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Se existe consenso de que esta é uma era pós-
keynesiana, é que percebemos com clareza o alcance da
evolução das estruturas de poder. A visão do processo eco-
nômico somente deixa de ser simplesmente virtual quando
adquire consistência política, capta os sistemas de domina-
ção social que prevalecem.

As estruturas de poder são nacionais, transnacionais,
plurinacionais. Sua evolução vem se dando no sentido de
atrofia das estruturas nacionais, de um forte crescimento das
transnacionais e no avanço irregular das plurinacionais. As
raízes dessas mudanças morfológicas nos sistemas de do-
minação revestem-se da complexidade dos processos histó-
ricos, e não é nosso propósito abordá-las nesta oportunida-
de. Limitamo-nos a assinalar que a lógica desse processo
sofreu profundas mutações na medida em que a ideologia do
bem-estar coletivo foi perdendo força, suplantada pela
racionalidade mercantil.

A primeira fase de implantação do capitalismo industrial
foi marcada pela crescente ascensão das forças sociais que
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lutavam pelos ideais do bem-estar social. Essas lutas leva-
ram, no século que termina, à implantação ocasional dos ide-
ais socialistas sob a forma de planificação centralizada e, mais
freqüentemente, de aumento da participação do Estado na
alocação da renda social, conforme o ideário da social-de-
mocracia. Em ambos os casos prevalece a consecução do
objetivo de maximização do bem-estar social. Certo, a plani-
ficação centralizada, em razão do quadro histórico em que
foi implantada, não conheceu evolução política, o que expli-
ca sua crescente perda de criatividade e seu final abandono.

A prática da social-democracia produziu resultados bem
diversos: a exacerbação da competitividade levou a
criatividade a extremos, com hipertrofia da inovação de pro-
dutos, o que alimenta o consumismo. Nisso se funda o au-
mento do poder do capital e a tendência à sua participação
crescente na apropriação da renda. Assim, o capitalismo avan-
çado tendeu a concentrar a renda e, subseqüentemente, o ca-
pital. O ideal keynesiano de pleno emprego foi abandonado, o
que acarretou a degradação do tecido social com aumento da
criminalidade e enfraquecimento da coesão comunitária.

A tendência à subutilização do capital explica a grande
disponibilidade de recursos líquidos para investir no exterior,
o que está na raiz da globalização. Com  efeito, esta resulta
da ação conjugada de dois vetores: o reforçamento da oferta
de recursos para investir no exterior, que se observa nos pa-
íses de capitalismo avançado, e a orientação dada a esse
processo pelas empresas transnacionais.
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Não é fácil captar o sentido das profundas modificações
estruturais que conduziram à emergência de um sistema eco-
nômico planetário. Existe consenso de que as atividades eco-
nômicas se articulam crescentemente em escala planetária
num processo que tem como contrapartida o cumprimento
da famosa tese de Marx de dissolução do que se entende
como Estado nacional, instituição que historicamente mante-
ve o monopólio da legitimidade do exercício da violência. As
funções que atualmente exerce o Estado não desapareceri-
am propriamente, mas assumiriam outra forma, sem ligação
direta com espaços geográficos e demográficos definidos.
Essa transformação seria cumprida independentemente de
um projeto político, como um processo evolutivo natural, con-
duzido pela roda da história, conforme a visão determinista
do século passado. Não se trata da formação de novo impé-
rio de amplitude planetária, e sim da superação dos resquí-
cios dos poderes imperiais mediante a prevalência da
racionalidade formal que conduz à maximização da eficiên-
cia no uso de recursos escassos.

Essa visão utópica constitui tão-somente um exercício
de lógica inspirado no princípio de que o progresso é imanente
à vida social e se manifesta sempre que o homem se deixa
guiar pela razão. A globalização seria, portanto, a porta de
acesso à estrada real que conduz ao uso pleno das
potencialidades humanas, ou, para usar um conceito moder-
no, sinalizaria o fim da história.

A economia capitalista buscou desde cedo a frente ex-
terna para expandir-se. A abertura para as transações inter-



nacionais alcançou grande intensidade no meio século que
antecedeu a Primeira Guerra Mundial e os investimentos,
particularmente em títulos, cresceu mais do que o comércio
internacional já há alguns decênios. O que é realmente novo
é a montagem de um sistema produtivo transnacional e glo-
bal cujo dinamismo se traduz em novo desenho na alocação
geográfica dos recursos e em forte concentração social da
renda.

O reforçamento das disponibilidades de recursos líqui-
dos para investir produzido pelo fim da Guerra Fria e a maior
concentração da renda decorrente do impacto das novas téc-
nicas, particularmente o avanço na eletrônica e nos meios de
comunicação, consolidaram a posição das empresas
transnacionais. As estratégias adotadas por estas serão de
influência crescente na alocação dos recursos em todos os
países, e não apenas nas economias periféricas.

III

O modelo de industrialização substitutiva de importa-
ções estava longe de haver esgotado suas possibilidades
como motor de crescimento, particularmente nos países de
mercado interno de dimensões médias e grandes. No caso
do Brasil, que mantém grande disponibilidade de solos ará-
veis subutilizados e acentuada heterogeneidade social, o
caminho mais curto para o desenvolvimento continuará a ser
por muito tempo o dinamismo do mercado interno. Certo, este
não é o caso da grande maioria dos países do Terceiro Mun-
do, que dependem de integração subregional e/ou de privile-
giar alguma atividade que se beneficie de vantagens compa-
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rativas estáticas para aumentar sua inserção no comércio
internacional. Exemplos do primeiro caso são o Uruguai e o
Paraguai, que, ao entrarem para o Mercosul, removeram o
maior constrangimento ao crescimento, que é a estreiteza do
próprio mercado interno. Exemplo do segundo caso é a op-
ção por uma zona de processamento, como se observa em
países centro-americanos, o que permite utilizar mão-de-obra
semiqualificada e barata, num processo de inserção no gran-
de mercado dos Estados Unidos.

A experiência nos ensina que o modelo de desenvolvi-
mento deve ser concebido a partir das peculiaridades de cada
país, tendo em conta os constrangimentos do quadro inter-
nacional. Ora, o que estamos testemunhando é o
desmantelamento do modelo que permitiu a inserção de pa-
íses da América Latina no processo de industrialização e a
adoção acrítica de uma política econômica que privilegia as
empresas transnacionais, cuja racionalidade somente pode
ser captada no quadro de um sistema de forças que trans-
cende os interesses específicos dos países que o integram.
Trata-se de prescindir de políticas nacionais de desenvolvi-
mento, porquanto a estratégia das grandes empresas
transnacionais se sobrepõe ao âmbito de visão dos atores
nacionais.

A primeira observação a fazer diz respeito ao tipo de
racionalidade econômica que tende a prevalecer. O conglo-
merado transnacional que planeja a alocação de recursos
parte de uma visão da disponibilidade destes, à qual escapa
a percepção dos valores que cimentam as nacionalidades.
Em outras palavras: somente os sistemas sociais estão em
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condição de ordenar a hierarquização dos valores substanti-
vos. As atividades econômicas ordenadas pelos mercados
traduzem valores dos indivíduos, microeconômicos, que são
necessariamente heterogêneos e não adicionáveis, exceto
mediante uma redução quantitativa. O valor de um pedaço
de pão, para um faminto, não pode ser medido com a mes-
ma escala com que se afere o valor da comida de quem nun-
ca sentiu verdadeira fome. Esse exemplo extremo nos per-
mite perlustrar a complexidade do problema.

wil

A empresa transnacional que agencia recursos originá-
rios de diversos sistemas produtivos (mão-de-obra, tecnologia,
matérias-primas, encargos financeiros etc.) pretende apoiar-
se em critérios racionais. Mas como ignorar que com freqüên-
cia se trata de integrar valores substantivos, tarefa que pres-
supõe a existência de uma política de desenvolvimento na-
cional. Realizar essa compatibilização é tanto mais difícil quan-
to mais heterogênea é a sociedade. Ali onde prevalece a
racionalidade formal das empresas transnacionais sempre
existe uma ampla margem de atividades disfuncionais. Com
efeito, o avanço das empresas transnacionais nas economi-
as que iniciaram sua industrialização ao impulso da substitui-
ção das importações assume a forma de degradação de seg-
mentos importantes do tecido produtivo, com ampla criação
de desemprego.

Se observamos de perto o caso do Brasil, que no período
histórico anterior foi o país do Terceiro Mundo que construiu o
mais complexo sistema industrial, comprovamos que nosso país
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reduziu a eficiência dos investimentos financiados com poupan-
ça própria, aumentou sua taxa de endividamento externo, viu
crescer amplamente sua taxa de desemprego, tudo contribuin-
do para uma baixa significativa de sua taxa de crescimento. Em
síntese: a transição para a globalização faz-se a um preço con-
siderável. É natural, portanto, que se indague como justificar
esse sacrifício e a quem ele beneficia.

A doutrina corrente nos apresenta a globalização como
um imperativo tecnológico, portanto, inescapável para as eco-
nomias que aspiram a desenvolver-se. Não perceber essa
realidade seria submeter-se de forma acrítica aos preceitos
ricardianos dos custos comparativos. Ora, a luta contra o
subdesenvolvimento só foi possível quando se superou essa
visão dogmática da divisão internacional do trabalho. O hori-
zonte tecnológico indica a direção do crescimento e abre um
campo de opções. Cabe à política econômica definir seu
balizamento. A globalização avançou com grande ímpeto nos
decênios que se seguiram à Segunda Guerra Mundial gra-
ças à política de abertura dos mercados protagonizada pelos
países-sede das grandes empresas transnacionais, que con-
trolam instituições como o antigo GATT e a atual Organização
Mundial do Comércio. Em outras palavras, o fator político
conjuntamente com a orientação da tecnologia deram ao pro-
cesso histórico um sentido crescentemente favorável às em-
presas transnacionais.

LTJ

Não resta dúvida de que essas transformações estrutu-
rais dos sistemas econômicos têm impactos desiguais nos
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países que as vivem. Aqueles de dimensões econômicas
médias ou pequenas, como o Chile e a Costa Rica, podem
com facilidade tirar vantagem do novo estilo de integração
internacional, beneficiando-se de vantagens comparativas
clássicas no quadro de zonas de processamento. É fácil per-
ceber que o fundamento da divisão geográfica do trabalho
que está na base desse intercâmbio é, em última instância, a
diversidade da dotação de recursos naturais e/ou a diversi-
dade da remuneração da mão-de-obra. Sendo assim, a pre-
servação desse intercâmbio depende da persistência nas
desigualdades do custo do trabalho. O único intercâmbio en-
tre iguais seria aquele que se funda na diversidade de dota-
ção de recursos naturais.

À medida que desaparecem as barreiras tarifárias, sur-
ge um tecido de atividades econômicas comandadas por
empresas que fundam o seu poder no controle da inovação e
na proteção do Estado nacional. A combinação de recursos
políticos e inovação tecnológica facilita o acesso aos merca-
dos financeiros. A empresa transnacional recruta recursos
produtivos em escala global e está em condições de combi-
nar mão-de-obra de baixo preço com trabalho altamente es-
pecializado e pode minimizar os custos financeiros e
maximizar a remuneração do capital. Trata-se de uma orga-
nização horizontal que opera mediante associações variadas
de alcance planetário. E essas organizações são entidades
de direito privado, sem responsabilidade pública que não se-
jam aquelas aceitas voluntariamente.

O desafio que se apresenta atualmente é o de identifi-
car a lógica imanente ao agenciamento de recursos por es-
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ses complexos transnacionais. Trata-se de novas formas de
estruturação do poder capazes de sobreporem-se aos siste-
mas tradicionais que são constituídos por empresas privadas
de atuação local e o Estado nacional. Sua força decorre prin-
cipalmente da posição de vanguarda tecnológica que ocu-
pam e da possibilidade que têm de mudar a localização de
unidades produtivas em função dos custos relativos dos
insumos e de alterações nas taxas de câmbio e de juros. Em
síntese, a estratégia de uma empresa transnacional é algo
de grande complexidade e pressupõe um forte entrosamento
com as estruturas de poder político sobre as quais tem cres-
cente influência. Explica-se assim o debilitamento do poder
sindical e o declínio das políticas de pleno emprego. Surge
uma crescente margem de flexibilidade na administração dos
salários, o que engendra uma tendência à concentração de
renda que se universaliza. Em síntese, as modificações fun-
damentais que estão ocorrendo têm lugar na esfera política
de decisões, esfera que escapa à análise rigorosamente eco-
nômica. Isso explica o aparente atraso da análise econômica
na captação das mudanças em curso.

VI

A visão prospectiva mais completa da área geográfica
latino-americana possivelmente é a apresentada pela CEPAL

na reunião da uNCTAD/uNDP de fevereiro de 1999. As políticas
econômicas tendem a ser uniformizadas para evitar formas
bastardas de concorrência e a política monetária perderia
relevância mediante um processo de dolarização que já se
encontra avançado na maioria dos países da área.
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O projeto de monitoramento político para modificar o
modelo atual seria levado adiante pelas empresas
transnacionais, principalmente as norte-americanas que re-
presentam metade do total e contam com meios políticos para
atuar na região. A ação dessas empresas se desdobra atual-
mente de forma sincrônica, visando a três objetivos estraté-
gicos:

a) busca de eficiência, o que significa dar ênfa-
se à tecnologia intensiva de capita!, com vistas
a competir nos mercados mais sofisticados;

b) busca de matérias-primas, visando abrir ao
exterior o setor produtivo de minerais e com-
bustíveis;

c) abertura dos mercados financeiros, das tele-
comunicações, da eletricidade e da distribuição
de gás.

A ação das empresas transnacionais nesses setores
levaria a uma efetiva integração das economias latino-ameri-
canas, emergindo o dólar como moeda comum e assumindo
os Estados Unidos as funções de banqueiro central.

A análise dos efeitos que esse tipo de integração tem
sobre os distintos países latino-americanos está por ser feita.
Já vimos que nos países de pequenos mercados são os
recursos naturais não renováveis e a disponibilidade de mão-
de-obra barata que balizarão o esforço das entidades produ-
tivas.

Os países que já avançaram no processo de industriali-
zação principalmente voltado para o mercado interno - o
Brasil é o exemplo conspícuo - serão confrontados com um
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dilema: optar pela linha mais fácil de renunciar a um projeto
próprio, ou lutar para abrir caminho no sentido de privilegiar o
desenvolvimento do mercado interno. Nesta segunda hipóte-
se, o acesso à vanguarda tecnológica será mais custoso, mas
o desenvolvimento será mais autodirigido e as forças que
apoiam mudanças sociais, mais participativas. Para os que
adotam essa posição contestadora, a História está longe de
apresentar-se como concluída.

VII

O objetivo que começa a definir-se é o de caminhar para
a instituição de uma Autoridade Financeira mundial, que po-
derá ou não ser tutelada pelas economias dominantes. Estas
se preparam para assumir o controle das atividades monetá-
rias dos chamados países emergentes.

A consciência de que as estruturas atuais expõem po-
vos ricos e pobres a crises de custo social crescente está na
origem de múltiplas iniciativas para que se realize um esfor-
ço comum de reconstrução institucional. Para avançar neste
terreno, se requer espírito de cooperação a fim de conciliar
interesses divergentes e espírito de luta para que os que ocu-
pam posição de poder e têm mais amplo acesso às fontes
estratégicas de informação não obriguem os débeis a aceitar
mais um desses diktats responsáveis por tantas tragédias
históricas.

O FMI continua enfeudado ao Tesouro dos Estados Uni-
dos e aos interesses financeiros internacionais para desem-
penhar adequadamente esse papel. Recentemente deu-se
um passo adiante com a instituição de uma Força de Traba-
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lho no Comitê Consultativo das Nações Unidas para Assun-
tos Econômicos e Sociais. Este órgão recomendou a institui-
ção de uma Autoridade Financeira Mundial com poderes para
definir padrões de regulação financeira. Parte-se da evidên-
cia de que o distúrbio que vivemos deve-se à incapacidade
do sistema financeiro atual de prever e prevenir as situações
caóticas. Entre as medidas sugeridas, inclui-se a criação de
fundos de liquidez regionais, fundos que seriam administra-
dos de forma preventiva e não para apagar incêndios. Reco-
menda-se também a adoção de um código internacional de
conduta em matéria monetária, fiscal e financeira.

Em uma época de transição como a atual, o mais im-
portante é preservar a margem de autonomia que nos permi-
ta utilizar o peso internacional do Brasil para mobilizar e coli-
gar forças na defesa dos interesses de povos que lutam para
preservar sua independência. A economia mundial é um sis-
tema de poder engendrado historicamente, portanto, em trans-
formação. Esse poder pode ser virtual: o caso do Brasil é
típico pela diferença que existe entre o poder que permanece
virtual e aquele que se realiza plenamente. Em nenhum mo-
mento de nossa História, foi tão grande a distância entre o
que somos e o que esperávamos ser.

Rio de Janeiro, julho de 1999.
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