J

"

.

'----

"Os limites
para

da águia:

a hegemonia

Wellington

dos EUA no meio

Dantas

Internacionais

obstáculos

de Amorim,

INTERNACIONAIS

XV Encontro

Anual

Caxambu,

Minas

I

em Relações

de Brasilia

E POLÍTICA

da ANPOCS,

Gerais.

internacional"

Mestre

pela Universidade

GT RELAÇÕES

e perspectivas

outubro

EXTERNA

de 1991,

·.
" A guerra

na Europa

dará a render-se.

terminou.
Os Estados

mo a 'nação mais poderosa
significa?

parque,
sabeis

fostes
da vida

Um homem

quando

desse conflito

para além de vosso

Verissimo,

enfraquece

"O Arquipélago"

o mundo.

do seu cor

a falar

G. K. Chesterton

,

Provérbio

japonês.

?"

(1)

sua saúde."

e sempre

no
Que

play-ground

sobre a eficiência

é que ele começa

" Quem sorri em vez deesbravejar

a i

e jogavam bola

a dirigir

co

no que isto

tempo assusta-me

que cantavam

forte não se preocupa

po; apenas

sairão

e ao mesmo

pelo Destino

e das gentes

Érico

II

os meninões

chamados

Unidos

que o Japão não tar

da Terra. Já p~nsastes

(••. ) Encanta-me

déia de que vós,

Tudo indica

o mais forte."

sobre

INTRODUÇÃO

° final
Europa
lises

Central
sobre

a Guerra
flitos
termo

da década

e União

o panorama

do Golfo

de reperGussao
Pax Americana

confirmação

atropelaram

internacional,

mundial

das tropas

quanto

da supremacia

do em que o seu principal

a maioria

e o começo

emblemática

levaram

o

no Golfo,

tan

Washington,

pareceu

a muitos

inconteste

daquele

pais

a União

con

a midia.

dos EUA vitoriosas

rival,

das aná

de como possiveis

novamente

na

da de 90, com

podem se desenrolar,

a freqüentar

° desfile
Iorque

Soviética

tornando-se
~

to em Nova

de 80, em que as transformações

como

a

sobre um mun-

Soviética,

entrara

em

colapso.

° presente
as quais a hegemonia
a situação
futuras.

atual

,

trabalho

procurara

traçar

dos EUA se estabeleceu,

em que se encontra,

as bases

no pós-lI

e possiveis

sobre
Guerra,

perspectivas

4

o Mundo sob as asas.

1ª Parte

A 11 Guerra

Mundial

ponsável

pela ascensão

conforme

assinala

o século

XIX a tendência

sejou

inclusive

das pelos

afirmação

divinos

cultural),

11 Guerra.

Por exemplo,

quase

os da Inglaterra,

Alemanha

status

econômico

que os impérios

não era devido

em um panorama

já instável;

tas do seu mercado
termos

maior

militares,

interno,
por volta

dos EUA e:Rli-valiam
a menos

falar de

como uma combinação

econômica,

óti-

tecnológica,

a-

sua predomi-

em 1913 seu PNB equivalia

e Rússia

somados,

Potências

implicaria

a expansão
América

0-

esse
ja

mundial,
se mostravam

tensões

a

á-

adicionais

dos EUA se dava às cus-

Latina

do começo

o mesmo

No entanto,

a uma expansão

das outras

reas em que uma penetração

de me-

adquiriu

não se pode

industrial.(3).

col~niais

somente

em termos econômicos

já era nitida.

com sua produção

"marca-

os destinos

internacional

nância

correndo

desde

como tal, o que en-

de de Tocqueville,

militar,

ao menos

res-

continentais,

de já demonstrarem

dos EUA (entendida

politica,

final

conflito.

à

Se, anteriormente

ma de supremacia

Potências

para determinar

após aquele

uma real hegemonia

o empuxo

em se constituirem

a configuração

bipolares

té mesmo

apesar

(2);

a célebre

tade do globo",
relevos

das duas Grandes

KENNEDY

designios

proporcionou

e Ásia

Oriental.

Em

do século XX, os gastos

de 1% do PNB (4), e em 1937 a 1.5%.

( 5) •

Com o vácuo
cias coloniais,
lia e Japão),
potência,
viética,
quase

assim

posicionaram

após a 11 Guerra.
apesar

pela devastação

A outra

dos danos causados
de mortos),

centralizado,

das antigas

como das "revisionistas"

os EUA se

20 milhões

econômico

criado

recuperar-se

(Alemanha,

naturalmente
superpotência,

pelo conflito

conseguiu,

potê~

através

rapidamente,

Itá-

como supera União

So-

(entre os quais
do planejamento
embora,

mesmo

5

no auge de sua influência,
apenas

na esfera

influência

politica,

ser considerada
tar

e alguns

embora

mais

junto ao bloco

pelo menos

à

URSS

URSS.

Em termos

se colocou

abarcasse

da década

econômicos

em termos

enquanto

No entanto,

e culturais,

à

inferiores

de seremr.~obrepujados
formuladores
cos);

pollticos

afinal,

se beneficiavam

desse

quais

o complexo

ment,

os grupos

que forma
fruto

convencer

apenas

do interesse

Terminada
quase
sáveis

dois terços
por mais

(6) Juntamente
muito

mais

particular,

dos estoques

seus análogos
inerentes

pelos

soviétl

entre os

do establish-

Costa Oeste

dos EUA?

De

não era

e sim de todos?

mundiais

havia

as

aos que

crônico",

os Estados

da produção

com o Canadá,

Unidos

de ouro

industrial

saldo ileso

possuiam

e eram respondo planeta.
do conflito,

e

rico.

~dota~as

ou seja,

incessantemente

os falcões

à

da

iminente"

de que tal estratégia

a 11 Guerra,

da metade

A partir
tégias

a sociedade

a influência

da "ameaça

os privilégios

ligados

em rela-

equivalentes.

,"estado de angústia

econômicos

o mesmo

em termos

dos EUA (e também

industrial-militar,

a China,

nuclear",

sido brandida

como garantir

apenas

perfil~

"paridade

que a colocação

tenha

consta-

dos EUA.

não se encontravam

compreende-se

basta

Sua

pode

médias

de 60, fazia

Logo, a não ser pela chamada
duas superpotências

o planeta,

das Potências

estadunidense,

com os EUA

da tecnolbgica.

do que a dos EUA;

absoluta

até o começo

a paridade

~~spectos

também

restrita

que a maioria

vam-se

ção

militar

conseguisse

dessa posiçao

p~lo~$UA

privilegiada,

em relação

quais as caracterlsticas

nal ? Nos dizeres

de NESTER

" Ao assumir
tados Unidos

encararam

ao cenário

do ordenamento

quais

as estra-

internacional,
internacio-

:

a liderança

hegemônica,

um duplo dilema.

contudo,

Primeiramente,

os Esao se

6

dedicar

ao socorro

eventualmente

e desenvolvimento

erodiriam

peridade

estadunidense

economia

mundial

sua própria
dependia

racterístico
hegêmona
vida."

da década

hegemonia.

e padrão

mundial

a pros-

global.

a economia

estagnado

eles

Segundo,

Se a

dos EUA rever-

de crescimento

de 30; os EUA se veriam

sobre uma economia

palses,

da prosperidade

não se recuperasse.

teria ao alto desemprego

dos outros

reinando

empobrecida

ca-

como

e subdesenvol-

(grifo nosso)(7)
Ao estabelecer

liberalismo,
legiada

os EUA procuraram

que detinham,

não-aceitação
nificativa,

uma ordem econômica

ao mesmo

em participar

como internamente

cuperação

dos antigos

shall e a mudança

da posição
Ao mesmo

de tal ordem,

tempo em que ela procurava

saltando ·as desigualdades
paises

se aproveitar

em termos produtivos.

da URSS

que enfatizava

existentes

aliados

tempo, a

de forma si&
res

os diferentes

os EUA a acelerar

(ou adversários),

da política

privi-

solapá-Ia,

tanto entre

a eles, forçou

em relação

o

a re

com o Plano Mar

ao Japão.

Segundo

NES-

TER:
" A reabilitação
poder

regional

era

da Alemanha

o cerne da visão

de Kennan

40. A restauração

das suas indústrias,

aria o surgimento

de forças

expansão

soviética.

locais

e Japão

recursos

determinadas

seus vizinhos

e se dissolveriam

plena,

dos EUA, sufocariam
ern caos

de

no final dos anos

acreditava

Sem uma recuperação

das drenariam

como centros

ele, propicia bloquear

a

as nações

ocupa-

a prosperidade

entre

econômico

que atrairia

a URSS."(8)
Podemos
Guerra,

visualizar

médias

internacional,

c orno __urna Lorig a !'queda-de-braço",

dores não se preocuparam
tadores

o cenário

fora da arenaj
conseguiam

se os maiores
enquanto

em que os dois conte.n,-

vencedores

se digladiavam,

se reestruturar.

pós-lI

eram os apo~
as potências

7
Enquanto
perpotências
to militar
a partir

em termos militares

se elevaram

(no caso dos EUA, em 1938 seu orçamen-

não se encontrava

do pós-Guerra,

entre os quatro

eles e a URSS

to (9)), em termos'políticos,
os EUA conseguiram
nações

manter,

industrializadas

ma, a penetração

para

Em termos

mencionado

do seu bloco,

dos EUA nas antigas
política)

econômicos,

é claro

dos outros países.

tividade

Além

bélica

colônias

impossível
De forma

com a política

de menor

a tolerar
conteúdo

naquelas

da premissa

a estes produtos,

te da pesquisa

seria

os EUA passaram

dianteira

quisa científica.
ferido

inevitável

nas indústrias

que mantivessEma

Dessa

que a posiçao

da, dada a destruição

litar com a URSS,

as principais
for(em pr~
aumen-

sua produção.

pós-Guerra

relativa

po~

anteriormente,

foi facilitado,

pelos EUA no imediato

essa queda

do mundo;

no primeiro

que não as superpotências.

de libertação

tando os mercados

maiores

oscilaram

conforme

dentro

econômica

cesso acelerado

os gastos· das duas su-

certamente

a conciliar

de equilibrio

mi-

a perda· de competl-

de maior

supunha-se

de ser manti-

tecnológico,

do maior

ocupada

densidade
valor

de pes-

agregado

que o spill-over

reforçaria

desde

con-

resultan-

as indústrias

de

bens de consumo.
Quanto
como âncora
das demais

ao aspecto

do sistema
moedas

cacional

(ao conceder

em andamento

fatores

permitiu

a subordinação

já citados;

tanto

permitiu

ao se aprove~

os EUA, utilizando
do seu sistema

a
edu-

para a ida de alunos

pelo financiamento

nos outros

do dólar

dos EUA.

e a abrangência

facilidades

aos EUA quanto

a utilização

dos EUA, por último,

pelos britânicos,

de entretenimento

estrangeiros
pesquisas

deixada

Woods

internos

cultural

a ação dos outros

tar da herança
indústria

de Bretton

aos ajustes

A influência
sedimentar

financeiro,

paises),

da maioria

nortearam

das

a maturação

8

das elites

de outros

paIses,

A hegemonia
como absoluta
teve-se

devido

dentro

década

anterior,

2ª Parte:

diversos

exigem

inicio

a hegemonia

tal (inclusive

de 70 marcou

de um Grande

no Vietnam

ção dos EUA, enquanto
inspiração

a instalação

período

A relativa

oriundas

passa

do impeachment

to sem experiência
(caso de Carter),
da costa

ou livre

Leste

na) e da costa Oeste

e de defesa,

tura "hard"

obviamente

fosse implementada).

tem

de intervengovernos

mais

das crises

e eleição

entre

surda

(mais recentes,

lhes

Ao mesmo

etc:) confirma

do Vietnam,

de Nixon

uma postura

ainda

a

de
um
no

dos EUA, no tratamento

(mais tradicionais,

e postulando

concre-

dos EUA como não havia

letargia

além da guerra

na di-

No entanto,

a capacidade

Chile,

trânsito

tanto a

de Potências,

do Consórcio.

à hegemonia

pelo trauma

por

com a China continen

de sucessivos

(Angola,

abertos

questões,

politicos,

de Kissinger.

dentro

alterações

qualitativa

das duas superpotências

leque de desafios

high-tech

da

desde

na ONU) apontaram

Consórcio

põe à prova

anti-americana

anterior.

profundas

da mudan~~

sua admissão

um lugar à parte,

po, a derrota

nanceiro

até o inIcio

em germinação

a reaproximação

militar/nuclear

garantiriam

riais

com a URSS, ma~

a sua reestruturação.

a idéia do "Pentagrama"

capacidade

ticas

já

dos EUA. Em termos

ensejando

reção da formação

dessas

pelo menos

em termos

com a URSS quanto

tizando

nuclear/militar

fatores,

da década

internacional,

que passou
deténte

à paridade

As asas pesam.

o
na ordem

de uma geração.

dos EUA, que só não pode ser considerada

das suas premissas,

de 70, quando

a década

em mais

de um candida-

as diversas

entre os grupos
ligados

elites
empresa-

ao sistema

"soft" na politica

vinculados

interessados

polí-

fi-

exte.!:

às indústrias
em que uma pos-

9

A eleição
sageiro,

de Reagan

que dura o seu mandato.

da,' acirrando

a corrida

tos. Os desafios

A postura

armamentista

reais,

potenciais

nia dos EUA foram combatidos
URSS,

forja um projeto

no final da década,

de o pós-Guerra,

representou

pas-

implementa-

com a URSS a niveis
ou ilusórios

em restringir

abandonando,

é

"hard"

energicamente,

não-ideológicas,

hegemônico

a vitória

(10) à hegemo-

e a aceitação

a rivalidade

portanto,

inédi-

o esquema

da

a áreas

existente

de~

na "queda-de-braço"

en-

tre as superpotências.
Em 1971, os EUA abandonam
bilidade

do dólar em ouro, vigente

presenta

a admissão

(embora

transferir
conomia

aos paises

transferência

tendência,
condição

à custa
de maior
Citada

politica

externa

al. Em verdade,
Estrelas)

visava

to do pentágono
-se reforçar

industriais.

devedores

para

outros

paises

devedor

do

conseguido

mantiveram

a e-

da espiral

de 1979, com a politi-

em outro

Estados

Unidos

déficit

sao
cas6 de

com a estr~

reverteram

orçamentário

essa
e a

internacional.

anteriormente,

a postura

a beneficiar

legitimar,

"hard" em relação

o complexo

de planos

de consumo.

(já em 1986, o Japão ultrapassou
de produtos

forma,

de resultados

No entanto,

de alta-tecnologia

nas

os subsidios

10% do bilionário

à P&D (11). Desta

à

militar-industri-

como a SDI (Guerra

junto à sociedade,

em high-technology:
se destinam

exportador

se deterio

e, posteriormente,

de um desdomunal

a de bens

tenham

do 111 Mundo,

a tese da transferência

bélica

tal re-

Os choques

de 70, no dilema

A partir

de Reagan,os

veio

Woods;

do FED (os -quais posteriormente

a estratégia

dos às pesquisas

cipal

a década

da conversi-

havia

para o 111 Mundo)

de ônus de ajuste)

"supply-side"

relativa

industrializados

preços-salários.

estratosféricos

~epassados

tégia

os paises

dos EUA, durante

de juros

potências

os ônus do ajuste

inflacionária

desde Bretton

de que a posição

rado, vis a vis as demais
petróleo

o compromisso

da-

orçamenprocurava-

da indústria

a concorrência

de

os EUA como prin
(12)) mostrou

I
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as limitações

dessa

estratégia.

Em termos
a hegemonia
ameaçada

o flanco

na posição

europeu

nhidas

ao menos

do "cordon

desintegrá-Ia,

superpotência

histórica,

alçados

a tal posição

tanto

haviam

a insularidade

inglesa

dos conflitos,

ram pouco

ou nenhum

dano aos seus territórios

Napoleônicas

ou na 11 Guerra Mundial.

tamar econômicos
certa forma,
macia

permitiu

muito

a vitória

existente

no caso

na esfera

quanto

natais,

partirem

ao das outras

nos conflitos

de re-

a

dos EUA, permiti-

aos hegêmonas

superior

depois

e

sido destruidos,

do centro

Tal padrão

peso mun-

a Grã-Bretanha

distância

Guerras

que

os EUA se encontram

a ter um efetivo

em que seus opositores

parcialmente;

sannitaire"

de influência.

de analogia

EUA se viram

guerras

dos econômicos.

da URSS, além dos problemas· inter-

ao alcance

Em termos
os próprios

que

não se mostrou

de 80, ao contrários

no limite,

""o

afirmar

ao ninho?

de única

: quanto

pode-se

internacional,

o desmantelamento

nos, que podem,

dial,

a década

De volta

Após
protegia

e culturais,

dos EUA, no cenário

durante

3ª Parte:

militares

apenas

nas

de um p~

Potências.

convalidou

De
a supr~

econômica.
,

No caso do conflito
existência

de armas

exterminar

nao so o inimigo

-

fauna d6~1~n~ta

(atômicas,

,

levou

que nunca

ta; a "Guerra

envolveu

dos conflitos

dial de Poder

chegou

interessa

de umw,luta

áreas periféricas,

poderiam

a
de
e

aos governa~

artificial

~s raias

a pesar

capazes

toda a flora

ao prolongamento

não chegavam

(ou, quando

etc:)

mas praticamente

anos) de um ~ombate
Fria"

apos a 11 Guerra,

biológicas,

(e, no que geralment~

tes, os seres humanos)

desenlace

EUA-URSS,

(45
aber

nas quais o

no equilibrio

mu~

a "ter essa caracteristica,

l.
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como no caso do Oriente
"indefinição

nao é o mais

ao contr~rio

dinâmico

çao de poder,

desde

abstenção

dedicando-se

em termos

em relação

a objetivos

parece

de filmes

inconteste,

litar da URSS

atual

mais

dela) ainda

decidida

das forças

dos acordos

regionais

que a supremacia

européias

a nivel

dense. A capacidade
e transferida

ao plano

com seus pares,
proteção
distintas

militar

Japão

pelo temor
Ademais,

de Oriente

MédiO,

não beira

a
da
d~-

a oni-

subsistem

econômica

só em parte

econômico,
e CEE. Ambos

estadunidense

o papel hegemônico
os problemas

estrutural

pode

ser transmutável

particularmente
continuam

e pagam

estaduni-

nas relações

necessitando

um preço

da

por ela, com

concessões."(15)

o
da mais

e situação
militar

o temor de

MONETA:

estratégico-militar,

da evolução

mi-

com o consentimento

estratégico-militar

assinala

de

serve de dissuasor

soviétiços).

a ação armada

dos EUA

a capacidade

em que se atribui

"Se bem que se haja consolidado

centrais

as

da demonstração

(14); no entanto,

iugoslava,

de legitimar

dos EUA no plano

com a Pax Britannica

a supremacia

depois

junto aos militares

Conforme

ou Pax

de 1945, soa tão falso quanto

do Golfo

uma intervenção

pot~ncia.

em Pax Americana,

estratégico-militar,

crise

monstram

em contrapartida

de sucesso.(13)

(como a recente

necessidade

m~

econômicos.

o momento

(ou o que restar

das repercussões

pois a configura-

ao "jogo bélico",

principalmente

força no conflito

ONU, além

de uma

a uma série de pot~ncias

falar novamente

de 1815 ou a Pax Americana

No plano

econômicos,

puramente

11, ao comparar

seqü~ncias

em d6t~-los

de 1815 ou 1945, o atual heg~mona

1945, permitiu

Portanto,
Americana

esforçava-

crônica").

Logo,

dias-a

Médio,

episódio

se comparado

da Guerra

do Golfo,

com conflitos

contra

semelhantes

o Iraque,

ain-

em que a Ingla-
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terra e os próprios
de sobre

EUA tomaram

parte,

a qual o poder militar

os paises

em busca

algo impensável

à

a instabilida-

dos EUA se assenta.

de recursos

em relação

mostram

que viabilizem

Grã-Bretanha,

Percorrer

a intervenção

na Guerra

é

dos Bôe-

res. (16)
Em termos
dos perigos
cota

de longo prazo,

militares

pode

(de concessões) ", completa

GUCHI

seria o de ajudar
Isso incluiria,
antinucleares
ca ligada

do Japão

a criar um mundo

a acordos

essa

linha, INO-

a Conventional

à

mente mais

eficiente

Defence

menores

possuirem

União).

reter

Logo,

à

força artefatos

em um cenário

armas nucleares,

desse

e sim dos sistemas

ria a superioridade

militar.

consiga

se viabilizar,

internacional

começar

pelas

prio autor.

porém menor
realce

e provavel

com a possibili"armas nu-

em que algumas
nucleares

repúbli-

pertencentes

tipo não seria a posse de
de defesa,

o que propicia-

a condução

dentro

dos problemas

uma estabilidade

da troika,

sugerida

por

no ce-

intrinseca,

como ressalva" o-pró~

(21)

Logo,

a especialização

rança politico-estratégica
internacional

(CDI), proje-

(EUA, CEE e Japão)

não garante

fraturas

posterior-

(20)

Me erno que a "troika"
MONETA

as partes belige-

(e transaci6narem)

(como na atual crise da URSS,

cas ameaçaram

de defesa

de ajuda economi-

Initiative

(19)," ganha novo

militares.

de INOGUCHI,

SDI (Guerra nas Estrelas),

dade de palses
cleares

de sistemas

entre

O comentário

de Pax Consortis,

de soluções

e a extensão

de paz ou tréguas

nosso)(18)

citando

livre

a difusão

a todos os paises

to análogo

nário

sensivelmente

fllONETA(17). Nessa

(em um panorama

se possivel,

rantes."(grifo
mente

reduzir

ou minimização

adianta:
"O papel

à

externos

lia anulação

dos EUA em supridor

ao "status

não lhe é favorável,

quo" vigente

no longo prazo,

da segu-

no cenário
apesar

do

a
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estardalhaço

com que a trajetória

da nos meios

de comunicação.

No plano
ceu; no entanto,

boa parte

EUA está passando
cedo para
talvez

poder

cultural,

cano é bom"
sumidores

de imagem mundial,

a médio

prazo,

hegemonia

os outros

concorrentes,

de 75.9%.

Mesmo

clusive),

os chamados

a Grande

vidade

hegemonia

con

dos

entre

1969 e 1989,

anos Reagan,

Depressão

tem crescido

fixo.

(22), se 75% dos empregos

Se, após

se alterou

nos últimos

-30

à

o dos EUA foi
1982 e 1989

(in-

espaço

para a rea

Desempenho

simi-

taxa de poupança,

1973, a taxa de produti-

desde

(setor

o "Reaganomics",

não é surpresa

ou que se espera

con-.

onde a produtividade

anos e os salários

industrial)(23),

o cres-

da taxa dos 25 anos anteriores

criados,

no setor de serviços

ao cresc~

ao fundo do poço),

e 27.8%.

em relação

centram-se

do

logo após a pior recessão

39.5%

a um terço

tenha o

inclusive,

entre

de ter chegado

também

de

tem sido menor

(o que dá um grande

depois

em capital

nos EUA,

Embora

enquanto

o periodo

análi-

a situação

corno em relação

foi de 184.5%,

ser mostrado

de pobres

pelos

que, em última

controversa.

são respectivamente

aos do setor

à

já assinalados,

assim

que se pegue

da economia,

investimento

"se é ameri-

(a começar

sua taxa de crescimento

real do Japão

lar pode

(e que

forma, não se concebe,

econômico,

no mínimo,

dê produtividade:

os nÚmeros

seja

cabe ressaltar

slogan

consistente

dois planos

é,

dos EUA

que a de países

tivação

defensores

ainda

qualitativo

donos),

De qualquer

ao plano

PNB do mundo,

cimento

Embora

dos

cultural.

Em relação
se, embasa

de entretenimento

o antigo

ameaça

exibi-

dos EUA não arrefe-

a nível

dos novos

tem cada vez menos

EUA no plano

desde

uma mudança

estadunidenses).

pelo menos

mento

da indústria

nem seja do interesse

que, em termos

maior

a influência

para mãos de estrangeiros.

prever

é

das "smart weapons"

mal

são inferiores
que haja 30 milhões

que a atual geração

com
,

menos

de 30 anos

que a anterior,

seja a primeira,

nos EUA, a ser menos prospera

ou seja, mais pobre.(24)
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Este processo
de solapar

internamente

do KENNEDY,

entre

dentro

as nações

cial advinda

desafio.

No entanto,

de natalidade

desaguasse

continuando

entre as minorias

desqualificados,

nas indústrias

e velhos

econômico

ape-

de mobilidade

em termos

a tendência

evitou

que o
de

de maiores

de vagas

de outras

so-

eleitorais

desfavorecidas,

e surgimento

os gastos

é muito maior,

continuo

e a perda

ser, nos EUA,

do PIB, superavam

a possibilidade

do crescimento

XX, ev~

de o "diferen-

enquanto

em função

familiar),

da desigualdade

apesar

industrializadas,

Segun-

o século

ricos e mais pobres

sociais,

fenÔmeno

pagas)

durante

(onde o apoio aos pobres

do circulo

migrantes

do pais no exterior.

conseguido,

entre os mais

em serviços

nas o Japão

em curso nos EUA, po-

de "Pol:i.ticade classes";

cial de ganhos"

estatais

a posição

os EUA haviam

tar o·fenômeno

o maior

de pauperização,

taxas

o fluxo de ide trabalho

(bem

(mal remuneradas)

nos serviços,
"não seria sábio sustentar
lecem na economia

pólitica

Americana

.sobr-e

tais, baixos

impostos

ção entrasse

em um periodo

cas devido

em condições

a capacidade

de inferioridade
(com melhor

-de-obra

controle

participativa,

ria superior
da economia

ao conceito

século.

dos dois conceitos

seria mais

ta-tecnologia:

sucesso

de qual pais
vadores

"O

investe

acreditam

econômi(25)

organizacional

à

japonesa;

controle

responsável

dos

o concei-

de estoques,

mão-

de custos)

pelo

A disparidade

acentuada

se a na-

crescimento.

mais eficiente

fordista

dos EUA, neste

dificuldades

e baixo

to de "lean production"

govername~

seriam mantidas

de continuas

Em outro aspecto,

que preva-

(baixos gastos

os ricos)

a um dólar declinante

EUA parece

que as normas

s~

dinamismo

na eficiência

nas indústrias

de al-

tecnológ:lco depende' crescentemente

primeiro

em alta-tecnologia.

que o sistema

japonês

é superior

Muitos
quanto

obse~
a a-

locar tal investimento."(26)
Essa
dados:

superioridade

das 22 tecnologias

pode

ser visualizada

consideradas

vitais

para

nos seguintes
a segurança
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dos EUA,

segundo

quais no máximo
processo

o Pentágono,
5 podem

produtivo

aqueles

só lideram

ter aplicação,

em massa.(27)

em 10, das

em futuro próximo,

no

Já entre as doze principais
,

tecnologias

emergentes,

em algumas,

em nenhuma

ça em relação

apesar

de se encontrar

delas os EUA estão

aumentando

a não ser quando

estão atrás.

ao Japão,

QUADRO
Posição

relativa

ainda a frente
a diferen

1

dos EUA em 12 tecnologias
Japão

Europa

6
6

9
3

emergentes

P&D
Na frente
Empatado
Atrás

3

Ganhando terreno
Man t.e
n do posiçao
Perdendo terreno

7
5

7
2

4
3
5

5
5
2

3
9

1
8
3

Novos· Produtos
Na frente
Empatado
Atrás
Ganhando terreno
r-1antendoposiçao
Perdendo terreno
Fonte:

How the U.S. stacks up in a dozen emerging technologies.
Business Week-International.
nQ 3158, p. 34.
25.06.90.

Conforme

se vê no Quadro

básica; -rio entanto,

pesquisa

plementação

-

a recessao

de produtos
tem levado

P&D, o que deixaria

sua si tuação

baseados

diversas

apenas

1, os EUA ainda

nessa

empresas

o Pentágono

tecnologias

que requerem

investimentos

convertidas

ao uso civil).(28)

piora

lideram

quando

pesquisa.
a cortar

da im-

Além disso,
os gastos

como incentivador
adicionais

em

em

(de

para serem
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Na área financeira,
ficits

públicos

através

assim os riscos

a estratégia

dos investimentos

de emissão

monetária

presidente

Reagan

ca" chegou

ao fim, e em termos

Japão:

liA relutância

financiar
mais

dinamizar

séria

à

segurança

ção do que a URSS
jamais

americano

trimestre

representou

precedente."(29)

até a década

com o dólar perdendo

de 70, ressalte-se

japonesas,

ele é a moeda utilizada,

sações

comerciais

quanto

para efeito

to, a internacionalização
substituir

o dólar,

dadeiro

para o ·ECU. No entanto,

veremos

que, no final

cio dos EUA era feita
sistema
pode

financeiro

subestimar

para um dólar

a posiçao

o potencial

medida

da Iniciativa

para

desse processo::~A
qual os Estados

à

medida

as Américas

fôlego

parece

ser ver-

o longo prazo,

parte

do comér-

por estar o seu
Logo, não se

em dificuldade

em muitas

é a única

para manter
do globo,

parecem

na Europa,

(Plano Bush)

Latina

à

reforçar

a proposta

é uma conseqüência
grande

regiao na

influência.II(32)

ainda em esboço,
de garantir

regiões

e financeiros

têm muita

que o recuo

Portan-

'

na Ásia e Alemanha

América

tiva seja uma forma
ado,

.1:

desfrutada

Unidos

Embora

esterlinas,

os EUA se sentem

do Japão

e o mesmo

desenvolvido.(31)

que os laços comerciais

a posição

para as em-

do iene ou ECU como substitutos

declinante.

econômica

o status que

de reservas.(30)

se estipularmos

em libras

-

tanto para as tran-

do século XIX, a maior

ainda pouco

Enquanto

da popula-

do iene ainda não adquiriu

plenamente

ao

real e

nuclear

que, mesmo

presas

para

de vida

em toda a década
mesmo

a

de 1990, em

do apocalipse

No entanto,

tal "mági-

uma ameaça

do país e ao padrão

ao

por exemplo,

- fora do contexto

representou

possuia

permitiu

internacionais

em relação,

no último

os dé-

eliminando

No entanto,

financeiros

do Japão,

o déficit

externos,

e inflação,

a economia.

dos EUA não é confortável

situação

de financiar

pode-se

um espaço

(estratégico

supor

que a Inicia-

econômico

privileg~

ou não) dos EUA se es-
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tabelecer.

170 anos depois,

uma nova

Doutrina

Monroe

? E como

I

será a reação
Brasil,

dos palses

latino-americanos,

a essa possibilidade?
a Iniciativa,

japoneses

para viabilizar

lmodo a negar

os EUA supoe

e~ viabilizar

sozinho

A partir

se ressalva

o estabelecimento

que reitera

apenas

do anteriormente

dos EUA no meio internacional

declinio,

à

ta estão

criticas

(e lucro

fo também

havia

levar em conta

designam

interesses

de poder,

que a
pelo

nas quais se assende força

devido

uma hegemonia

e sim a combinação

do Gol-

pareçam

internacional,

(o

ao paga-

de que na Guerra

dos EUA envolvidos)

que o que constitui

em um fator

caracteriza-se

de mercenarismo,

forte no cenário

de

dos EUA

conclui-se

que demonstraç;es

esquecidos

e

o tempo dirá.

econô~icas

Mesmo

auferido),

mar a lei do mais

macia

que as bases

se deteriorando.

que alguns
mento

medida

colocada

econômica

exposto,

hegemonia

europeus

de uma área fecha

a incapacidade

a empreitada,

o

forma, mes~o no es-

investimentos

o projeto;

previamente

da, se observação

De qualquer

-

boço para

principalmente

confi~

há que se
não é a supr~

ótima de vários

fatores.
Se uma Pax Consortis
(e entre
mar,

as quais

como

tre elas

os EUA ainda sejam

as indicações
devem

sugerem,

escassear

tra que, em tais casos,
médias

que se abstivera~

o que restaria
potências

do Consórcio

Afinal,

ganhadores

relativamente
do grupo

Potências

de força en-

a História

que insistirem

mos-

são as potências

do conflito.

? Ações

se confi~

Posto isto,

corretivas
contra

contra

as decisões

?

Em qualquer
tanto na estrutura
corram

as demonstrações

os maiores

e pequenas

as maiores

a mais poderosa)

ou inexistir.

ao gendar~e

médias

envolvendo

das hipóteses,

sócio-econômica

tempestivamente,

lativo.

Como o mundo

estava,

o retorno

caso
quanto

os EUA devem

cresceu ~ais

correç;es

de rota,

na politica,

apressar

não o-

seu declinio

re-

do que as asas sob as quais
,

ria,para

a águia.

ao ninho talvez

supra

a reciclagem

necessa-
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Mesmo assim,

"po r-que ' (os 'EUA) ,têm,tanto poder para

o bem ou para o mal, porque
tal e o centro
fizerem,
Potências

é

da economia

muito mais
decida

mundial,

importante

fazer."(33)

não há como discordar

eles são o eixo da aliança
o que eles fizerem,

do que qualquer

Pelo menos

de KENNEDY.

ocidenou não

das outras

para o futuro

imediato,
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