelo então
Deputado Dunshee de Abranches" (p.257).
Estes três diplomatas tiveram em comum uma imensa capacidade de
trabalho e uma dedicação exemplar a serviço do Brasil. O resultado é que o
Brasil, com 16.889 quilômetros de fronteiras, é o único país da América do
Sul que não tem problemas fronteiriços com nenhum dos seus muitos vizinhos.
Uma conquista notável da diplomacia brasileira.
Bandeirantes) Navegantes e Diplomatas foi originalmente apresentado
como tese ao curso de Altos Estudos do Ministério das Relações Exteriores,
e editado em 1991. Posteriormente - revisto e ampliado -, o livro foi publicado
em 1999. Todo trabalho editado tem aspectos a melhorar. No caso, a edição dos
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mapas poderia ter uma melhor apresentação gráfica e legendas mais claras. A título
de exemplo, no mapa 9, "Limites do Paraguai após a Guerra" (p.247), há uma
legenda que não corresponde à área indicada no mapa.
É de se esperar que o texto de Synesio Sampaio Goes Filho se torne um
clássico das Relações Internacionais e da História do Brasil. É um livro que nenhum
estudante universitário deveria deixar de ler para compreender melhor o Brasil.
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para Colaboradores

1. Foco da Revista
A Revista de Economia e Relações Internacionais publica artigos inéditos nessas duas áreas, em
português, espanhol ou inglês, de autores brasileiros e do exterior. Excepcionalmente, publica
também artigos não inéditos, mas ainda não divulgados em português ou espanhol, e que a
Revista considere importantes para publicação nessas línguas, modificados ou não, conforme
avaliação dos Editores ou de membros do Conselho Editorial. Os artigos devem vir de
especialistas nessas duas áreas, mas escritos de forma acessível ao público em geral.
2. Formato dos Originais
Os textos devem ser submetidos na forma de arquivo eletrônico, em disquetes ou por "e-mail",
no programa Word, em fonte Times New Roman, 12 pontos, e com as tabelas no mesmo
formato ou em Excel. Incluindo tabelas, gráficos e referências, cada artigo deve ter de 15 a 20
páginas tamanho carta, com espaço 1,5 entre linhas, entre 5.000 e 7.000 palavras e 30.000 a
40.000 caracteres, inclusive espaços.
As notas, na mesma fonte, em 10 pontos, devem ser colocadas nos rodapés e as referências
bibliográficas listadas alfabeticamente no final do texto, seguindo a norma NBR-6023 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, tal como mostram os exemplos anexos:
• Livro
DAGHLIAN, J. Lógica e álgebra de Boole. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 167p., Il., 21 em.
Bibliografia: p.166-167. ISBN 85-224-1256-1.
• Parte de Coletânea
ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.;
SCHMIDT, J. (Org.). História 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 eAdministração, Rio de Janeiro,
v. 3, nO 2, p. 15-21, set. 1997.
• 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/1l96/1l965.html>
Acesso em: 25 novo 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 CIENTIFICA DA UFPe, 4.,1996, Recife.
Anais eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: <http://www. propesq. ufPe.brjanaisj
anaisjeducjce04 ..htm» . Acesso em: 21 jan. 1997.
Os artigos deverão estar acompanhados de resumos em português ou espanhol e inglês, de 100
a 150 palavras, não incluídas na contagem do tamanho do artigo, bem como a menção de 3 a
5 palavras-chave, nas mesmas línguas do resumo. A correspondência de remessa deve incluir o
nome do autor, sua qualificação profissional e instituição ou instituições a que está ligado.
Pede-se também seu endereço para contato, inclusive "e-rnail" e telefones.
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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
Informação poderão ser obtidas por meio do e-mail acima.
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