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( A Procura do Equilíbrio Perdido

O fim da "guerra
desde a segunda guerra mundial.
desigual"

fria" acarretovo

de uma grande desordem,

sem referências

conflitos;t

o que observam
Internacional",

ordem mundial

no Rio em abrildeste

definitivas

tentativa

aún" desordenada

da hegemonia
geo-polltica,
econômica

propria

-

aos Estados.

dos grandes

ton-Moscou
se envolver

blocos

es una

O desequil{brio

com o fim da bipolaridad,

a procura

econômico-financeira

Por Uma parte os EUA em plen~

e a Alemanha

que pode crescer

preocupada

que

crise
sem se en-

em a unificação

formada contra o Iraque,

de segurança

Européia

-

nao ajudou na criaçao

fria, afirmou,

do instituto

Real de Relações

Internacionais,

autorizada

mas não controlada

em torno do petróleo

na hora de proger

as superpotências

sobre a nova

pós-guerra

e os interesses

enfraquecido

"O novo equili-

da Leste Europeu.

de uma nova definição

"foi umq operção

de novos

ano. Está claro que não há alianças

tem mais una conotação

A aliança

diretor

do painel

internacional

e por outro lado Japão que descobriu

e a incopporaçao

ainda não passa

que vá além dos Estados-na~ões.

volver em outros problemas

do Japão

na conferência

pelo vacio deichado

pelos blocos

A nova ordem

claras para a solução

e que as constituições

Il

está represent~do

do comunismo

os participantes

brio Po11tico

Kuwait

desequilíbrio

entre o norte e o sul, entre países ricos y pobres.
Bush depois do colapso

Martin,

pior

A "nova ordem" :Lmplica o t1desequil{brio

sonhada pelo presidente

mundiais

)

resolviam
~

em conflitos

e da Alemanha

criaram

os curdos e derrubar

os conflitos

ou de intervençoes.

pela ONU".

através
A

que não lhes afetem

na guerra

A invasão

A

do

consenso,

Saddam Hussein,

Antes,

direta Wasshing-

tem menos

diretamente,

do medio Oriente.

de Londres

o necessario

da linha

Agora, as potencias

Laurence

4

estlmulos

para

ver a resistencia

t
ordem,

depois

a terceira

das duas guerras

sor americano

Robert

Gilpin,

regras para prevenir
sera'a norma.

seéulo,

o Japão

financia

e a Alemanha

promoveu

financiaram

a recuperação

se concentra
Kazuo

Sasakawa,
da Asia

do Japão,

americano

desafios

Takahasi,

diretor

previu

(com a China)

Brasil,

Egito,

Nigeria,

Indonesia,

Brasil,

India,

Alemanha

e Japão

polí~icos

para

Instituto

do Estado

Mexico

resolver

que havera' mu tas guerras

civis:

antiga

União

Europeu,

países

aparentemente

pot~ncias

estaveis

como os EUA resistem

equilibrio

da nova

ordem

mas sociais

sem resolver

Ocidental.

Agora,

seu proprio

mercado

da Fundação

da Paz

e India,

com 26% a

com a Russia,

e a inclusão

de Segurança

diretor

Academia
"ninguem

como Mexico
em mudar

e o Leste

China,

do

da ONU ,que seriam

de pesquisas

de Ciências

do

da RU8sia

sabe o que acontecera' na

nos paises

arabes

e a Turquia".

a ONU para

e mesmo

Acrescentou

em
que

que ela seja o ponto

de

internacional.

Não ha'resppito
democracia

pas-

dos EUA;

no ano 2010,

dos Sete

Kortunov,

previu

no Leste

seculo

crises.

sobre BUA e Canada'da

Sovie~ica,

No

(com a Russia)

mundial

no Conselho

í,

grande
ti

da Europa

de programas

do Grupo

t!;aiscet í.co , Andrei

e'uma

que a cercam.

a economia

a ampliaçio

temos

.•

o desenvolvimento

sustentar

o profe~

economica

economicas~

que os EUA, a Europa

dominarão

27% cada. Ele defendeu

os instrumentos

para

nos

-

"não

A

potencias

a Grã-Bretanha

o deíicit

uma nova

destacou

A competiçao

Ao

as novas

criar

ou protecionismo

,."

os EUA

fria,

de Princeton:

mundial".

globalização

como agirao

sado, disse Gilpin,
neste

guerra

que ~e tenta

e da guerra

da Universidade

entre

I

e tambem

século

mundiais

uma nova

O dilema

I

duvida,

vez neste

aos direitos

os problemas

sem crescimento

humanos

sociais.

econômico.

sem democracia.

Não ha'solução

E não ha'crescimento

para

Não ha'
os probl~

sem disciplina

..

economica.
Um dos grandes
ford, do Centro
volvimento

problemas

de Desenvolvimento

Econômico,

mundiais

da Organização

e'o desemprego,

que atinge

hoje,

admite

de Cooperação
países

ricos

Colin

Brad-

e Desene pobres.

Seu conselho

e' fortalecer o comercio,

na sua opiniio,

o grande

criador

de

empregos.
Para o professor
Internacionais
seletivo

da unversidade

Albert

de Berkeley,

: vai atras dos lucros

tina pode retomar

Fishlow,

bater a ma'distribuiçio

de Relações

o fluxo de investimentos

do comercio.

seu espaço superando

diretor

Na sua opiniio,

econômico

da renda para ampliar

e que a 2da foi umq guerra

isso foi muito importante,

a destruir

o produto

tendem a destruir,
mentos implícitos
menores

das fábricas,

do que nas segundas.

tecnologicas

ficara'muito

as estrate~as
titividade

fábricas.

usadas pelos mega-blocos

como em a incorporaçio

Noutros

tendem a ser muito

do que naquelas;

te/Oeste,

e'a incógnita

ideologicos,

que representa

política

da superaçio

agudo e cruel, porem muito menos

horizonte

da deéada que estamos vivendo

rio Norte

e, juntos, representam

dial. As restrições

podem

mais dramática

nações,congregam

significar,

do embate LesNorte/Sul,

muito

visível.
que se delineam

encontram-se

no

todos no hemisfe~

mais de 85% do comercio

recaem

mun-

em termos de barreiras

a curto prazo,

do que permitem

1/5 da populaçio

confronto

econômicos

atualmente

que necessariamente

e políticas

poder mundial

num punto

de massa a uma otica onde

um novo

Os três grandes blocos

econômicas

na compe-

A

das sociedades

ao fim dos conflitos

mais intenso,

sentido,

ao novo ordem internacional.

,

e que e o ajustamento

assistimos

Neste

agressiva,

Este final de seéulo coloca a discuçio
central

os invest!

o campo para as inovações

sera'altamente

de regiões

tendem

de movimento

termos,

pos-be1icas

E, naturalmente,

de vista

de posições

ao passo que as guerras

mais aberto nestas

com-

foi umq guerra

Do ponto

as guerras

recontruções

La-

seu mercado.

demovimento.

porque

tambem, as proprias
nas primeiras

a America

a crise da dÍvida, mas precisa

Toda gente sabe que a 1ra Guerra Mundial
de posições,

e'

aferir

umq divisio

as estatísticas.

mundial,

mas dispõem

internacionais

de fomento

do
Essas

de 3/5 dos recursos

econômicos.
Os organismos

A

•

economlCO

e de ajuda

financeira

ao desenvolvimento,

tes do chamado

Grupo

tes e de reformas
postulados
Estado

flcios

-

reclamam

institucionais

nas atividades

que em nome

do chamado

de mercado

Primeiro

Mundo.

tipo de barreiras

s~o, exatamente,

• a Comunidade
poem

Europeía.

ceiro Mundo,
dramatico
livram

invas~o

tal como os dos países

quadro.

de nova

do hemisfério

Mesmo porque

ameaça
Norte,

pacífica

adiantar~o

depobreza

medidas

estender

a "cortina

fronteira",

militares

depois

de contenç~o

como nos EUA,

sendo postergados
As formas

contra

históricas

em torno

de ferro",

se os benefícios

da política

de

Sovietica,

ideologica
de Berlim
e a política

Mundial.

de imigrantes

de Uma nova

esse

O famoso

o Muro

Guerra

Ter-

desenvolvidas

da Uni~o

ideológico,

a entrada

a esse

que nos

: a ameaça

como prevenç~o

da Segunda

nas proximas

sobre

e desesperados.

no plano

das

do chamado

das sociedades

dos famintos

que

e os que Com-

reflitam

e desesperança

foi t~o inoéuo

inverso,

a "~ltima

e alianças

tanto na Europa
continuarem

de 1917,

no sentido

(2), considerada
de blocos

cercados

sacri-

países

têm recorrido

com que os.povos

os horizontes

que se pretendeu

da revoluç~o

como foram,

que marca

e pessoas.Os

e os

do

a liberdade

nas atitudes

Unidos

as referências

para os

aos nossos

que mais

desenvolvidos,

temos

e incontrolavel

"co r don sani taire"
depois

deve fazer

de ajus-

de interferência

serviços

equivalente

os Estados

pro~ramas

a garantir

t~m sido impostos

Os países

dominan-

diretamente

e com um mínimo

contra-partida

Tudo isso

todas

de capitais,

dessa doutrina,

as posições

constantemente

(1), tendentes

circulaç~o

ate ~ hoje,

reflettrem

direcionadas,

econômicas

e de livre

nao encontraram,
nações

dos Sete,

de uma economia

de comércio

que sabemos

De nada

ilegais,

ordem

mundial

décadas.

internacional,por

mais

poderosos

(1) BARROS DE CASTRO, Armando:
"Planejamento
: avaliaç~o crítica e
redefiniç~o institutional".
Revista da Fundaç~o SEADE, "S~o Paulo em
Perspectiva",
Vol.5, W4
Outubro/Dezembro,
1991, p.14.
(2)Aron, Raymond : "Os u! timos anos do seéulo", Editora Guanabara, Rio de
Janeiro, 1987, p.23, Onde desenvolve à tese do desaparecimento
das fronteiras e o declínio dos Estados Nacionais.

que sejam'os
levarem

interesses,

serão

em consideração

econômicas

e sociais

as realidades

Nos u1timos

a America

esta#mostrando
progressos

estava

paises

como parte

rumo a um crescimento

exportações.

de

crescimento

e vigoroso.

Embora

parte

se hajam

do mundo

orientadas

desenvolvido,

certos

com econo-

A maioria

para o mercado

registrado

que ja#

(FMI).

e pluralista,

consciente

o Leste,

apresentar

imposto

economias

tado pelas

na maior

mais

para

enquag

silenciosa(3),

a regiãopode

e#democra1ica

nas

De fato,

apontadas

reformas

as nossas

uma expansão

linguisticas,

Oriental.

iniciaram

orientando

crescimento

não

concentran-se

estavam

de um "modelo"

Latina

e um setor privado

do hemisferio

mundiais

a cabo uma revolução

resultados.Hoje,

A nova America
mias abertas

culturais,

na Europa

de todo o mundo

levando

expressivos

econômicos

as atenções

que ocorriam

de televisão

Latina

e1nicas,

enquanto

LATINA.

anos,

transformações

to as cimeras

de conteuâo

dos povos~

AM@ICA

dramáticas

destituídas

sustentado,
uma queda

a America

dos

que estão
alimen-

no ritmo
Latina

de

acusou

1.5% a 2% em 1991; no MeX1co, no Chil~ e ng Venezuela

ficou

entre

4%

6%.

e

O que demostra

que temos

uma

o

situação

,..
sui generis,

no sentido,

po empovrecimento

de uma parte

Em virtud
região

a concorr~ncia

passando

por mudanças

-

#

e a primeira

contraponto
eficiente,

capaz

(3) IGLESIAS,

01/12/91.

de uma abertura

profundas

pauta

Enrique

as estruturas

especialmente

das agendas

ha#necessidade

de formular
V. :

liA

economico

sem precedentes

(privatizações

do E~tado,

essencial,

crescimento

e ao mesmo

tem-

da sociedade.

internacional,

A reforma
vençao,

de mostrar

produtivas

e processos

recessivos).

Por outro

de um setor pu~lico
políticas

Silenciosa",

da

estão

em sua limitação

nacionais.

e pôr em pra1ica
Revolução

das economias

de inter-

lado,

vigoroso

num
e

macroeconômicas.

Folha

de S. Paulo,

Esse setor putlico
basicas,

deve estabelecer

com recompensas

ge os direitos

eficazes,

de propriedade

vado. Ha'tambem

crescente

um conjunto
no contexto

e estimula

necessidade

observadas

a poupança

problemas

nais,como

Não se contentando

cafe~ cacau, bananas

tando novos produtos
nhões do MeXico,

à

abrir as economias

livre e voluminoso.A

internacional.

quer e necessita

entre países

seria a maior

Latina

à

para

externo

(4), do presidente

porquanto,

do mundo,

Em toda a região,

de um comercio

do Alaska

em toda a região,

e cami-

sobre a exportações

no sentido

de America

esta' expor-

de automoveis

para as Americas
interna,

Latina

tradicio-

de paralizar

Bush

qualquer

(divir para reinar),

Terra do Fogo, e que
uma zona de livre

com uma população

comer-

superior

a

de habitantes.

zona hemisferica

esta' se preparando

de livre comercio,

bilaterais

são o Mercosul

o regionais.

ou os acordos

formam verdadeiras

pontas

Estas alianças

-

a

de forma

entre palses

e o Chile, que

econômica".

a fazer. Apesar
desafios

econômicas

entre o Mexico

de lança da "reforma

tem pela frente enormes

para implantar

de uma forma mais realista,

bilaterais

Ainda ha'muito
Latina

da sauôe e de

e'um setor Comer-

do Brasil.

concorrência

A America Latina

de acordos

peças

e os impostos

uma zona de livre comercio

cio no hemisferio

da pobreza,

a America

as tarifas

mais a uma política

causo' grande impacto

725 milhões

e minerais,

Iniciativa

de acordos

que propõe

pri-

que seja dora-

mais com as suas exportações

: flores da Colômbia,

o hemisferio

tentativa

e o investimento

da região

frutas do Chile, aeronaves

estão sendo reduzidas

que obedece

que prote-

na região.

A chave do desenvolvimento
cial dinimico.

de regras

de um sistema

de um setor pu~lico

vante capaz de fazer face aos crônicos
educação

b~m definido

sociais.

dos avanços,

a America

A renda meâia

de 1991

(4) MONTECINOS, Jorge Lorenzo VALENZUELA /:"Integração Latino-americana
e
0
a Iniciativa Bu sh ", Revista SEADE : "Sao Paulo em Perspectiva",
vol.5, n 3,
JUlho/setembro
1991, p.30

#

~

e equivalente

1977.

a de

de a disparidade

entre

ricos

A abertura
multilateral
os laços

-(

esta muito

e~evado

"

e e muito

gran-

e pobres.
da economia

de comercializar

e'coerente,

com todo o mundo,

com uma

e aQ mesmo

estrate~a
tempo

estreitar

regionais.
Uma

decis~o

to em que a estrategia
esgotou,

a soluç~o

industriais,

de industrialização

naturalmente
formas

No plano
graç~o latino-americana
na sua forma

da política
continua

dos cambios

da ordem

peso

divida

observa-se
nao sejam

que a regi~o
tomadas

parte Oriental

perde

estratégico

com América

da guerra

Latina

para negociar

entre

A ideía

nasceu

para

mais

no final

setores

50, na CEPAL,

da sociedade.
os acelera-

com uma mistura
e que ainda

de temor
suporta

420 Bilhões

e

o

de US$),

na m'edida que as soluções
tende

problemas

sentido,o

por quanto,

e procurar

da inteda America

dos anos

a concentrar-se

na

de redefinição

das

fria. Com o fim da guerra

si proprio

aberta.

estão observando

A Europa

os EUA. Neste

convencidos

a retorica

de vastos

os velhos

seria benefica,

consenso

da integraç~o

(aproximadamente

coletiva.

um quase

internacional,

a ser esquecida,

e tenta resolver

dpois

valor

começa

o momen-

de importações

cada vez mais

sem crescimento

externa

em forma

fronteiras

est~o

internacional

de uma de~ada

de uma enorme

substituiç~o

Ha'hoje

latino-americanos

fascinaç~o.Depois

desde

'
dessa pol í tica. Os empresarios

constante

estratégico

tempo,

em umA economia

viva,

contemporinea,

Os países

por

receosos,

de competir

a sido preocupaç~o

ha'muito

a economia,

a,-correçao

quanto

embora

de que encontrarão

e ate' agora

que se impunha

foi de abrir

entre os economistas

Latina,

ti

O desemprego

fria América
abandono

permitiria

uma inserção

Latina

dos EUA para

maior

liberdade

internacional

competitiva.
As eventuais
um esquema

de livre

car um debate

comércio

em torno

implicações

políticas

entre o México,

do tema. E'mais

que a formalização

EUA e o Canada'pudesse

vivo o interesse,

de
provo-

se nos referimos

à

especificamente

relaç~o México-Estados

mente assimétrico

de qualquer

questão

O ponto de partida
relevantes

que poderia

~ A e o Canada~

ção entre livre comércio
espaços

dado o cara1er marca da-

que envolva

ambas as,partes.

para uma avaliação

ter um Tratado

em relação

Unidos,

de Livre

com a América

e integrqção,

Comércio

Latina,

e de outra,

de conseguir

E'interessante

considerar

o México

No plano da harmonia
econômicos

anulem

polltica,

não parece

as possibilidades

harmonia

("cavalo

justificavel

de acordos

e

po11tica.

como um ponte

Sul do continente

os

a distin-

entre comércio

no sentido

Norte e o hemisfério

entre México,

de uma parte,

de aç~o internacional,

o hemisfério

das implicações

entre

de Troia").

que os progressos

com outros pa1ses

do

continente.
O relacionamento
por questões

delicadas

fico internacional,

entre México

como a situação

e os EUA estão marcadas

de Cuba, a luta contra o narcotra~

a dtvida externa,

o conceito

de segurança

internacio-

nal.
A estrategia
no desenvolvimento
um relacionamento

de desenvolvimento

da parte que tem accesso
comercial

com a Bacia

do comercio

ao Pac{fico

do Pacífico,

também formam parte e por onde pasa o maior
mundo. Hoje o volumem

do México

da Bacia

esta'basando-se
e de

ai

ter

da qual os EUA

dinamismo
do Pac{fi~o

econômico

do

es quatro vezes

maior que o Atlântico.
Depois de uma década México
tes econômicos.

Reduziou

a inflação

vem efetuando

profundos

de 160% em 1987 para menos

ajus-

de 2~/n em

1989; reduziou o déficit fiscal de 17% do PIB em 1982 para o 1% nos u1timos
anos. Como o Brasil
de reestruturação

e a Argentina,

econômica,

iniciado

Salinas

chegou ao poder em dezembro

sucesso

relativamente

do a década perdida

o México

adotou um programa

em 1983 e intensificado

de 1988. Mas o México

maior com O ajuste

A

economico,

de 1980 para tras, depois

neoliberal
desde que

tem tido um

e parece

que a economia

estar deixancomeçou

a crescer

ha'

dois anos.
As estatísticas

México
de

usS

4%.

impressionam.
A inflação

16 bilhões,

O crescimento

grande

crescendo

desemprego
um estudo

parte

e de mais

do Partido

capacidad

Depois

1989,

de produção

o México

Méxicanos

com relação

da pela Prospectiva
aumentara'a

-

faltam

mais

sinais

Embora

a economia

com a pobreza,

(PRI)~

da NAFTA

fraco porque

para

maior

dobrar

o

de acordo

o salario

com grandes

com

real

desvan-

sua economia

e~ de

que do México,

usaram

o comércio

unilateral

de uma

todas as forças

das estratégias
políticas

latino-americanos

lugar,

com oMéxico.

de levantar

res-

desconfiança

pesquisa

afirmaram

de opinião,

de equilíbrio

que a NAFTA

acreditar

que o livre

o México.

internacional,

internacional,

do presidente
de um modo

de desenvolvimento

conduzi-

disseram

para os EUA do que para
conjuntura

dos

em

que

Com uma

Bush,

de integra-

ou de outro,

de todos

um

os paises

e

latino-americanas.
sobre a iniciativa

a iniciativa

começavam

da dissolução

44%

Que determinara~

As dúvidas
se. Em primeiro

recente

dos EUA. A proposta

das Américas.

redirecionamento

e

da atual

crise

a historica

62% dos Mexicanos

do México

benefícios

desordenada

ç~o econômica

impacto

a

adquisitivo.

recenderam

Estrategica,

dependência

trara'

hegemonía

foi

alcançaram

de trabalhadores,

tomou a decisão

aos EUA. Numa

As angustias
nao

1991

em

do

importações.
As negociações

comércio

mais

econômico

das privatizações

acontece

Institucional

em seu poder

Bruto

bancário.

o mesmo

com um PIB 26 vezes

sua gigantesca

trições~s

proviene

entra nas regocições

Os EUA,

que, em

dineiro

~
milhoes

o parceiro

Interno

internacionais

e o sistema

4.5

de

11%

caiu

E'simplesmente
a menor.

deste

Revolucionario

O México

longe,

as reservas

telefônica

,

atual

sobre o desempenhq

do Produto

(como na Venezuela),

dos trabalhadores

tagens.

18%,

caiu a

tais como a companhia
esteja

nacionais

surgiou

um processo

do bloco

para

no momento

integrador.

soviético,

as Américas,

concentram-

em que os pa~es

A consideração

no front militar,

do

e o fortale-

cimento

da Europa

e do Japio,

embora

desco~fiança
palses

-

O fato e que as condiçoes

e política

tenham-se

econômico,

,

rente a esse respeito.
zia econômica

no âmbito

dos EUA

abrandado

em relação

ja'nio

nos ultimos

às intenções

existem
anos,

induzem

a um julzo

que asseguravam
mais.

dos EUA ainda

a prima-

Em segundo

a rejeiçio

lugar,

ideologica

permanecem

dife-

e a

fortes

nos

latino-americanos.
A proposta

seria um processo
internacional
cionais

precedentes
retrocesso

de crescente

de capitais

seriam

filtrados

que atinge
social

de BUsh

EUA).

quase
crise

O desafio

e'aceitar

"a. América

para os americanos"(do

do Brasil

para os vizinhos

recorde

de usS 5 bilhões,

Mercado

Comum

Intercâmbio

"ma de in Brasil"

cana de

Desenvolvimento
quase Us$
O grande

comércio
Mercosul,

dentro
junto

em 1991,em

O nível

uma

crise

sem

(estagflação),

solução

para o

(regionali~ação)

da Doutrina

meio

1.5.bilhão

Monroe,

-

e

responsavel

para

Us$

-

e'a Argentina,

de

as exportações

de

4.4

La t'í.no=-am er-j,
bilhões,

o

em 1990.

do Brasil

um dos parceiros

Até novembro,

do

Técnica

perlodo

desempenho

a um

a formação

da Associação

que no mesmo

por este

e paraguai.

que chegou

novembro,

somaram

as des-

de exportações

sao da Cqordenaçao

(ALADI)

a mais

recorde

aos avanços

janeiro

e Integração

e colocam

e indicando

,
Os numeras

Entre

Latina

e'uma

muitos,

para os palses-membros

com Uruguai

interna

Norte) (5).

latino-americanos

da América

enfrenta

a reconstrução

no Mercosul.

(CTIC).

produtos

que significa

ou nao

do Sul, o Mercosul.

Comercial

do fluxo

relacionamentos

ou nacionalismo

da integraçãosão

obteria

palses

Estagnação

regional

(globalização)

econômico.

que Brasil

das Américas

de perspectivas.

Internacionalização

vantagens

(nossos

América-latina

econômica

Os retratores

comum

de nossos

toda a regiio.

A unificação
impasse.

marginalização

e de tecnologia
pelos

e uma

de criar um mercado

no
do

as exportações

(5) GOMES, Severo : "A reconstrução
da Doutrina Monroe", Folha de S.
Paulo, 01/07/90. Doutrina do Presidente Monroe dos EUA, publicada
em 1823.

para o mercado

portenho

ao ano anterior.
mais

Foram

em 1991 ja1tinham
vendas

do que entre janeiro

tina superar
Ita1ia
ferro

de US$

(US$ 1.2 bilh;o)

foram US$ 77 milhões;

Unido

I

brasileiros
aproximou

pela ALADI
bastante

da posição

dora de artigos"made
a ALADI

recebeu

seguiram

para

1991, quando
americanas

tanto,

mantida

in Br-az.í.I.'",

US$ 2.8 bilhões

a Associaç;o

-

As importaçoes

encomendou

foram de usS 5.3 bilhões

a Argencomo

minério

de

de produtos

em 1990, que a América
EUA e pela A~ia

janeiro

e novembro

das exportações

os EUA e US$ 4.9 bilhões

So'de

a

mais US$ 36 milhões.

pelos

Entre

para

brasileiras,

(US$ 986 milhões).

surprendentes.

cresceram

em relaç;o

quase Us$ 800 milhões

das exportações

de automoveis,

Ha mais numeros

140%

de 1990. O suficiente

clientes

e Reino

I

1.3 bilh;o,

e novembro

tradicional1ssimos

crescido-quase

para

os 4.4 bilhões
e as asia~icas

como

mesmo

de US$,

se

compra-

de 1990,

brasileiras,

a Asia.No

Latina

quando

US$ 7 bilhões
período

em

as compras

de 5.3 bilhões.

A Comu-

,.
nidade

Economica

de produtos

Européia

brasileiros,

(CEE) continua
com

Os avanços
a recessio

pela

megablocos

comerciais,

do consolidar
ra~ões

levam

regional

qual atravessam

os países

que est;o ocupando

sua estratégia
a empresários

como a grande

compradora

usS 9 bilhões.(6).

das negociações

do Mercosul
ricos

e governos

e pela

os espaços

de globali~ação

t~m como

constituiç;o

planetarios

do comércio

a procurar

uma

explicaç;o
de

e procur~

mundial.

-

consertaçao

Estas
a nível

como e'o caso do Mercosul.
Dois grandes

crescimento
bilhões

isolada

nas

(ou mais

clientes

suas encomendas
10%),

até

e Alemanha,

dos produtos
novembro

com US$

brasileiros,

de 1991

1.9 bilh;o

: Japão,

mostraram
com usS 2.4

(crescimento

de 20%).

(6)Vendas à ALADI (US$ milhões, janeiro a novembro de 91), Fonte:
CTIC
Argentina
(1307); México (668); Chile (601); Paraguai (449); Vene~uela
(394); Uruguai (324); Outros países (668); TOTAL ALADI (4411).
Emb , Marcos CASTRIOTO de AZAMBUJA : "Centros Mundiais de Poder", confer~ncia proferida na Escola de Comando e Estado-Maior
da Aeronaútica(ECEMAR).
Rio, 24/05/91 : O comércio exteior do Brasil (Primeiros meses de 90), 31%
dirigiram-se
para a CEE, 24% para os EUA, 17% para a Asia e 11% para a América Latina. Mimeografado,
p.43

e" a de que os exemplos

A esperança
Latina

nos convençam

que nosso

estratégia

mente,

continente

mas a nivel

5)so"um

consenso

poderemos

ü

)

América

capitais

e a América
Cingapura
paises
verão

Latina.

emergentes

da "ultima
afora
PIB

Tchecoslovaquia,

de

Hungria

(Taiwan,

europeu

Coréia,
Os demais
não absor-

estrangeiros.
se seguiu

que

os investidores

e POlônia,

é que

para

do Leste

e Tailândia)

após a euforia

de Berlim),

e competente~

paises

notaram

que reunidos

..

a queda
que,

formariam

um

usS 155 bilhões, menor do que o do Estado de S~o Paulo, os demais

representam
mica

Muro

individual-

regional,

de capitais.

Malasia

Na

a ser

condições

parte

os Tigres

Na

mundial.

reunem

de investimentos

europeu,

firme

num bloco

ex~ortadores

Indonésia,

disponível

fronteira"(o

negociadora

Asiatico,

asiatico,

se tornaram

No Leste

ser tratada

da economia

o Sudeste

(Filipinas,

toda a oferta

não deve

em desenvolvimento

No sudoeste

e Hong Kong)

uma regi~o

de integrar-mos

estrangeiros:

a

3)

democraticos;

representa

externa

na integração

Três regiões
atrair

com regimes

com uma postura

da necessidade

ser competitivos

tem um futuro promissor

Latina

A divida

regional,

da América

de que n~o havera"investimentos.

continue

dos megablocos,

come r cí.a Lmen t e j

ocupada

1) o Brasil

2) é falsa a conclus~o

explorar;
medida

de que:

daqui

muito

e, segundo

Attali,

mais uma incognita

o presidente

sua transiç~o
Nesse

embora

nao

países

que demostrarem

tica, Nesse
economia

economia
contexto,

mais

cionamento

do Berd

panorama,

de domar

internacional,
o Brasil

com a comunidade

Latina

é naturalmente
da região,

financeiro.

pode
surge

uma promessa
francês
levar

Jacques

20 anos.

de 50 a 70. Os

de forma

duradoura,

Um clima

de confiança

o grande

candidato.

a maior

...

econo-

Como alternativa,

nas décadas

a inflação

oferecer

internacional,

sistema

Europeu)"o

como ocorreu

capacidade

do que

de mercado

a América

forte e diversificada

rial e um sofisticado

(banco

para a economia

de forma generalizada

à

integrarse

politica

tradição

uma respeitavel

base

poli-

Tem a
de relaempresa-

A América
atuar

como um bloco

disparidades

Latina,

ou,

pelo menos,

não necessariamente

entre os países

homog~neo

que a compôem),

parte

(dadas

dela,

tera'que

as, gritantes

com posições

especiticas.
I

convergentes,
Bush,

como o enfrentamento

a captação

preservação

de novos

da dívida

investimentos,a

externa,o

absorção

Mercosul,

o plano

de tecnologia

e a

do meio ambiente,

DADOS PARA UMA POLíTICA

INTERNACIONAL.

Os estudos

estão

a~alizar

uma série

orientar

seus investimentos

estratégicos

de dados para medir
no plano

dando

o dinamismo

grande

impotância

de uma

internacional

numa

economia

economia

ao

e assim

mundial

sem :Cronteiras.
Não resta
do so cialismo
o mundo.

"real"

O fenômeno

envolvidos

facilitada

acelerou

pelos

de Uma nova ordem
países

ricos

mente

atingido

Hussein
nadas.

econômico

de maneira

reuniões

sao benéficos.

O estlmulo

todas as outras
O sucesso

militar

despesas

.

quanto

tangivel

no Golfo,

consi-

das condições

transição

: com dinheiro

seja

e crédi-

esta ôtica.

desta mudança

na Europa

militares

nos EUA. Na aus~ncia
americanas

infelizmente,

mista,

Uma

é que essa

~
as despesas

militares

econômico

os países

economia

e político.

do G7 desmentem

mais marcantes

tanto na ex-URSS

e colocou

de uma

mundial(7)

Os efeitos

-

locais

e perigoso

do sistema

que o su s t en tava mudou

político

as dissenções

do sucesso

tos, mas as dois ultimas

e na ex-URSS

sistema

inesplorado

como a chave

para o surgimento

de que o naufragio

e do rígido

no caminho

derada hoje

duvida

teriam

reforçou

Central

foi profundade Sadam
sido questio-

a moral

e as

(7) JAGUARIBE, Helio:
"A nova ordem mundial", in revista política
Externa, Vol.1, N°1, Junho 1992, Ed. Paz e Terra, são Paulo, pp 5-15.

ambições

orçamentarias

o
outra

dos militares.

fim da guerra

contribuição

fria e o naufra~o

ao surgimento

de uma melhor

mili tares, e o fim de ver o comunismo

o

fim da paranoía

Mundo nao significa
ordem nova e melhor.
nas Malvinas,Líbia

se instalar

ou no Sarajevo

no Terceiro

do comunismo

avanço no sentido

Isso é verdade

mesmo

novas

trouxeram

"ordem" mundial,

(8) a respeito

nem um mínimo

do comunismo

uma

segundo os

Mundo.

no Terceiro

de se criar uma

se no Panama~

justificativas

no Oriente-Médio,
aparecem

para

avent ras militares.
Para que haja uma nova ordem mundial
seja muito

diferente

de uma autoridade

certo abandono

da política

superior.

de soberania

dos Estados-Nações

•••

para intervir

-

••

e a destruição

mesma maneira

que as Nações Unidas

elas deveriam

ter meios(9)

ultimos

anos é a transformação

Rússia,

a Russia

devem dispor

políticos

e a Ucrinia,

de um país membro.

de sua Propria

da Comunidade

que engloba

Da

soberania,

de soberania.

em Maastricht,

assim, o sistema

tal, surgiu uma nova entidade,
mica e amplia o entrosamento

c

de maior importancia,

e a criaçao,

extingui~se,

no curso dos

de um pals contra outro

da URSS em CEI, consti~u~da

(UE) pelos doze Estados integrantes

Europa Oriental,

no interior

para se opor a abusos

Os acontecimentos

Ela deve ser

em seu proveito.

e de por fim nao somente na agressao

mas também aos massacres

péia

americana.

Em outros termos, deve haver um

A ONU deve ser e ter autoridade

acontecimentos

que a ONU

e muito mais do que é hoje. Ela não pode ser, como

na guerra do Golfo, um instrumento
investida

é precis~

e aprofunda

pela Bieloda União Euro-

Européia

soviético;

nos

(CE). Na

na Europa Ociden-

a comunidade

entre os doze, estabelecendo

.•.

econo-

entre eles uma

(8) GUILHON ALBU QUERQUE , J.A. : "O Fim da Guerra Fria e os Novos Conflitos
In ternacionais".a, Programa de Poli tica Internacional
e Comparada (USp),
mimeografado, Sao Paulo, junho 1991, p , 14-15 : "O fim da guerra fria nos
revelou que não ha promessas, nem de democracia nem de socialismo, que justi fiquem qualquer tipo de di tadura".
(9) JAGUARIBE, Op. cito p.l1

uniao política.
capacidade
ja'vinha

E'verdade

de atuar

que a Uni;o

Sovi~tica

como superpotência

encontrando

crescentes

já'ha'temp06

e que o proprio

dificuldades

para

a nova

Comunidade

tes, em processo

Tamb~m

~ certo

Européia

ainda

Maastricht.

de estruturaç;o.
tera'de

Feitas

existe uma nova
um novo passo
Europa

estas

de mais

de

de d01ares

também

de Estados

de cumprir

porém,

de globalizaç;o

18

projeção

330
mil

milhões

d01ares,

e um comércio

econômica

conflitivas

pelo monos

atrav~s

Independen-

a certeza

econômica

Uni~o

a promessa

a evidência

de

de que

de que foi dado

e política

igual

um produto

da

do que adequada

da Comunidade

que reuniu

Comércio

Européia),

com o d01ar,

das debilidades
de sua moeda,
Os numeros

1985,

enorme

moeda

(CEE)

comum

Sua

em negociade barganha
da Eu.

,

.•.

comércio

os

e da Associação

da Nova

Euro-

Currency
União

devera' ser adotada

Unit,

Europ~ia
até

em importância,

da economia

à

da Area Economi-

(ECU-European

senão ultrapassa~lo

trilhões

sobre o resto

zona de livre

em Maastricht

conjunturais

um poder

constitutivo

Européia

6

a

de tal papel.

de atraç;o

aos doze integrantes

podera'rivalizar

desde

numa

(AELC).Uma

com o tratado

expectativa

tem provado

m~dia

asseguram

do que confirmada

pelo acordo

Econômica

e que de acordo

por extens;o,

ao desempenho

ao dos EUA. Sua capacidade
confirmada

superior

tem

de

individual

de 2.7 trilhões

esta' mais

••••

integrantes

consequência

da ordem

bruto

entidade

Uma populaç~o

com uma renda

interno

em que frequentemente

(AEE),

Monetaria

de habitantes

internacional

ca Européia

a nova

de uma superpotência.

exterior

mais

foi recentemente

de Livre

das suas estat1sticas,

as dimensões

UE uma base material

Unidade

Fica

tal. E nin-

Ocidental.

aproximadamente

péia

européia.

no progresso

indiscutivelmente

ropa

resta,

como

a sua

Sovi~tico

que a rec~m-criada

a sua capacidade

ressalvas,

realidade

Vista

çoes

demostrar

Estado

agir

gu~m sabe o que sera'efetivamente

perdera

1999
como

norte-americana

e,

o d01ar.
da economia

o do1ar perdeu

norte-americana
42% de seu valor

autorizam

essa

em relação

as

e

outras

mQedas

apenas

da debilidade

Uma Europa

fortes

do mundo

unida

e responsavel
A liç;o

dos países
unidos,

do que 1.5 ponto

mias

dos 12. A média

seralo

maior

Européia

mercado

pretende

da nova

mundial

Europa.

e o maior

mundial.

san~ar

e, por extens;o,

A inflação

percentual

de vez a economia

torna-los

além

de

de cada um deles n;o poderalser

à

superior

é de uma inflaç;o

hoje

do peso

por 43% do comércio

mais poderosos.

mais

A força da ECU nao vem

mas também

de Maastricht

da Comunidade

ainda

e o iene.

norte-americana,

economicamente

centro produtor

o marco

média

das três melhores

econo-

anual

de 2.7%. O déficit

..

pUblico

não pOderalsuperar

renda nacional)

3% do Produto

e a dívida

puólica

Interno
~

teralque

Bruto

(PIB, medida

ficar, no maximo,

da

em 60% do

PIB.(10)
No plano
Em certo sentido,
dos países
políticos

político,

pode-se

dizer

novas

vias

ção. A preocupaçao

primeira

adoç;o

econômicos

de esquemas

bélicas,

principalmente

Foi a essência
çao da Europa
hoje

mico

coisas,

Schumann

dominadores

por parte

Assegurar
diplomatica,

(10) Folha

de S. Paulo,

iniciador

e método

inificada

de modo
da maior

entre

político,

econô-

renovação

de

Ocidental.

canalizados

via

esta nao

é a

Previsões de Crescimento
1991
1992
1993
Estados Unidos
-0.5
2.2
3.8
Jap;o
4.5
2.4
3.5
Alemanha
3.2
1.8
3.5
lotal da 09DE
1.1
2.2
2.5
OCDE reune os 24 países wais industrializados
dOI mundo. S~U9 ~emebr~s
representam
1~ da populaçao mundial. Sao responsaveis
por b7%
a pro ução industrial
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de integra-

Trata-se,

da Europa

Evidentemente,

da Alemanha.

encontram-se

a eventual

sejam

da

aventuras

do processo

num quadro

potência

de batalha.

através

Federal

Européia.

a coibir

Q desejo

passados

novas

semelhantes

da União

distinto.

e de autorealiza-

a paz na regi;o

que tais impulsos,

do que os campos

mútuo

de inviabilizar

(1950),

a Alemanha

europeu,

da CE refletiu

da então Repuólica

na constituição

de inserir

e institucional

impulsos

foi assegurar
capazes

um quadro

com os respectivos

de relacionamento

Ocidental.preocupação

também presentes

outras

de romper

por parte

do Plano

porém,

que o surgimento

que as constituíram
e buscar

observa-se,

do planeta.

unica motivaçio.

O Ato Europeu

tendente à criaçio do.mercado
à implosio

do império

Unico,

comum europeu

soviético

fases deste longo processo,

que se encontra

até o fim de 1992, é anterior

e à unificaçio

o objetivo

na base do movimento

da Alemanha.

primordial

tem sido, porém,

ir a Europa e nio voltar a fazer dela o centro político
A

,

se as velhas potencias
to político

europeias,

e pela prosperidade

maçio coletiva.

Inevitavelmente,

as e interesses

divergentes

obra de integraçio

européia

m~itas

vezes conflitantes

adotado

até aqui reflete

prazo e inicia-se
mapeados.

econômica

conteu~o

e de um certo visionarismo
fixam-se

têm variado

apesar

é essencialmente

de política

ênfase

.

cautelas.

comuns,

.

ainda nio perfeitamente
assim,

uma aposta

sobre
tem

pois,

tenha, desde ja~ condiç;es

especialmente

formaliza

(o Plano

regional.

Mas o

avanço,

vez a

e da Alemanha

mas ainda

política,

e

cercado

os dispositivos

supor que a recém-estabelecida
de atuar internacionalmente

a uma potência

fundamental

pela primeira

da França

da cooperação

necessarias

décadas

(globalização).

~ um grande

permitem,

A pergunta

desempenhar

O método

de médio ou longo

de mais de quatro

com o apoio

Na historia

e a agilidade

so ja'realizado,

pragma~icas

de caso para caso, mas no conjunto

~

britanica.

do tratado de Maastricht

a energia

Idiossincrasi.

polltico.

tem sido essencialmente

econômico

externa

da resistencia

Uni;o Européia

anonima-

progresso.

maio de 1950),a

de enormes

E'como

Em suma, a grande

objetivos

por caminhos

o tratado de Maastricht
noçio

tem sido arduo.

tem sido a síntese ;de percepç;es

tal atitude:

constru-

como forma de auto-afir-

t~m tido de ser acomodados.

O esforço aglutinador
Schumann,

regional

de cada nova etapa contém,

o futuro. Os resultados

do mundo.

optado por um relativo

o processo

a sua perseguição

A definição

havido inegaveL

houvessem

Em todas as

com

mundial.

que se coloca agora é se o progre~

em Maastricht,

permitira'à

um papel mais ativo na cena mundial.

Trata-se

União Européia
antes

de saber

se as circunstâncias
manter
~

atuais

a sua condição

A estratégia

no plano

do mundo

permitirão

de preemin~ncia

econômica

da União

situação

de poder

econômico

em que a Europa

e o Japão

Ocidental

político-estratégica

coisas

supremacia

militar

o sistema

Européia

aquipada

o vazio

pela ONU

relativo

dos EUA,

cria uma

passaram

a financiar

uma ameaça

ocidental

(OTAN).Torna-se,

momento

divisão

entidade,

responder

união

política

visão

comum

papel

na cena mundial.

e econômica

do futuro

governo

europeu;

caminho

da integração

nao

significa

da recém

criada

Para uns,

muito

à

para outros,

deu-se

econômica

claramente

da Europa

OTAN. "A

oportuna

uma vantagem

(e de poder)

e politicamente

de um possível

qualificada

apenas

mais

papel

em torno

•..

formulaçao
a uma

e tentativa

menos

as bases

um passo

ou menor

quanto

entre

comum",

dos partidários

do seu

no
os doze.

de defesa

a um possível

liberdade

de uma polltica

ainda

importante

política

.

de

de Um futuro

de uma política

posições

defesa

um tratado

eBtre os doze uma

Européia,

e da coordenação

e sua maior

com o tempo levar

que exista

união

as diferentes

autônomo

que poderia

repensar

que surge a

em Maastricht

foram lançadas

As diverg~ncias

fren te

necessario

na cena internacional.
O fato de se ter concluído

político

externa

do sistema

e redefinições

as exigências

a

de objetivos

essência

institucional

aliança
que garantis-

a ameaça

pois,

de

a pagar,

de responsabilidades

de reavaliações

como uma nova

do preço

surge um vazio

em causa a propria

à

externa

Desaparecida,

a lide-

Tal estado

aos EUA para

como parte

que põe

do que a CE para

•
protagonico

revelam

políti-

deixado

eles mesmos.

Soviético,

e, consequentemente,a

dele. E neste

existia

dos EUA.

do império

e militares

sobre

também,

e política

político-estratégico

dentro

e de mediocridade

Era como se pagassem

aceitando

a lIbalcanização"

políticos

enquanto

ocidental.

sem a sua segurança,

União

americana

era compreensível

político-militar

com

é preencher

coletivamente,

internacional.
A perda

rança

Européia

aos doze,

comum

papel

de atuação
de defesa,

deixa a impressão
de uma

capacidade

de

militar

autônoma

da Uniio

Européia,

como exemplo

a criaçao

da

.

~
força militar

-

temos

franco-alema

de "intervention

rapide",

composta

de 40 mil

homens.
Por outro
desapareceu
quando

a Uniio

juntam-se,
Uniio

a ameaça

lado,a

militar

Soviética

pois,

Européia

ainda

a assumir

: a ameaça

ça Atl~ntica

desapareceu,

existia

fatores

um papel

tivo na cena internacional

e médio

de Moscou,

hoje vários

seu conjunto

curto

prazos,

pelo menos na
como grande

que,

pol1tico

muito

pelo menos

deveriam

mais

mundial.
levar

autonômo

desempenhado

e seu efeito

di~er que

forma que tinha

po ..tência

em tese,

do que o até agora

de Moscou

pode-se

aglutinador

e afirma-

pelo

desempenho

autônomo

divergências

no futuro previsível;

subs1dios

nio ha~ind1-

necessario

tratado

a uma maior

ria dos pa1ses
a pressio

migratoria,

de pessoas

deixaram
~

mundo

dos

solida~

é COm

dos europeus
vivendo

na Europa

é apsustador

soviético

so~em

1.3

1990;

calcula-se

4

a cada ano até 1994. Os pa~ses

de migrantes

buscando

refugio

africanos

na nova Meca

do

rico do Norte.
Em tese,

tamento

crescente

particular
Neste

bloco

recente

política

A

leva

situa-se

institucional

de nio-europeus

o fluxo mais

vao faze-Io

imensa

as

orçamentaria

e a uma atuaçio

a CE, mas a preocupaçio

o antigo

persistem
A crise

uma reduçio

criou o quadro

milhões

ao

no setor.

econômica

total).Mas

~

outra

coesio

ja~ha~20

que de 2 a 3 milhoes
fornecem

exportaçio

de Masstricht

que integram

(6.2% da populaçio
milhio

à

e dos incentivos

necessaria

e Washington(11).

que propõe

a Alian-

~

economica

poI1tico-estratégica;

entre Bruxelas

na agricultura,

o

a pujança

da sua liderança

econômicas

fundamentalmente

a retomar

doze em

sobre

. A

cios de que os EUA venham

a

dos vínculos

como uma

sentido,

forma

de fatores

entre pa1ses

de afirmaçio

so'a estratégia

•••••

inserçao

esta combinaçio

do Norte

política

da concertaçio

e com equidade,

a um estrei-

e os Europeus

no plano

regional

oit

competitiva

deve levar

em

internacional.

podera~obter

uma

•••

no concerto

da globalizaçao

mundial.

Folha de S Paulo
24/12/91 : O GATT é um acordo internacional
assinaao em 1y47 para'regu a~ o mercaão internac1onal.A
Rodada do Uruguai
foi aberta em 1QAh para ~lterar algumas de suas normas. Tenta modificar pr1nc~pa~ment~ questoes ligadas à agricultura e à propriedade
industrial.

Campinas

Julho

de 1992
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