INTELIGêNCIA

INSIGHT

INTELIGÊNCIA

ANO XI • Nº 43 • 4º trimestre • dezembro de 2008

I

N

S

I

G

H

T

ANO XI • Nº 43 • 4º trimestre • dezembro de 2008

issn 1517-6940

Vem pra
cota
você também

I N S I G H T

I N S I G H T INTELIGÊNCIA

ISSN 1517-6940

DIRETOR

L UIZ C E SAR T E LL E S F ARO
EDITOR

W AND E RL E Y G UILH E R M E

DOS

S ANTOS

E D I T O R E X E C U T I VO
cláudio fernandez
E D I T O R C ONV I D A D O
R ODRIGO D E A L M E IDA
PROJETO GRÁFICO
A NTÔNIO C AL E GARI
PRODUÇÃO GRÁFICA

R UY S ARAI V A
ARTE
P AULA

B ARR E NN E

R EV I S Ã O
R UB E NS S YL V IO

DE

A RTAGÃO

C OSTA

REDAÇÃO E PUBLICIDADE

I NSIGHT E NG E NHARIA D E
C O M UNICAÇÃO & M ARK E TING L TDA .
R UA S ETE DE S ETEMBRO, 71/14º ANDAR •
R IO DE J ANEIRO, RJ • C EP 20050-005
T EL.: (21) 2509-5399 • F AX: (21) 2516-1956
E -MAIL: insight@insightnet.com.br
R UA S ANSÃO A LVES DOS S ANTOS,
76 / 7º ANDAR • B ROOKLIN •
S ÃO P AULO, SP • C EP 04571-090
T EL/ F AX: (11) 5502-3844
E -MAIL: clementeinsight@uol.com.br
H OME P AGE:

Conselho EDITORIAL

a lexandre f alcão
a ndré u rani
A ntônio D IAS L EITE j únioR
C ARLOS p ousa
c oriolano g atto
e dson n unes
e mir s ader
j oão S ayad
j oaquim f alcão
j osé l uís f iori
L ucia H ippolito
l uiz c esar t elles f aro
l uiz o renstein
l uiz r oberto c unha
m ário m achado
m ário p ossas
n élson e izirik
P ATRÍCIA F ERNANDES
p aulo g uedes
r enê g arcia
r icardo l obo t orres
r UBENY G OULART
s érgio c osta
s ulamis d ain
v icente b arreto
w anderley g uilherme dos s antos

http://www.insightnet.com.br

Os textos da I N S I G H T INTELIGÊNCIA poderão
ser encontrados na home page da publicação:

http://www.insightnet.com.br/inteligencia
Os leitores que tiverem interesse no material
bibliográfico dos artigos publicados poderão obtê-los
diretamente com os autores através dos seus e-mails.
A s s e s s o ria n a I n t e r n e t
M o DAL i NFOR M ÁTICA L t d a .
http://www.mod.com.br

P UBLICAÇÃO T RI M E STRAL
O UT / N O V / D E Z 2 0 0 8
C OPYRIGHT BY I NSIGHT
Todos os ensaios editados nesta publicação poderão ser
livremente transcritos desde que seja citada a fonte das
informações.
Os artigos publicados são de inteira responsabilidade dos
autores e não refletem necessariamente a opinião da revista.
A Insight Inteligência se reserva o direito de alteração dos títulos
dos artigos em razão da eventual necessidade de adequação ao
conceito editorial.

2

INTELIGÊNCIA

EXPEDIENTE

Conselho consultivo

a dhemar m agon
a loísio a raújo
a ntônio b arros de c astro
A ntônio C arlos P orto G onçalves
a ntonio d elfim n etto
a rmando g uerra
a rthur c andal
c ARLOS I VAN S IMONSEN L EAL
c arlos l essa
c arlos s alles
c arlos t hadeu de f reitas g omes
c elina b orges t orrealba c arpi
c ésar m aia
c ezar m edeiros
d aniel d antas
d écio c lemente

E dson V az M usa
E duardo k arrer
e liezer b atista
e loí c alage
e ugênio s taub
f elix DE b ulhões =
g ilvan c ouceiro d’a morim
h élio p ortocarrero
h enrique L uz
h enrique N eves
j acques b ERLINER
j oão l uiz m ascolo
j oão p aulo dos r eis v elloso
j oel k orn
j orge b oaventura =
J ORGE O SCAR DE M ELLO F LôRES =
j osé l uiz b ulhões p edreira =
j osé de f reitas m ascarenhas
j úlio b ueno
l uís f ernando c irne l ima
l uiz a ntônio a ndrade g onçalves
L uiz A ntônio v iana
l uiz c arlos b resser p ereira
l uiz f elipe D enucci M artins
l uiz g onzaga b elluzzo
L uis o CTávio DA m otta v eiga
M.F. T HOMPSON M OTTA =
m árcio K aiser
m arcos v ianna
M ARIA DA C ONCEIÇÃO T AVARES
M ARIA S ILVIA B ASTOS M ARQUES
M AurÍCIo D IAs
M Auro S alles
M iguel E thel
O LAVO M ONTEIRO DE C ARVALHO
p aulo h addad
p aulo s érgio t ourinho
r aphael de a lmeida m agalhães
r icardo c ravo a lbin
R inaldo S oares
r oberto c ampos =
r oberto p aulo c ezar de a ndrade
r oberto do v alle
s érgio R ibeiro da C osta w erlang
s yLvio b resser p ereira =

Recado
Maysa disse tudo:

Meu mundo caiu
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Quando os russos perfilaram seus mísseis em Cuba, o jeito era cantarolar “It’s a hard rain’s a-gonna
fall”; quando um ativista negro foi morto nos Estados Unidos, a resposta veio nos acordes de “Only a
Pawn in the Game”; a cada borrifada de napalm, “Blowin in the Wind” ecoava mais alto pelas ruas
de Washington. Neste momento de treva global, Mr. Bob Dylan surpreende com traços e cores, que
conduzem o desfile de nossos parceiros. É uma canção do silêncio, mas sonora como poucas.
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Paulo Roberto de Almeida
DIPLOMATA

BRICS

Economistas costumam ser pessoas

estudiosas, essencialmente focadas na
estrita racionalidade dos dados da vida
material, aparentemente preocupadas
apenas com os fundamentos empíricos
da economia prática, ou, se pesquisadores,
com suas elegantes equações de equilíbrio
de mercados, suas linhas de regressão e
suas belas curvas de tendência. Eles pareceriam insensíveis aos problemas sociais
ou às implicações humanas de eventuais
prescrições de políticas econômicas. Segundo certo senso comum, eles seriam,
sobretudo, indiferentes às relações de causa
a efeito de determinadas propostas feitas
a partir de uma análise fria das realidades
correntes e suas conseqüências práticas no
plano político ou diplomático, ignorando,
por outro lado, elementos de psicologia
social, tão importantes em estudos de outras
vertentes das ciências sociais aplicadas e
das humanidades em geral.
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eria esta nova condenação da dismal

pioneiro intitulado “Building Better Global Economic

science aplicável, de alguma forma, ao

BRICSs” (Global Economics Paper nr. 66; November

exercício intelectual de economistas

30, 2001; link : http://www2.goldmansachs.com/ide-

corporativos, que aventaram a idéia

as/brics/brics-dream.html). A proposta de um novo

de um grupo – quiçá convertido em

“grupo econômico”, integrado pelas quatro maiores

uma nova entidade internacional –

economias emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China

identificado com quatro economias

(que provavelmente deveriam figurar na ordem inver-

emergentes, os BRICS, apresentados

sa de importância econômica: Cirb), foi, em seguida,

repentinamente como as novas estrelas da economia

sugerida num estudo de 2003 da mesma Goldman

mundial? Constituiria essa suposta identidade grupal,

Sachs, sobre a evolução da economia mundial até 2050,

construída a partir de dados econômicos elementa-

assinado pelos economistas Dominic Wilson e Roopa

res, a base institucional para uma atuação política e

Purushothaman: “Dreaming with BRICSs: the path to

diplomática coordenada no plano mundial? Seria essa

2050” (Global Economics Paper nr. 99; October 1st,

eventual atuação melhor e mais benéfica do que aquela

2003; link: http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/

conduzida atualmente pelos países, individualmente,

book/99-dreaming.pdf). Esses papers foram consoli-

no seio das organizações internacionais existentes, ou

dados em dois livros editados pela própria Goldman

coletivamente por meio dos grupos mais conhecidos

Sachs, “Growth and Development: The Path to 2050”,

de coordenação de políticas econômicas, como o G7

publicado em janeiro de 2004, e “The World and the

ou a OCDE?

BRICS Dream”, publicado em fevereiro de 2006. Esses

O presente ensaio pretende examinar dez questões

estudos foram complementados, em 2007, por nova

relativas a esta nova conformação da geografia eco-

compilação englobando outras onze economias emer-

nômica mundial e oferecer, em conclusão, uma nota

gentes e países de grande população (N11), chamado

de caução quanto às implicações político-estratégicas

“BRICS and Beyond”, que amplia a perspectiva do pri-

desse exercício intelectual que vem encontrando suporte

meiro trabalho, com novas projeções para 2050 (ver:

nas ações de diplomacia prática de vários dos BRICS.

http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/BRICs-

Ele foi escrito com a convicção de que – muito além

and-Beyond.html; paper: http://www2.goldmansachs.

dos sonhos eventuais dos líderes dos BRICS quanto

com/ideas/brics/book/BRIC-Full.pdf).

ao poder relativo de seus respectivos países e de suas

A rigor, o “grupo” BRICS não existia oficialmente,

possíveis intenções de mudar a geografia econômica

ou sequer informalmente, mas dado o succès d’estime

do mundo e de redesenhar a geopolítica mundial, pela

logrado pelo conceito e o excelente acolhimento

alteração nas relações de poder atualmente existentes –

obtido pela idéia de um novo conjunto de futuras

o comprometimento básico de estadistas responsáveis

economias preeminentes, o que se teve, a partir de

tem de estar com a prosperidade e o bem-estar de

então, foi a adoção paradigmática dessa noção, pra-

seus povos, com a preservação do meio ambiente e

ticamente virtual, como correspondendo a uma nova

com a paz e a segurança internacionais, num quadro de

realidade na economia mundial, digna, portanto, de

plena vigência (nacional) de instituições democráticas

ser contemplada em estudos e formulações sobre as

e de total respeito aos direitos humanos.

novas relações econômicas reais. O que é importante
sublinhar, desde já, é que a origem do nome buscava

Radiografia dos BRICS

apresentar a idéia de novos fundamentos – bricks, ou

O conceito foi cunhado originalmente pelo economista

tijolos – da futura economia mundial em meados do

Jim O’Neill, da Goldman Sachs, e figurava num estudo

século XXI, sem que, no entanto, esses fundamentos
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TABELA 1

População (milhões de pessoas) e território (milhões km2)
BRICS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

km2

Brasil

171.2

173.8

176.3

178.9

181.5

184.1

186.7

189.3

8,5

China

1,267.4

1,276.2

1,284.5

1,292.2

1,299.8

1,307.5

1,314.4

1,321.0

9,3

Índia

1,007.0

1,025.5

1,041.7

1,058.0

1,074.7

1,091.7

1,108.0

1,123.9

3,2

146.9

146.3

145.2

145.0

144.2

143.5

142.8

142.1

17,0

Rússia

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008; CIA Fact Book

TABELA 2

(a) PIB, preços correntes (US$ bilhões)
BRICS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil

644.2

554.4

505.7

552.2

663.5

881.7

1,072.3

1,313.5

China

1,198.4

1,324.8

1,453.8

1,640.9

1,931.6

2,243.6

2,644.6

3,250.8

Índia

461.9

473.0

494.9

573.1

669.4

783.1

877.2

1,098.9

Rússia

259.7

306.5

345.4

431.4

591.8

764.2

988.6

1,289.5

(b) PIB, estimado em Paridade de Poder de Compra (PPP) (US$ bilhões)
BRICS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil

644.2

554.4

505.7

552.2

663.5

881.7

1,072.3

1,313.5

China

1,198.4

1,324.8

1,453.8

1,640.9

1,931.6

2,243.6

2,644.6

3,250.8

Índia

461.9

473.0

494.9

573.1

669.4

783.1

877.2

1,098.9

Rússia

259.7

306.5

345.4

431.4

591.8

764.2

988.6

1,289.5

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008
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É importante registrar tais características, pois que
a força de um conceito ingenuamente unificador pode

Em outros termos, um exploratory paper, que poderia

fazer com que similitudes indevidas – ilegítimas, talvez,

ser considerado mera especulação de um economista

no plano conceitual – sejam traçadas quanto ao papel

inventivo, veio a impulsionar uma realidade política

dos quatro países na economia mundial; daí redun-

que ainda precisa confirmar suas potencialidades, o

dando possíveis conclusões equivocadas quanto ao

que prova, mais uma vez, o poder das idéias no mun-

que esperar de sua presença – certamente marcante

do real.

e crescentemente determinante – nos cenários futuros
que se possam traçar para o mundo em meados do

Ficha corrida dos personagens

presente século.

A “sopa de letras” proposta nos trabalhos dos econo-

Comecemos pela letra final: China. Trata-se, se-

mistas do Goldman Sachs não pode nos fazer esquecer

guramente – junto com o povo judeu, que passou,

uma simples realidade: estamos falando de quatro países

entretanto, por processos de fragmentação territorial e

absolutamente distintos entre si, de quatro economias

social como nenhum outro povo conhecido no mundo,

contrastantes e de quatro nações que possuem histórias

e que, no entanto, conseguiu sobreviver culturalmente

e percursos civilizatórios fundamentalmente diferentes,

de modo relativamente homogêneo –, da mais antiga

nos planos social, militar, econômico e geopolítico,

civilização contínua registrada na história da humani-

quando não nas esferas cultural e religiosa. No plano

dade, não necessariamente dotada de perfeita unidade

demográfico, estamos falando dos dois países mais

política, mas sim de uma notável continuidade cultural.

populosos do planeta e de dois outros de populações

Sua história, moderna e contemporânea é, no entanto,

“médias”, ainda assim consideráveis, do ponto de vista

dramática, senão trágica, no sentido da decadência

de seus mercados internos, como se pode constatar

econômica, da instabilidade política, da humilhação

na tabela 1. A China representa, sozinha, mais de um

militar e de retrocessos sociais expressos em degrada-

quinto da população mundial, seguida de perto pela

ção profunda do tecido social, quando as loucuras do

Índia (17,5%) e, bem mais longe, pelo Brasil (2,9%) e

maoísmo levaram o país a uma verdadeira hecatombe

Rússia (2,2%).

humana, com uma “lacuna” demográfica que pode ser

Mesmo dispondo de grandes territórios – dos 17

estimada em algumas dezenas de milhões de pessoas

milhões de km2 da Rússia, aos 3,2 da Índia, passando

sacrificadas. Em claro: a população e a economia di-

pelos 9,3 da China –, os quatro BRICS diferem entre

minuíram, em conseqüência dos anos de socialismo

si, no que se refere a recursos naturais, graus de in-

totalitário. Marcas profundas desse passado recente

dustrialização e capacidade de impacto na economia

são ainda visíveis na sociedade chinesa, que emerge

mundial. A tabela 2 apresenta, em valores correntes e

de um longo intervalo – provavelmente mais de três

em paridade de poder de compra, a evolução absoluta

séculos – de declínio e de deterioração da qualidade

do produto bruto dos BRICS, desde 2000.

de vida no imenso país asiático.

Estamos falando de quatro paises absolutamente
distintos entre si, de quatro economias contrastantes
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A Índia é, provavelmente, a segunda civilização

crise estrutural e derrocada estrondosa, basicamente

“contínua” mais antiga do mundo, valendo as aspas

por auto-implosão, não por ter sido minada por um

pela imensa diversidade de culturas e etnias existentes

poder exterior ou guerra de usura.

no subcontinente indiano. Não há, propriamente,
e nunca houve unidade cultural na Índia e sua his-

Brasil, finalmente, é um caso “clássico”

tória “política” só parece fazer sentido com base

de criação colonial – característica

na “unidade” temporária introduzida por invasões

que não partilha com nenhum ou-

estrangeiras, em especial o Império Mongol, seguido

tro BRIC – e de lenta constituição

pela dominação de uma companhia de comércio

de uma economia diversificada, no

inglesa, depois convertida em supremacia britâni-

quadro de uma construção estatal

ca sobre povos muito distintos entre si, lingüística

mais precoce e bem-sucedida. De fato, o Brasil teve um

e religiosamente falando. A Índia moderna é uma

Estado unificado – e centralizador – antes de ter uma

“invenção” do Império Britânico, tendo sido, aliás,

economia integrada nacionalmente ou positivamente

amputada parcialmente (com o Paquistão e depois

integrada à economia mundial. Esse Estado certamente

o Bangladesh, que dele emergiu) logo em segui-

não construiu a nação de modo exclusivo, mas repre-

da à proclamação de sua independência política

sentou um poderoso elemento indutor na construção

(sublinhe-se o “política”, posto que economicamente

dessa economia industrializada e relativamente moderna

ela já conformava uma jurisdição monetária própria

para os padrões usuais dos países “periféricos” ou em

e passou a ter seu território aduaneiro, reconhecido

desenvolvimento. A despeito de sua qualificação inicial

precocemente pelo GATT-1947).

enquanto constituição política – Império – e de sua

A Rússia é também antiga; não tanto quanto es-

expansão territorial ao longo do período colonial e

ses dois primeiros países, mas dotada de tradições

imediatamente posterior à sua independência, o Brasil

culturais que a identificam como unidade cultural e

nunca foi de fato imperial ou dominador, como talvez

lingüística desde a alta Idade Média. Deslocamentos

as duas grandes potências militares dos BRICS; assim

de povos bárbaros deram origem a uma nação eslava

como ele não exibe a mesma “pujança” demográfica

em processo de homogeneização cultural e social, a

e os problemas geopolíticos da Índia. Trata-se de um

caminho de uma formação nacional, que só veio a

país “contente” com sua geografia e bastante tranqüilo

existir, de fato, quando Pedro, o Grande, submeteu as

quanto ao relacionamento regional, o que não é o caso

autoridades feudais e consolidou seu poder sobre um

dos demais BRICS, envolvidos em disputas de diversos

território em grande parte indefinido, sob a forma de

tipos, nem sempre solucionáveis de modo fácil ou

um Estado incipiente, baseado no conceito de absolu-

rápido. Esse contexto de “paz regional” – pelo menos

tismo imperial. Esse Estado se estendeu imperialmente

desde o final da Guerra do Paraguai – e de ausência

ao longo dos séculos XVIII a XX, até atingir o máximo

de ameaças externas define o Brasil em sua singula-

de sua extensão e poderio já sob o domínio dos “cza-

ridade geopolítica no quadro dos BRICS e deve ser

res” soviéticos. O “império soviético” representou, de

considerado com um “ativo” positivo no seu processo

certo modo, um paradoxo na trajetória da “grande”

de inserção regional e internacional.

Rússia, posto que lhe deu a segurança nacional a que

Estas digressões sobre cada um dos BRICS, tomados

sempre aspirou aquele Estado semi-europeu e semi-

individualmente, permite visualizar algumas das caracte-

asiático, ao mesmo tempo em que criou um sistema

rísticas que podem marcar sua forma de relacionamento

econômico profundamente irracional no plano de

com o entorno geográfico e na comunidade internacional.

seu funcionamento, o que determinou, inclusive, sua

A percepção que se retira deste brevíssimo racconto
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storico é a de que seus problemas e ambições nacionais

décadas, ou seja, sua maior integração à globalização

são profundamente distintos, pelo menos observados

capitalista, processo complementado, agora, por uma

retrospectivamente. Pode até ser que, no futuro, seus

maior interação recíproca, justamente motivado pela

projetos e interesses nacionais possam ser objeto de

“invenção” do conceito de BRIC por um banco de in-

alguma ação convergente ou ação coordenada; mas

vestimentos privado. Deve-se dizer, antes de tudo, que

esta hipótese ainda precisa ser construída e testada

os BRICS, tomados individualmente e conjuntamente,

com base em dados da realidade, não apenas a partir

retrocederam em sua participação nos grandes fluxos

da vontade política ou da retórica diplomática de seus

mundiais de capitais, comércio, investimentos e tecno-

dirigentes ocasionais. Esta questão, central para os pro-

logia nos dois séculos que levam da primeira revolução

pósitos deste ensaio, será vista mais adiante.

industrial à oitava década do século XX, retomando, a
partir daí, uma interação mais intensa com a economia

De onde vieram, para onde vão?

global. Esse retrocesso, no passado, ocorreu tanto por

As trajetórias respectivas dos BRICS na economia

decisões próprias – revoluções socialistas na Rússia e

mundial, nos últimos dois séculos, e particularmente

na China, adoção do planejamento estatal na Índia –,

nas últimas duas décadas, foram bastante desiguais,

como de maneira totalmente involuntária, em virtude

para não dizer divergentes e contraditórias, seja entre

de desastres externos, seguidos de introversão esta-

si, seja na sua relação com os centros mais dinâmicos

tizante, como no caso brasileiro (basicamente, a crise

dessa economia global. Suas relações recíprocas ao

de 1929 e a depressão dos anos 1930 foram fatores

longo do último meio século foram, aliás, relativamente

indiretos de estímulo à definição de um projeto na-

marginais, com a exceção, talvez, da URSS e da China,

cional de industrialização e de desenvolvimento, aliás

numa primeira fase da construção do socialismo neste

exageradamente introvertido).

último país.

No período de construção de uma nova ordem

Quais foram e quais são os centros dinâmicos e como

econômica internacional, no segundo pós-guerra,

eles interagiram entre si na construção de uma economia

tanto a URSS como a China, se auto-excluíram das

globalizada e cada vez mais abrangente na integração

instituições típicas do sistema mundial capitalista –

de mercados, na localização de fatores produtivos e na

FMI, Bird, GATT – enquanto o Brasil e a Índia aderiam

disseminação de tecnologias e circulação de capitais?

de modo muito relutante, e marginal, a essas enti-

Para resumir, eles foram, num primeiro momento, a

dades “capitalistas”. Na verdade, o Brasil foi muito

Inglaterra, país pioneiro na revolução industrial e na

ativo nesses órgãos da interdependência capitalista,

integração comercial do mundo, e, por outro lado, o

ainda que ele o tenha sido mais um “cliente” do que

mercado financeiro londrino como grande investidor

um responsável por processos decisórios que, até

direto e “emprestador de última instância” de países

há pouco, passaram ao largo de sua capacidade de

carentes de capitais. Num segundo momento, o centro

atuação. Em todo caso, mais do que qualquer outro

se deslocou para os EUA e Nova York, respectivamente,

BRIC, ele preservou estruturas de mercado e um estilo

com grande desenvolvimento tecnológico e científico

capitalista de gestão econômica em razoável sintonia

e disseminação do american way of life pelos veículos

com o padrão formal de organização econômica do

de comunicação e através da indústria do cinema.

capitalismo avançado. O único outro BRIC “capitalista”

A esse respeito, o relacionamento ou a interação,

do período da Guerra Fria, a Índia, foi muito mais esta-

dos BRICS, individualmente tomados, com a economia

tizante, burocratizado e atrasado, no plano gerencial,

mundial, seguiu uma trajetória errática, nos últimos dois

do que o Brasil, devendo o país do sul asiático seu

séculos, com alguma convergência nas últimas duas

forte impulso modernizador do período recente bem
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mais à sua diáspora econômica nos EUA do que às

divisão mundial do trabalho, ao iniciar, com as reformas

transformações internas à própria Índia.

da era Deng Xiao-Ping, uma rápida reconfiguração na

A China foi um total desastre econômico, não só pela

geografia mundial dos investimentos diretos. A Rússia,

sua contínua decadência na época da guerra civil e da

por sua vez, operou uma lamentável reconversão a um

invasão japonesa, mas também pelos catastróficos (e

capitalismo mafioso nos anos 1990, passando a contar

até criminosos) planos econômicos da era do maoísmo

mais como fornecedora de matérias-primas energéticas

triunfante (Grande Salto Para a Frente e Revolução Cul-

do que como participante ativa da economia mundial. O

tural). Basta dizer que, possuindo um produto nacional

Brasil passou a ser um grande provedor de commodities

bruto equivalente, grosso modo, a quase um terço do

alimentícias e minerais; a Índia consolidou sua presença

PIB mundial até o final do século XVIII, ela regrediu a

nas tecnologias de informação e de comunicação e nos

menos de 5% do PIB global nos anos 1960, recuperando

serviços vinculados; ao passo que a China industrial

parte razoável do que tinha perdido historicamente só

assumiu a liderança virtual nos produtos de consumo

nos anos 2000. Quanto à Rússia, ademais de notavel-

de massa de todo o tipo, com dominância dos bens

mente diminuída depois da implosão da URSS, suas

duráveis eletrônicos. Todos eles se beneficiaram de suas

estatísticas da era socialista são pouco confiáveis para

vantagens ricardianas, com ênfase em mão-de-obra no

o estabelecimento de uma série relevante de seu de-

caso chinês, tecnologia no modelo indiano e recursos

sempenho ao longo do século XX, quando sofreu, além

naturais para o Brasil e a Rússia.

das destruições das duas guerras mundiais, desastres
incomensuráveis em termos materiais e, sobretudo,

para onde caminham os BRICS nas

humanos. No período “clássico” do stalinismo triunfante,

próximas décadas? Certamente não

ao final da Segunda Guerra Mundial, a contribuição do

em direção ao mesmo destino, ainda

sistema econômico do Gulag (geralmente concentrado

que o traço comum de suas respectivas

nas áreas florestal, mineral e obras de infra-estrutura)

trajetórias seja uma crescente adesão,

pode ter representado quase 5% do PIB soviético. A

incontornável, à economia mundial.

própria CIA superestimou a produção industrial e a

O estudo de 2003 da Goldman Sachs

capacidade tecnológica do que era, finalmente, uma

aposta que esse G4 ultrapassará, conjuntamente, o PIB

imensa “aldeia Potemkim”, vivendo uma mentira insti-

do atual G7 em 2035, sendo que a China ultrapassará

tucionalizada ao longo de sete décadas.

a todos, individualmente, até 2040 (ela já o fez para

A “reincorporação” dos BRICS ao mainstream da eco-

três ou quatro paises). Os componentes dessa ultra-

nomia mundial, a partir da oitava década do século XX,

passagem econômica são, contudo, muito diversos,

foi também muito diferenciada, devido às características

com uma provável “explosão” tecnológica da China,

bastante divergentes de seus modos de inserção no

uma continuidade “extrativa” no caso da Rússia, uma

sistema global. O Brasil, a rigor, nunca dele se afastou,

enorme competitividade agrícola para o Brasil e de

mas exibia, até meados dos anos 1980, quase 95%

serviços de internet e de tecnologia da informação

de nacionalização na oferta interna, por força de um

para a Índia, ou seja, nada de muito diferente do que

protecionismo renitente. A Índia, provavelmente, levou

já está ocorrendo atualmente.

mais longe o capitalismo burocrático de Estado, o que,

A verdade é que a economia mundial apresenta

junto com um planejamento extensivo, foi responsá-

estruturas muito lentas em seu processo de constitui-

vel por décadas de crescimento reduzido e de baixa

ção e um pouco menos lentas em sua transformação

modernização tecnológica. Foi a China, na verdade,

progressiva. Muitos dos argumentos sobre o declínio

quem deu a partida para a “grande transformação” na

inevitável dos atuais países avançados podem carecer
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O mundo ainda e, e continuara sendo no futuro
previsivel, um “teatro de variedades” de experiencias
economicas divergentes e ate contraditorias entre si

de fundamentos reais, uma vez que a natureza dos ga-

inédito (e sustentado) com transformações estruturais

nhos de produtividade, na economia moderna, depende

de enorme impacto social.

bem menos de domínio físico sobre fatores brutos de

No caso do Brasil e da Índia, as transformações

produção e muito mais sobre elementos intangíveis, ou

foram menos o resultado de processos dirigidos de

imateriais, da nova sociedade do conhecimento, e estes

“retorno aos mercados”, ou de “revoluções pelo alto”,

são inesgotáveis e sempre surpreendentes. Ou seja, ainda

e bem mais a ação das “forças profundas” de regimes

que a “massa atômica” dos BRICS possa superar o peso

semicapitalistas finalmente liberados em suas energias

do atual G6 ou G7, todos eles permanecerão, em termos

criadoras pela abertura econômica e a liberalização

per capita, bem abaixo dos indicadores atuais de bem-

comercial. O problema básico do Brasil era o de romper

estar e de produtividade dos países mais avançados. A

com a retroalimentação inflacionária e o estrangula-

própria noção de “blocos” parece ser totalmente ilusória,

mento cambial, processo conduzido a termo mesmo

posto que os vínculos entre todas essas economias – e

em meio a turbulências financeiras que ameaçaram

entre eles e novos emergentes – serão substantivamente

o êxito do ajuste entre a segunda metade dos anos

transformados nas próximas décadas.

1990 e o início dos 2000. No caso da Índia, se tratava
de romper com o dinossauro estatal da economia pla-

New kids in the block

nejada e do protecionismo exacerbado, o que foi feito

Transformações econômicas são sempre o resultado

de modo tardio, mas facilitado pela existência de uma

de uma combinação de fatores, alguns estruturais – ao

“diáspora” econômica de alta qualidade nas principais

estilo das ondas “geológicas” braudelianas –, outros de

economias desenvolvidas, diáspora que também exis-

natureza contingente, ou seja, derivados de decisões

te, embora com outras características, na experiência

políticas tomadas em alguns momentos especiais por

histórica chinesa.

líderes visionários. A Rússia e a China afundaram no “caos

A rigor, a China parece reproduzir, com maior velo-

destruidor” de suas economias socialistas pela força

cidade adaptativa e uma imensa ambição de recuperar

carismática de líderes políticos bastante competentes

rapidamente as décadas perdidas de socialismo doentio,

no plano orgânico-partidário e absolutamente ineptos

a experiência japonesa da Revolução Meiji – mandar

no tocante à capacidade de compreender o modo de

seus filhos aprenderem com os líderes científicos e

funcionamento de uma moderna economia de mer-

tecnológicos do capitalismo avançado – e, sobretudo,

cado. No primeiro caso, a transição do socialismo ao

o milagre japonês do pós-Segunda Guerra, com muita

capitalismo continuou sendo errática e especialmente

cópia e adaptação do know-how ocidental e um cuidado

inepta; mas no caso da China ocorreu uma combinação

extremo em logo reproduzir os mesmos produtos com

exitosa de autoritarismo político e de firme condução

novos desenhos e marcas próprias. De todos os BRICS,

para um regime de mercado que a converteu em exemplo

é a única economia emergente que está destinada a

único na história econômica mundial de crescimento

converter-se, efetivamente, em economia dominante,
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ademais de potência militar de primeira classe, muito

da economia mundial de meados do século. Mas eles o

embora ela ainda esteja muito longe de igualar, para

serão pelo seu enorme peso demográfico e enquanto

os seus cidadãos – muitos deles ainda súditos de um

mercados de consumo em expansão, com exceção da

regime autoritário –, os níveis de bem-estar individual

Rússia, obviamente; não é provável que eles alcancem

das populações dos países do capitalismo avançado.

o nível de excelência tecnológica já logrado por quase

A Rússia, amputada de territórios, recursos naturais

todos os países do bloco avançado do capitalismo

e humanos em dimensões relativamente importantes,

mundial. A exceção, mais uma vez, deverá ser a China,

não parece próxima de recuperar a relevância estratégica

que reproduzirá, provavelmente, o desempenho tec-

e política alcançada no ponto máximo de sua “expan-

nológico de Taiwan e da Coréia do Sul em escala ainda

são” geopolítica, que correspondeu ao “brejnevismo

mais importante e com uma rapidez surpreendente

senil” do final dos anos 1970. Ainda que detentora de

para os padrões conhecidos.

formidável arsenal nuclear e de certa capacidade de

Cabe registrar, preventivamente, que os BRICS lo-

projeção militar, ela não terá condições de desafiar

grarão tais desempenhos, sem qualquer uniformidade

efetivamente os dois gigantes da economia mundial de

de ritmos, sem qualquer similaridade entre as carac-

meados do presente século. Ela depende de recursos

terísticas essenciais de seus processos respectivos de

finitos e mesmo sua demografia é declinante (ver tabela

modernização, sem qualquer coordenação conjunta e

1), como já tinha chamado a atenção, desde aquela

de maneira totalmente independente uns dos outros.

época, um observador atento como Emmanuel Todd

Ou seja, eles devem confirmar sua ascensão relativa no

(La Chute Finale, 1976).

futuro cenário econômico mundial sem apresentar os
mesmos traços imanentes em suas respectivas economias

o que se refere à Índia, ela pode até

de mercado – algumas mais capitalistas e capitalizadas

dominar com ainda maior competência

do que outras – e sem qualquer comparação possível

os serviços eletrônicos que já ofere-

entre suas políticas econômicas nacionais.

ce de maneira bastante competitiva;
mas terá de absorver na moderna

Políticas domésticas

economia de mercado centenas de

Essas políticas não seguem e não seguirão um pa-

milhões de camponeses miseráveis que

drão uniforme por uma razão muito simples. O mundo

ainda vegetam numa economia ancestral, totalmente

ainda é, e continuará sendo no futuro previsível, um

incompatível com o que se entende como moderni-

“teatro de variedades” de experiências econômicas

dade capitalista. O Brasil, finalmente, tem pela frente,

divergentes e até contraditórias entre si, em que pese

durante uma geração aproximadamente, a chance de

a gradual convergência de políticas macroeconômicas

beneficiar-se do chamado “bônus demográfico” – ou

básicas (fiscal, monetária e cambial), mas com imen-

seja, a melhor relação possível entre população ativa

sas variações de detalhe entre elas. Registre-se que

e dependentes econômicos –, oportunidade que será

estamos falando aqui de políticas macroeconômicas

provavelmente perdida, em grande medida devido à

e setoriais, não de grandes tendências estruturais, que

baixa qualificação técnica e educacional da população,

se movem mais lentamente, mas que são, igualmente,

o que reduz bastante os ganhos de produtividade que

determinantes da posição ocupada pelas economias

seriam de se esperar, se fossem outras as condições

nacionais no sistema mundial.

de capacitação de sua mão-de-obra.

Políticas domésticas podem ser aferidas por uma

Essas deficiências relativas não impedirão quase

variedade de instrumentos de análise econômica. Mas

todos os BRICS de se tornarem relevantes no quadro

em última instância são julgadas pela sua capacidade
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TABELA 3

Taxas de crescimento anual do PIB, 2000-2007
Países	

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil

4,3

1,3

2,7

1,1

5,7

3,2

3,8

5,4

China

8,4

8,3

9,1

10

10,1

10,4

11,1

11,4

Índia

5,4

3,9

4,6

6,9

7,9

9,1

9,7

9,2

10,0

5,1

4,7

7,3

7,2

6,4

7,4

8,1

Emergentes

5,9

3,8

4,7

6,2

7,5

7,1

7,8

7,9

G7

3,6

1,0

1,2

1,8

3,0

2,3

2,7

2,2

Mundo

4,7

2,2

2,8

3,6

4,9

4,4

5,0

4,9

Rússia

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008

TABELA 4

(a) PIB per capita, preços correntes (US$ mil)
BRICS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil

3,761

3,189

2,866

3,085

3,654

4,787

5,741

6,937

China

945

1,038

1,131

1,269

1,486

1,715

2,011

2,460

Índia

458

461

475

541

622

717

791

977

1,767

2,095

2,379

2,975

4,104

5,325

6,923

9,075

Rússia

(b) PIB per capita, em Paridade de Poder de Compra (PPP) (US$ mil)
BRICS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil

7,186

7,346

7,561

7,697

8,231

8,603

9,080

9,695

China	

2,372

2,612

2,881

3,217

3,614

4,078

4,649

5,292

Índia	

1,508

1,576

1,650

1,773

1,950

2,156

2,405

2,659

Rússia	

7,627

8,242

8,847

9,708

10,740

11,832

13,173

14,692

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008
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de “entregar” (ou não) aquilo que se espera de políti-

declínio que tinha experimentado na última década

cas responsáveis: crescimento (o que significa maior

do século anterior.

renda nacional), num ambiente de relativa estabilidade

Aplicando-se um índice 100 à renda PPP per ca-

(ou seja, com inflação baixa e manutenção do poder

pita do começo do período, pode-se verificar que o

de compra da moeda) e equilíbrios interno e externo

melhor desempenho é o da China, com um índice

(contas fiscais em ordem, com pequeno ou nenhum

equivalente a 223 em 2007, seguida da Rússia, com

déficit orçamentário, dívida pública administrável e

um índice de 192. A Índia, a despeito de sua enorme

tranqüilidade no balanço de pagamentos). Todos esses

(e ainda crescente) população, conseguiu multiplicar

indicadores são aferíveis objetivamente, através de

sua renda per capita em 1,76, ao passo que o Brasil

séries estatísticas (preferivelmente uniformes, segundo

experimentou modesto desempenho, expandindo seu

padrões internacionais). Mas eles não querem neces-

índice em apenas 1,34. Políticas de distribuição de

sariamente dizer que uma economia em crescimento

renda representam um componente essencial de todo

traga desenvolvimento social, o que implica transfor-

país moderno. Mas os indicadores e modalidades que

mações estruturais (ganhos de produtividade) que se

apresentam os BRICS nesse particular tornam pouco

traduzem em bem-estar crescente para a população

significativa uma comparação direta entre eles.

(distribuição relativamente equânime daqueles ganhos)

A capacidade dos governos garantirem estabili-

e preservação de um ambiente sustentável para as

dade monetária nesses países também tem variado

futuras gerações.

ao longo dos anos, como se pode ver na tabela 5. O

Atendo-se, contudo, ao essencial das políticas do-

Brasil vem consolidando um modelo bem-sucedido

mésticas dos BRICS, podemos constatar que, a despeito

de metas de inflação, o que tem produzido bons

da lógica implícita ao seu agrupamento – grandes

resultados no período recente. O ritmo do aumento

economias de crescimento dinâmico, com grande po-

de preços tem declinado no Brasil e na Rússia, mas

der de impacto na futura economia mundial –, eles se

aumentado na China e na Índia, mesmo antes da

diferenciam quanto ao desempenho econômico, ainda

ascensão generalizada nos preços das commodities

que suas taxas de crescimento econômico possam

e da energia no período recente.

ter apresentado, com a exceção conhecida do Brasil,
comportamento vigoroso nos últimos anos, como se

despeito de que praticamente todos

pode constatar na tabela 3.

os governos de países avançados apre-

A China tem crescido duas vezes mais do que a

sentam resultados fiscais moderada-

média mundial e um terço a mais do que os emergen-

mente deficitários e dívidas públicas

tes, ao passo que o Brasil não conseguiu acompanhar

na faixa de 40 a 60% do PIB, estes

aquela média e se situa sistematicamente aquém dos

são indicadores relevantes de risco

emergentes. Com base em suas taxas de crescimento,

soberano que interessa mais de perto

a renda per capita nos BRICS tem crescido de forma

os BRICS, uma vez que é a partir deles que são fixadas

consistente nos últimos anos; com menor vigor no

as taxas de risco associadas a empréstimos e outros

Brasil, cuja progressão nominal pode ser explicada

movimentos de capitais. Nesse particular, os dados

pela valorização de sua moeda nacional, em contraste

dos BRICS também são variados entre si e variáveis ao

com a modéstia de resultados quando os valores são

longo do tempo, mesmo numa perspectiva de curto e

considerados em paridade de poder de compra, como

médio prazos. Brasil e Índia são os que apresentam os

se pode constatar na tabela 4. A Rússia operou uma

resultados fiscais mais preocupantes, uma vez que não

reversão significativa, comparativamente ao terrível

se trata apenas de déficits orçamentários construídos
OUTUBRO • NOVEMBRo • DeZembro 2008

33

I N S I G H T

para fins de investimentos produtivos ou construção

INTELIGÊNCIA

Políticas econômicas externas

de infra-estrutura, e sim de políticas governamentais

As políticas mais importantes no plano da inserção

adotadas com claro sentido político que acabam pro-

externa têm a ver com o câmbio, a liberalização dos

vocando a agravação das contas públicas.

movimentos de capitais e abertura comercial, terrenos

O serviço público indiano, com seus 10 milhões

nos quais as políticas dos BRICS são também muito

de empregados, é um sugador contínuo de recursos,

diversas. Todas tendem à adoção de um padrão mais

da mesma forma como os subsídios para agriculto-

propício à sua integração econômica internacional,

res pobres ou a combustíveis e produtos básicos. No

o que contrasta com as formas historicamente res-

caso do Brasil, despesas com o desequilibrado siste-

tritivas que todos eles exibiam até menos de uma

ma da Previdência Social, mais o peso dos juros da

geração atrás. As rupturas políticas mais importantes

dívida pública e a crescente folha de pagamentos do

ocorreram, obviamente, com os dois gigantes socia-

funcionalismo público representam três enormes e

listas, uma vez que o Brasil e a Índia se situavam nos

perigosos componentes de uma bomba-relógio fiscal.

limites de um capitalismo fortemente marcado pela

Em ambos os países, as despesas vêm sendo cobertas

presença avassaladora do Estado empreendedor. Estes

pelo aumento da arrecadação gerada pelo crescimento

dois últimos foram membros fundadores do GATT e

econômico, mas se ocorre uma reversão nessa frente,

estiveram presentes, desde cedo, nas instituições de

ou se a demanda externa entra em fase declinante, o

Bretton Woods, sem necessariamente acatar de bom

cenário está criado para uma nova crise no setor. O

grado as prescrições de política econômica formuladas

nível da dívida pública da Índia, acima de 90% do PIB,

pelas duas entidades de Washington.

é enorme para todos os padrões conhecidos, compa-

A China e a Rússia ingressaram no FMI e no Bird

rativamente aos 65% da dívida brasileira e menos de

tão pronto superaram suas restrições ideológicas às

20% para os dois outros.

duas entidades-símbolo do mundo capitalista, mas

O governo russo, por sua vez, tem operado uma

o processo foi mais complicado na esfera comercial.

consistente volta do Estado aos negócios, passando

A China levou 14 anos para ser admitida no GATT,

a controlar um número crescente de companhias que

fazendo-o apenas às vésperas do início da Rodada

operam em setores ditos estratégicos: a conseqüência

Doha (2001), mantendo ainda várias práticas não con-

mais provável pode ser o afastamento de investidores

formes ao padrão normal de relacionamento comer-

estrangeiros de novas oportunidades empreendedoras

cial. A Rússia, a despeito de politicamente admitida

naquele país, com uma possível diminuição do ritmo

no G7 desde os anos 1990 e de ter sido reconhecida

de crescimento no futuro de médio prazo. Reações

como “economia de mercado” desde o G7 de Kana-

nacionalistas são típicas em todos os BRICS, mas este

naskis (2002), não conseguiu, ainda, cumprir todos os

pode não ser o fator principal na decisão de um inves-

requisitos para ingressar no sistema multilateral de

tidor estrangeiro. Mais relevantes são: o ambiente de

comércio, nem parece perto de ingressar na OCDE. O

negócios (e, segundo as pesquisas do Banco Mundial

recente retorno a uma política externa “musculosa”

em seu relatório anuail, “Doing Business”, o cenário

pode deixá-la ainda mais longe dessas organizações

no Brasil é extremamente burocratizado) e, sobretudo,

típicas da interdependência capitalista.

peculiaridades da política tributária, setor no qual o

Brasil e Índia mantiveram, durante várias décadas, o

Brasil também consegue se alinhar aos países de mais

padrão típico da política desenvolvimentista preconiza-

alta extração fiscal – aproximadamente 38% do PIB, que

da por economistas keynesianos, como Raul Prebisch

é a média da OCDE –, reduzindo proporcionalmente a

ou Gunnar Myrdal, com muitas restrições cambiais,

poupança privada dirigida aos investimentos.

protecionismo comercial e medidas discriminatórias
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contra o capital estrangeiro, políticas que começaram a

gás. Os déficits da Índia, por sua vez, a despeito de

ser mudadas no final dos anos 1980 e início dos 1990.

crescentes, têm apresentado proporção administrável

Eles ainda mantêm uma política comercial basicamente

para sua economia também em expansão.

defensiva no plano industrial. A Índia, graças à sua
qualificação no campo das tecnologias de informação,

éficits de transações correntes são fi-

tem operado abertura no setor de serviços, ao passo

nanciáveis até certo ponto, dependendo

que o Brasil se mostra mais ofensivo no combate às

das demais relações da economia com

políticas subvencionistas na área agrícola (o que de-

o sistema internacional. Países abertos

veria incluir, além dos protecionistas desenvolvidos,

a fluxos comerciais e financeiros, com

também os aliados do Brasil no G20, China e Índia,

contas fiscais ordenadas e perspectivas

precisamente).

de crescimento, conseguem obter financiamento a

As políticas cambial, comercial e do capital es-

taxas razoáveis, o que parece ser parcialmente o caso

trangeiro mantidas pelos BRICS são, portanto, tão

de Brasil e Índia. A Rússia, provavelmente, não terá um

variadas quanto suas formas específicas de inserção

problema desse tipo pela frente no médio prazo. Mas

internacional. Mas os resultados acabam refletindo-se,

o único país verdadeiramente confortável quanto à sua

como seria de se esperar, no balanço de transações

inserção dinâmica na economia mundial parece ser a

correntes, cujos saldos, deficitários ou superávitários,

China, como se depreende da tabela 8, mais abaixo.

são então corrigidos pelos movimentos de capitais

A despeito de todo o seu sucesso nos fluxos mundiais

voluntários e pelos financiamentos compensatórios.

de mercadorias, a China se mantém como uma grande

A tabela 6 oferece o panorama da evolução recente

usuária de medidas de defesa comercial e permanece

dos movimentos de fatores para os BRICS, com uma

em posição defensiva quanto a demandas adicionais

evolução crescentemente positiva para os dois gran-

para abertura de seus mercados (em especial o agríco-

des exportadores de mercadorias (China) e energia

la), no que ela é largamente acompanhada pela Índia.

(Rússia), e um comportamento mais errático do lado

As diferenças de política comercial entre os BRICS são

dos dois outros.

provavelmente maiores do que nos demais vetores da

O Brasil saiu de uma situação bastante frágil, na

política econômica externa, o que pode surpreender ao

segunda metade dos anos 1990 e início dos 2000, o

se considerar que, à exceção da Rússia, eles integram

que o levou a buscar financiamento preventivo por

o mesmo bloco negociador na Rodada Doha (G20).

meio de três acordos concluídos com o FMI (1998,
2001 e 2002), para uma posição de relativo conforto no

Impacto dos BRICS na economia mundial

plano externo, com reservas internacionais superiores

A grande justificativa para a existência da sigla

à dívida externa. O superávit em transações correntes

BRICS, segundo seu propositor original, é a dimensão

deve, no entanto, reverter ainda em 2008, com déficit

do impacto dessas economias emergentes na economia

moderado plenamente coberto por ingressos a título

mundial e sua capacidade de moldar o futuro de muitos

de investimentos diretos. Com seus enormes saldos

outros países em desenvolvimento. De fato, à exceção

comerciais, a China caminha para novos recordes de

do Brasil, os três outros BRICS vêm consistentemente

reservas em divisas – superiores a US$ 2 trilhões – e

ganhando peso e importância no contexto global e

deve se manter como grande exportadora pelo futuro

setorial, como se depreende da tabela 7.

previsível. Os saldos da Rússia são também crescentes

Teoricamente, portanto, como indicam os autores

ou confortáveis, mas sua posição estrutural apresenta

desse tipo de estudo, os BRICS representarão, em poucos

fragilidades, dada a dependência do petróleo e do

anos, um quinto da economia mundial, caminhando
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paulatinamente para ultrapassar o G7 em duas décadas,

futura). Desse ponto de vista, os BRICS não possuem

segundo as estimativas. Essa agregação de “volumes”

existência econômica de fato, sendo puramente uma

individuais pode fazer sentido nesse tipo de exercício

criação do “espírito econômico”.

intelectual, no qual a aritmética parece predominar
sobre a política; mas é pouco provável que ela in-

Impacto da economia mundial sobre os BRICS

dique tendências de desenvolvimento da economia

Os BRICS e os demais países emergentes não têm,

mundial, cujos vetores são dados por transformações

no contexto da globalização capitalista, um itinerário

tecnológicas, fluxos de capitais e informação de tipo

e um destino econômico independentes dos que pos-

científico e estratégico, como sempre ocorreu, aliás,

sam ser concebidos para os pólos mais avançados da

na história do capitalismo.

economia mundial. Estes estabelecem os padrões e

De fato, pela sua crescente importância demográ-

parâmetros fundamentais por meio dos quais ela se

fica, assim como através da disseminação crescente

organiza, num processo dinâmico que não é dominado

da tecnologia e de capitais de investimento, pode-se

exclusivamente por um centro específico, mas possui

prever com toda segurança que a participação dos

“nós” articulados de produção e de disseminação de

países em desenvolvimento (entre os quais estão in-

idéias e de conhecimento prático, através dos quais

seridos os BRICS, segundo o FMI) nas exportações

é tecida a teia da economia mundial. Obviamente, as

mundiais de bens e serviços e no PIB total deverá

modalidades de inserção de cada economia nacional no

se expandir a partir dos valores atuais, resumidos na

sistema mundial são distintas, assim como são distintos

tabela abaixo.

os nichos ocupados e os papéis desempenhados por

Trata-se, no entanto, de uma constatação elementar,

cada uma delas nessa interdependência cambiante,

que nada diz sobre os demais aspectos, sobretudo

posto que os processos de desenvolvimento econômico

institucionais e políticos, que atuam de modo interativo

e social são sempre únicos e originais, respondendo a

com as forças estruturais que estão moldando o sistema

ênfases, orientações e opções que são determinadas,

econômico mundial. Ou seja, o impacto econômico dos

em grande medida, pelas elites dirigentes dos Estados

BRICS é necessariamente decisivo; mas ele sozinho nada

nacionais.

diz sobre os demais condicionantes de um complexo

Assim como os BRICS podem contribuir para moldar

relacionamento que não se resume à contabilidade de

o perfil da futura economia mundial, esta possui um

PIB e exportações, mas tem a ver com fatores complexos

impacto ainda mais decisivo sobre eles, aqui indivi-

de interdependência recíproca, não dos BRICS entre

dualmente considerados ( já que não se observa, na

si, mas entre eles, individualmente tomados, e seus

presente conjuntura, uma ação coordenada no plano

múltiplos parceiros na economia mundial.

das políticas macroeconômicas ou setoriais). A crise

Em outros termos, os valores registrados nos in-

financeira deslanchada em 2007 a partir do episódio

tercâmbios globais, bem como os próprios volumes

das subprimes hipotecárias americanas, estendida em

físicos de bens e serviços comercializados, não podem

2008 às Bolsas e ao sistema financeiro como um todo,

ser considerados unicamente em sua base territorial

nos diversos continentes, demonstra essa intercone-

ou sua jurisdição nacional, uma vez que eles resultam

xão das unidades econômicas nacionais. Com efeito, a

de relações contratuais de propriedade intelectual e

despeito das teses sobre o “descolamento” dos BRICS

de criação e apropriação tecnológica – subjacentes

do ciclo econômico dos países do G7 e dos demais

a outros fluxos de renda não computados de modo

avançados, o fato é que o impacto destes sobre aqueles

adequado naquelas estatísticas – que traduzem a ver-

é mais relevante do que o usualmente admitido. Não

dadeira complexidade da economia contemporânea (e

se trata, apenas, de mercados de consumo e de fluxos
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TABELA 5

Inflação: aumento médio dos preços ao consumo (% anual)
bric	

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil

7.0

6.8

8.4

14.7

6.5

6.8

4.1

3.6

China	

0.4

0.7

-0.7

1.1

3.9

1.8

1.4

4.7

Índia	

4.0

3.7

4.2

3.8

3.7

4.2

6.1

6.3

20.7

21.4

15.7

13.6

10.8

12.6

9.6

9.0

Rússia	

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008

TABELA 6

(a) Balança de transações correntes (US$ bilhões)
BRICS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil

-24.225

-23.215

-7.637

4.177

11.679

14.193

13.621

3.555

China

20.519

17.405

35.422

45.875

68.660

160.818

249.866

360.705

Índia

-4.599

1.410

7.061

8.773

0.781

-10.285

-9.800

-19.345

Rússia

46.839

33.935

29.116

35.410

59.514

84.443

94.257

76.600

(b) Balança de transações correntes (% do PIB)
BRICS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil

-3.7

-4.1

-1.5

0.7

1.7

1.6

1.2

0.2

China	

1.7

1.3

2.4

2.7

3.5

7.1

9.4

11.0

Índia	

-0.9

0.2

1.4

1.5

0.1

-1.3

-1.1

-1.7

Rússia	

18.0

11.0

8.4

8.2

10.0

11.0

9.5

5.9

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008

TABELA 7

PIB em PPP em proporção do PIB mundial (%)
bric	

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil

2,9

2,9

2,9

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

China	

7,2

7,6

8,1

8,6

9,1

9,5

10,1

10,8

Índia	

3,6

3,7

3,7

3,9

4,0

4,2

4,4

4,5

Rússia	

2,6

2,7

2,8

2.932

2,9

3,0

3,1

3,1

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008
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de investimento direto, mesmo se esses vetores já são

râneo, feita de divisões políticas entre grupos de países

importantes para os ciclos econômicos dos emergentes

supostamente homogêneos, tanto porque esse constructo

e os de outros países em desenvolvimento. Ademais

tem sólidos fundamentos na realidade: existem, claro,

das especializações ricardianas e de outras vantagens

países “centrais” e “periféricos”; existem, sim, econo-

adquiridas, os emergentes, em geral, e os BRICS, em

mias “dominantes” e as “dominadas” ou “dependentes”;

particular, estão integrados seja como tomadores, seja

ocorre, obviamente, “extração” de recursos e de renda

como provedores de recursos financeiros para o sistema

de umas pelas outras, assim como a tutela política e

em seu conjunto.

a influência cultural são parte da história mundial nos

De fato, a economia mundial não se apresenta apenas

últimos cinco séculos. Mas essas dicotomias simplistas

como um conjunto de espaços (reais ou virtuais) para

e redutoras não esgotam a realidade formada a partir

o intercâmbio de bens e serviços, com os quais cada

das grandes navegações dos séculos XV e XVI, aquela

unidade nacional pode ter maior ou menor interação

constituída pela unificação econômica do mundo a

física. Mesmo na hipótese de uma osmose dinâmica

partir do século XIX, provisoriamente interrompida,

entre cada economia nacional com essa interface in-

durante “breves” setenta anos do século XX, por um

ternacional relativamente complexa, ela não esgota as

experimento socialista alternativo, depois retomada

características fundamentais da economia moderna.

sob a égide do capitalismo global.

Esta é, no seu aspecto essencial, sobretudo um espaço

Em qualquer hipótese, os BRICS possuem a sua

para o intercâmbio de idéias. Nesse sentido, a domi-

própria “periferia”, assim como cada um deles constitui

nação intelectual do chamado Ocidente desenvolvido

o “centro” de um espaço econômico específico, que não

deve continuar a se exercer pelo futuro previsível e

deixa de vincular-se aos muitos círculos concêntricos que

imaginável: ainda que a inovação tecnológica possa

emanam naturalmente dos vários pólos da economia

se disseminar mais rapidamente, a pesquisa científica

mundial. Nesse sentido, pode-se parafrasear George

continua a ter maior densidade nos centros universi-

Orwell e dizer que, se todos são interdependentes,

tários ligados à tradição baconiana.

alguns são mais interdependentes do que outros. A

Quando se observa o panorama geral da economia

China, por exemplo, o único dos BRICSs que tem con-

mundial, uma conclusão parece inevitável: as mesmas

dições de impactar de maneira decisiva – para o bem

forças que transformaram o mundo desde o século

ou para o “mal” – a economia mundial, é também a

XVI continuam a moldar o mundo contemporâneo e

economia mais integrada ao atual pólo hegemônico

aquele previsível no horizonte, não só pelos fluxos de

do capitalismo global: ela “extrai” dele os excedentes

bens e serviços, mas também pelas formas de organi-

comerciais mais volumosos, mas também “devolve”

zação econômica e, sobretudo, pela produção de idéias

esses recursos sob a forma de financiamento à dívida

e conceitos que sustentam os fluxos reais. Desse ponto

pública americana, via compra de T-bonds. O Brasil,

de vista, não se pode, ainda, conceber uma suposta in-

aliás, é o quarto mais financiador do Tesouro dos EUA,

dependência dos países em desenvolvimento do núcleo

tendo investido três quartos de suas reservas interna-

central da economia mundial. Aliás, o próprio conceito de

cionais nos mesmos instrumentos financeiros.

“países em desenvolvimento”, ou de economias centrais
e “periféricas” pode ser posto em dúvida para fins de
uma análise isenta de supostos ideológicos.

Conseqüências geoestratégicas
Qualquer que seja a conformação futura da eco-

Não caberia, nos limites deste ensaio, discutir os

nomia mundial, os BRICS, assim como todas as outras

preconceitos filosóficos e de organização “mental” que

economias, maduras, emergentes ou ainda em “hiber-

presidiram à construção política do mundo contempo-

nação”, são parte integrante de qualquer paisagem
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geoeconômica ou geopolítica que se possa conceber.

– para a realidade tangível da vida político-diplomática,

Essa é uma realidade que independe de estudos por

sob a forma de uma proposta tendente a converter o

especialistas e que não tem a ver com o “ajuntamento”

BRICS num grupo efetivo de coordenação de políticas

artificial de quatro ou mais países num novo bloco,

(e eventuais ações) no plano mundial. Estimulados pela

supostamente homogêneo, por agregação arbitrária

honrosa distinção que lhes foi gratuitamente oferecida

de um desses especialistas em processos econômicos.

por um “aprendiz de feiticeiro” econômico, que viu

Todas as economias, em maior ou menor grau, têm

neles os substitutos designados dos velhos hegemons,

um papel a cumprir no sistema econômico mundial.

líderes políticos dos BRICS começam a se encantar

Mas, obviamente, como ocorre no mundo da política

com a idéia de encarnar uma nova realidade política

de poder, algumas economias são “mais iguais” do que

que, bafejada pela propaganda também gratuita dos

outras, e entre estas se situam os BRICS, países capazes

meios de comunicação, esperava tão-somente por sua

de impactar, seletivamente, um ou outro aspecto das

formalização adequada.

relações econômicas internacionais, sem que sua ação
seja coordenada ou intencional.

ssa institucionalização, concebida in-

Economistas acadêmicos, como outros cientistas

formalmente, num primeiro momento,

sociais, tendem a simplificar a realidade a pretexto de

entre alguns protagonistas dos BRICS,

racionalizar processos que necessitam de uma explicação

assumiu, em maio de 2008, um formato

mais complexa ou elaborada. O conceito “BRICS”, em sua

mais estruturado, quase parecido a um

aparente novidade, é uma dessas trouvailles interessantes

“grupo”, termo que, entretanto, não é

que passam a ocupar espaços informativos e a mente

utilizado no comunicado liberado em nome dos quatro

dos jornalistas, impedindo, talvez, que análises mais

“BRICS countries” em 16 de maio, em Ecaterimburgo,

elaboradas sejam conduzidas de modo responsável e,

Rússia. Na declaração, os ministros de Relações Exte-

talvez até, excitando a imaginação de líderes políticos

riores dos BRICS sublinham, em primeiro lugar, seus

em busca de alguma idéia nova, mesmo desinteressante.

“interesses comuns” e a “coincidência ou similaridade

O conceito BRICS pode ter essa função.

de abordagens em relação aos problemas urgentes

Mas o que esse conceito representa, verdadeira-

do desenvolvimento global”, para depois concordar

mente, em acréscimo a, ou além da virtude heurística

com a tarefa de construir “um sistema internacional

de organizar – eventualmente simplificando – uma

fundado no predomínio do direito (rule of law) e na

análise mais complexa sobre as novas configurações do

diplomacia multilateral”. O resto do texto é ocupado

sistema mundial? Independentemente de suas conse-

pelo diplomatês habitual da agenda internacional, mas

qüências práticas, em termos de reorganização parcial

no ponto que mais interessavam ao Brasil e à Índia, qual

da economia mundial e, a partir daí, seus inevitáveis

seja, seu eventual acesso ao Conselho de Segurança da

reflexos nos planos estratégico, político e até militar,

ONU, a linguagem é mais cuidadosamente formulada:

o conceito também tem a capacidade de induzir es-

“Os Ministros da Rússia e da China reiteraram que seus

píritos preocupados com a realidade de uma “velha”

países dão importância ao status da Índia e do Brasil

hegemonia a alimentar a idéia de uma “ruptura de

nos assuntos internacionais, e compreendem e apóiam

sistema”, ou seja, a eliminação, ou talvez a substituição,

as aspirações da Índia e do Brasil em desempenhar

dessa antiga hegemonia.

um maior papel nas Nações Unidas.” Ou seja, nada

Esta é, talvez, a conseqüência mais visível da proposta

além de compreensão e apoio, sem que no entanto

de transposição de um conceito virtual da análise econô-

esse apoio se traduza em votos efetivos no processo

mica – conduzida pelos economistas do Goldman Sachs

de reforma da Carta da ONU.
OUTUBRO • NOVEMBRo • DeZembro 2008

39

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Independentemente, porém, do grau efetivo de

mundial; os três poderes contestadores estiveram pró-

“coincidência ou similaridade” dos BRICS quanto a

ximos de realizar suas metas expansionistas, não fosse

seus “interesses comuns”, o fato é que esse exercício

pela resistência do Reino Unido e pelo poderio eco-

intelectual deslanchou um processo de efetiva coor-

nômico americano (em 1939, a URSS apoiou, indireta

denação entre quatro grandes emergentes, que pro-

mas voluntariamente, essa tentativa de eliminação dos

metem exercer o seu quantum de poder econômico

velhos hegemons, mas acabou vítima, ela também, do

a serviço de causas políticas ainda não de todo claras,

expansionismo nazista).

mas que poderiam significar a conformação de uma

Contidos, derrotados e radicalmente transformados

“nova geografia econômica internacional”; talvez, até,

os contestadores fascistas do entre-guerras, a geo-

uma “mudança no eixo do poder mundial”, segundo

política do poder mundial passou a ser dominada,

formulações já ouvidas de alguns entre eles. Com efeito,

a partir de 1947, pelo expansionismo soviético, sem,

o que pode estar subjacente à formalização do BRICS

contudo, chegar-se ao enfrentamento direto com a

seria o não tão secreto desejo de alterar a balança de

superpotência americana, em vista da mudança brutal

poder, em termos de influência econômica e política

nas ferramentas militares em função do vetor nuclear,

mundial por certo, mas talvez também no plano do

ele mesmo uma arma de última instância. Os conflitos

equilíbrio militar, o “definidor de última instância” do

se deram, então, por procuração, cada lado contabi-

poder mundial.

lizando avanços e recuos nos teatros periféricos que

Historicamente, são raras as tentativas de alteração

passaram a concentrar o essencial do “grande jogo”.

pacífica do equilíbrio do poder mundial, na medida em

Essa “terceira guerra mundial” terminou sem que o

que os beneficiários do status quo tendem a resistir às

hegemon conservador tivesse logrado vitória; a derrota

demandas dos contestadores por novos espaços no

do lado economicamente mais débil se deu, na verdade,

quadro dessa mesma ordem. Caso as expectativas não

por auto-implosão de um socialismo esclerosado e

sejam atendidas, os contestadores podem se decidir

incapaz de competir no plano da eficiência produtiva.

pela mudança dessa ordem, se possível por meios pací-

Depois da derrocada espetacular da URSS e do mo-

ficos, se necessário por métodos violentos. A Alemanha

mento “unipolar”, do qual os EUA emergiram como

imperial empreendeu, por duas vezes, entre 1870 e

única superpotência efetiva, o mundo parece caminhar

1918, uma tentativa de alterar o equilíbrio do poder

para uma nova fase de transição, na qual se assiste

na Europa, com sucesso pleno na primeira vez e um

a um declínio relativo dos EUA e à ascensão (China),

quase sucesso na segunda, não fosse pela intervenção

reafirmação (Rússia) ou emergência de novos atores

dos EUA nos campos do norte da França, em 1917. A

(Índia, Brasil, União Européia), que poderão redistribuir

partir de 1938, com a anexação da Áustria e de parte

as cartas nos novos cenários estratégicos.

da Tchecoslováquia, a Alemanha nazista deu início, em

Existem fundadas dúvidas, entre os analistas, sobre

cooperação com a Itália fascista e o Japão militarista,

se o mundo entra em uma era de competição entre

à mais ousada tentativa de alterar pela força a ordem

novos candidatos a hegemon – dos quais o mais fa-

sao raras as tentativas de alteracao pacifica do
equilibrio do poder mundial, na medida em que os
beneficiarios tendem a resistir aos contestadores
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lado seria a China pós-socialista – ou se estão sendo

O G7, politicamente convertido em G8 com a inclusão

lançadas as bases de uma paz não-kantiana. Esta seria

da Rússia, tinha (talvez ainda tenha) um sentido claro:

a estabilidade fundada, não sobre a convivência pací-

coordenar (ou pelo menos tentar fazê-lo) as políticas

fica entre repúblicas democráticas, mas sobre a mútua

econômicas dos países mais importantes do capitalis-

tolerância entre grandes potências, dado o impasse

mo avançado num momento de desestruturação do

estratégico produzido pela arma nuclear. O fato é que

sistema monetário criado em Bretton Woods. Vários

entre os poderes emergentes que poderiam entrar na

outros “Gs” foram criados antes e depois do G7, sem-

nova equação estratégica figuram pelo menos dois

pre com o sentido de responder de forma coletiva ou

BRICS, por acaso ex-socialistas e ainda dominados por

coordenada a desafios comuns, como pode ter sido o

sistemas políticos autoritários e agitados por proble-

caso do G20 liderado pelo Brasil: evitar um novo “Blair

mas étnicos e territoriais em suas fronteiras próximas

House” na Rodada Doha e promover os interesses

e territórios próprios.

dos países em desenvolvimento na frente negociadora
agrícola. Ele é, de certa forma, “complementado” pelo

O Brasil e os BRICS

G33, que visa defender a postura mais restritiva dos

Qualquer que seja a evolução futura da geopolíti-

países em desenvolvimento importadores líquidos de

ca mundial no século XXI, é evidente que problemas

alimentos, congregando inclusive alguns membros do

desse tipo – ou seja, nova Guerra Fria, ou uma Paz Fria

próprio G20, o que pode parecer contraditório. Quase

– não têm nada a ver com a condição de membro de

não se fala mais, atualmente, do G15, que deveria ser

algum grupo inventado na prancheta de um econo-

o pendant desenvolvimentista do G7, este “assediado”,

mista, ainda que conflitos prováveis possam surgir da

agora, por um G5 de candidatos ao clube (Brasil, Índia,

condição de alguns candidatos a emergente global.

China, México e África do Sul). Existe, também, um G20

A situação de “BRICS” é acidental e fortuita, ao passo

financeiro, que deveria seguir de perto os trabalhos

que a condição de emergente econômico mundial foi

do Fóro de Estabilidade Global, este parece ter ficado

adquirida ao longo de um lento processo de qualifi-

hibernando desde o arrefecimento da crise financeira

cação produtiva e tecnológica que deve converter-se

dos anos 1997-1999.

em poder político e militar na seqüência natural das

Seja como for, cada um desses grupos responde a

coisas. Em outros termos, a construção do futuro geo-

uma lógica intrínseca a seus membros e foram conce-

político não será determinada pela introdução fortuita

bidos e implementados a partir de uma coordenação

do grupo BRICS.

que se desenvolveu internamente, com base em uma

Normalmente, a constituição de agrupamentos polí-

agregação voluntária dos integrantes. O BRICS parece

ticos ou econômicos tem a ver com afinidades regionais

ser o primeiro grupo a ser inicialmente definido ex-

ou agregação de interesses comuns para a realização de

ternamente, por critérios que respondem mais a uma

objetivos partilhados, seja na esfera da segurança, do

lógica econômica de tipo analítico do que propriamente

desenvolvimento ou na defesa de seus espaços respec-

a critérios políticos definidos soberanamente por cada

tivos. Assim foi desde a Liga Ateniense – que escondia

um dos membros. O conceito, aparentemente, primei-

mal o imperialismo da cidade e sua supremacia naval –,

ro ganhou status atraente no mundo do jornalismo

a Liga Hanseática – criada para defender interesses de

econômico, para depois ser absorvido e promovido

mercadores livres – e, mais recentemente, as alianças

pelos objetos centrais do exercício analítico.

militares dos dois blocos inimigos – Otan e Pacto de

Cada um dos BRICS apresenta características fun-

Varsóvia – e a verdadeira proliferação de “Gs”, dentro e

damentalmente diferentes, sem que essa pretensa

fora do sistema onusiano, a começar pelo G77.

unificação de traços econômicos exteriores, por força
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de uma sigla atraente pelo seu significado simbólico,

período recente, não tendo contribuído em praticamente

constitua de fato um elemento agregador de interesses

nada para a alteração do peso econômico respectivo

ou um “adesivo” político capaz de justificar a criação

dos BRICS em face dos países da OCDE. Como se pode

de um novo grupo diplomático. O empenho em sua

constatar pela tabela 9, o aumento da participação do

criação pode ser explicado por diferentes razões na-

bloco no PIB mundial se deve inteiramente aos RICs

cionais, nenhuma delas exatamente coincidentes com

(Rússia, Índia e China), tendo o Brasil atuado bem mais

as dos demais “membros”. Dos quatro integrantes, os

como fator retardatário na nova dinâmica criada. Essa

dois ex-socialistas apresentam características políticas

tendência pode, evidentemente, vir a ser modificada,

profundamente autoritárias, consolidando o legado de

caso a economia brasileira venha a conhecer taxas

séculos de Estados totalitários, eventualmente sob a

mais vigorosas de crescimento, mas o registro de suas

forma de um Império centralizado, em suas diversas

taxas de poupança e de investimento nas últimas duas

formas, inclusive o comunista. O analista Robert Kagan

décadas e as estimativas para a evolução de suas contas

não hesita em falar de um retorno da Rússia a um

fiscais, nos próximos anos, não oferecem perspectivas

sistema político “czarista”, olhando, aliás, para o que

muito otimistas nesse particular.

os chineses fizeram como modernização econômica e

Uma questão subjacente, por fim, tem a ver com a

manutenção de um sistema político autoritário (“The

geopolítica mundial. A diplomacia brasileira sempre foi

End of the End of History”, The New Republic, April

exercida de modo bastante profissional, preservando

23, 2008). Os outros dois, ditos em desenvolvimento,

uma tradição de excelência que remonta à própria

apresentam trajetórias passavelmente democráticas,

formação do Estado nacional, tendo herdado a grande

ainda que com extremas deficiências de funcionamento

experiência prática da diplomacia lusitana (que ela soube

e de justiça social, mas também são as economias de

preservar e reforçar). Seus processos de recrutamento

mercado que mais se aproximam do padrão usual,

e formação de quadros sempre foram reputados pela

capitalista, de organização econômica e social.

qualidade e preservação do profissionalismo inerente a

Mesmo essa divisão bipartite não permite, porém,

uma carreira de Estado. O que ocorreu, na fase recente, é

aproximar os quatro países para fins dessa entidade

que a diplomacia brasileira foi tomada por um ativismo

artificial que se cogita introduzir no cenário internacio-

inédito para os padrões usualmente mais discretos do

nal. O Brasil, de todos eles, é o que possui estruturas

Itamaraty, retomando teses desenvolvimentistas e de

capitalistas mais avançadas e ostenta a mais moderna

coordenação Sul-Sul que se pensava superadas nesta

dentre as três sociedades. Dos quatro é seguramente a

fase de globalização ascendente (a cooperação Sul-

sociedade mais integrada nacionalmente – nos planos

Sul, aliás, é expressamente citada na declaração dos

lingüístico, cultural, étnico e, talvez, religioso – o que

ministros dos BRICS de 16 de maio de 2008).

permite, em princípio, melhores formas de administração
política, sem grandes rupturas institucionais, e condi-

busca de um papel mais ativo nos

ções mais favoráveis para a modernização econômica

cenários regional e internacional levou

e social. O grau de democratização social pode tornar

a diplomacia brasileira a desenvolver

mais lento o ritmo de crescimento e os processos de

uma série de articulações no eixo Sul-

adaptação aos novos ambientes da economia mundial,

Sul e com “parceiros estratégicos”,

mas isso também contribui para maior coesão em torno

cujos exemplos mais evidentes são o

de objetivos nacionais.

IBAS (Índia, Brasil e África do Sul), o

De fato, o Brasil é, dentro os BRICS, o país que tem

G20 (no contexto da Rodada Doha), as cúpulas inter-

apresentado a menor taxa de crescimento do PIB no

regionais (com países africanos e do Oriente Médio),
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TABELA 8

participação no PIB agregado, nas exportações de bens
e serviços e na população mundial, 2007 (%)
PIB AGREGADO
EXP. BENS E SERVIÇOS
POPULAÇÃO
	ricos	
mundo	ricos	
mundo	ricos	
mundo

PAÍSES RICOS

100

56,4

100

66,4

100

16,3

EUA

37,9

21,4

14,4

9,6

30,7

4,7
1,3

Alemanha

7,7

4,3

13,8

9,2

8,4

França

5,6

3,2

6,0

4,0

6,3

1,-

Itália

4,9

2,8

5,6

3,7

6,0

0,9

Japão

11,7

6,6

7,2

4,7

13,0

2,0

5,9

3,3

6,4

4,2

6,2

0,9

Reino Unido
Canadá
G7

3,5

2,0

4,4

2,9

3,3

0,5

77,2

43,5

57,8

38,4

73,8

11,3

PIB AGREGADO
EM DESENV. mundo	

PAÍSES EM DESENV.

EXP. BENS E SERVIÇOS
EM DESENV. mundo	

POPULAÇÃO
EM DESENV. mundo

100

43,6

100

33,6

100

Brasil

6,4

2,8

3,2

1,1

3,5

84,7
2,9

China

24,8

10,8

23,3

7,8

24,2

20,5

Índia

17,5

10,5

4,6

4,0

1,3

20,6

Rússia

7,3

3,2

6,8

2,3

2,6

2,2

México

4,8

2,1

5,1

1,7

1,9

1,6

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook 2008, Statistical Appendix, p. 235

TABELA 9

PIB em PPP em proporção do PIB mundial (%)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

BRICs	

21.54

22.28

23.05

23.94

24.75

25.66

26.53

RICs

18.64

19.38

20.15

21.14

21.95

22.86

23.73

2,9

2,9

2,9

2,8

2,8

2,8

2,8

60.18

59.43

58.63

57.53

56.48

55.36

54.37

Brasil
OCDE

Fonte: Calculado a partir de FMI, World Economic Outlook Database, April 2008
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diversas iniciativas no âmbito da América do Sul (reforço

da Rússia, da Índia e da China saudaram a iniciativa

e ampliação do Mercosul, criação da Comunidade Sul-

do Brasil de organizar um encontro dos ministros de

Americana de Nações, Conselho de Defesa no âmbito

economia e/ou finanças dos países BRICS para discutir

da Unasul etc.), além de vários outros foros de diálogo

questões econômicas e financeiras globais”.

e de cooperação com atores relevantes da agenda

Em face desse tipo de proposição, pode-se per-

internacional (UE e seus mais importantes países, os

guntar: essa ação conjunta seria no sentido de reforçar

próprios EUA), para culminar agora na proposta do

as instituições que, para todos os efeitos práticos,

BRICS, que coloca o patamar de articulação mundial

criaram algumas décadas de prosperidade para os

da diplomacia brasileira num nível mais elevado de

povos dos países que a elas aderiram desde a sua

interação com a agenda internacional.

criação?; tratar-se-ia, presumivelmente, de redistribuir

As iniciativas adotadas pela diplomacia brasileira

a estrutura do processo decisório e de aumentar sua

no período recente não se encontram em descompas-

participação nos órgãos de direção, como é legiti-

so ou em ruptura com linhas tradicionais de atuação

mamente seu direito?; ou se trata, alternativamente,

dessa diplomacia no passado, uma vez que ela sempre

de transformar seu modo de funcionamento para

buscou aquilo que foi identificado com a “desconcen-

que ele passe a refletir uma outra orientação de po-

tração do poder mundial” – supondo-se que os atores

lítica econômica que não a que vem sendo seguida

dominantes estavam interessados no “congelamento”

tradicionalmente?

desse poder –, ou seja, uma democratização do sistema

Muitas outras questões podem e devem ser colo-

internacional. Essa idéia encontra-se potencialmente

cadas no tocante às propostas dos BRICS em pontos

em contradição com o projeto de ascender ao in-

sensíveis da agenda mundial: não-proliferação (e o que

ner circle do poder mundial – na Liga das Nações ou,

fazer com proliferadores rebeldes); meio ambiente (e

agora, a candidatura a uma cadeira permanente no

a questão das responsabilidades atuais, não apenas

CSNU. Mas não convém enfatizar este ponto neste

passadas); terrorismo (e a assunção de tarefas concre-

momento. O fato é que o projeto do BRICS, como

tas para combatê-lo, além da letra das convenções da

grupo institucionalizado, pode chocar-se com o outro

ONU); desarmamento (e a necessária negociação de

grande princípio de atuação da diplomacia brasileira,

um código de conduta para os principais mercadores);

que é o do “pragmatismo democrático”, respaldado

a questão do desenvolvimento dos países pobres e

em orientações gerais de política externa que figuram

Estados falidos (com um comprometimento prefe-

na própria Constituição do país.

rencial pelo lado dos mercados e do comércio, mais

A atuação do Brasil nos BRICS pode ser pautada

do que pela assistência tradicional). Estarão os BRICS

pela “prevalência dos direitos humanos” e pelo apoio

em condições de se colocar de acordo sobre todas

ao “Estado democrático de direito”, que constituem

essas frentes de trabalho e manter uma postura não

princípios constitucionais brasileiros, embora não se

confrontacionista – com o G7, em primeiro lugar – no

possa garantir que a ação coordenada dos membros

encaminhamento de soluções consensuais a problemas

do BRICS o seja. Como a agenda externa, individual,

que afligem a grande maioria da humanidade?

de cada um dos BRICS, deve diferir de uma agenda

Não existem, por certo, respostas prontas a essas

conjunta, esta teria de ater-se a um mínimo denomi-

e a muitas outras questões que figuram na agen-

nador comum, que não necessariamente incorporará

da mundial e com as quais devem se confrontar os

aqueles princípios. Por exemplo, uma das possíveis

BRICS, como grupo ou individualmente. Muitas outras

iniciativas dos BRICS poderá ser em apoio à proposta

questões, talvez a maioria, ostentam uma dimensão

brasileira explicitada no comunicado: “Os ministros

basicamente regional e representam, portanto, um
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desafio considerável a um grupo que nasceu destina-

participantes do mundo norte-atlântico (que continuam

do a ser o “sucessor econômico” do atual G7. Outras

a dominar as principais interações em escala mundial

questões, as mais relevantes provavelmente, têm a

que ocorrem nos planos econômico, comercial, tec-

ver com o exercício do poder em sua dimensão mais

nológico, financeiro e cultural).

elementar, e nesse particular a postura comum dos

As principais questões que dividem o mundo não

BRICS enfrentará certamente outros percalços, sendo

são mais, ainda bem, de natureza ideológica, como

eles constituídos por três potências nucleares e dois

ocorria ainda menos de três décadas atrás, quando

membros permanentes do Conselho de Segurança.

projetos concorrentes se mobilizavam para conquis-

O Brasil apresenta, nesse contexto, um perfil único e

tar os corações e mentes dos cidadãos ao redor do

diferente dos demais BRICS, sendo mais propriamente

mundo. Elas nem são de ordem técnica, uma vez que

visto como uma potência regional do que mundial.

parece haver razoável consenso e colaboração entre
cientistas e pesquisadores de todo o mundo em torno

Alguma conclusão preventiva?

das principais fronteiras a desafiar o conhecimento

Não há, propriamente, conclusões a serem tiradas

humano nos campos da medicina, da física, da biologia.

nesta fase constitutiva, equivalente de alguma forma ao

Os principais dilemas se dão em torno das prioridades

conjunto de testes iniciais que fazem os competidores

políticas e das políticas econômicas alternativas que

antes de empreender uma corrida. Os BRICS, sendo

se colocam, sob a forma de opções, aos estadistas, na

verdade que eles vão se consagrar e se consolidar como

busca de soluções a velhos problemas que afligem

grupo formal, estão, ainda, flexionando seus músculos

a humanidade: fome, desemprego, saúde, educação,

e polindo seus discursos antes de se lançarem na arena

segurança e bem-estar.

de um mundo em rápida transformação.

A experiência do passado – aliás, ainda recente – em

Pode ser que a própria idéia dos BRICS acabe sen-

torno de algumas dessas escolhas e sobre as tenta-

do, finalmente, o que ela de fato representa enquanto

tivas de impô-las de modo autoritário a sociedades

exercício intelectual: um conceito destinado mais a

inteiras, não nos traz ensinamentos muito otimistas

organizar dados e a alinhar indicadores numa tela de

sobre algumas das soluções propostas por desafiantes

computador – excitando, com isso, a imaginação dos

radicais do status quo. Não é preciso rememorar a

jornalistas – do que uma realidade operacional no

história terrível da Alemanha nazista e do Japão mili-

plano político ou diplomático. Nesse caso, se estaria

tarista para constatar que poderes emergentes podem

fazendo muito barulho por nada, ou quase nada. Mas

ser competidores apressados, aptos a contestar, pela

pode ser, também, que se trate, efetivamente, de um

violência em alguns casos, o poder estabelecido de

novo animal na paisagem geopolítica mundial, com

hegemons mais antigos. A lição, em todo caso, deve

todas as conseqüências que isso pode ter nos alinha-

ter sido aprendida. Mas tampouco é preciso ser can-

mentos existentes e nos realinhamentos prováveis a

didamente panglossiano para desejar que a unifica-

partir da implementação desse conceito. Nesse caso,

ção econômica e política do mundo contemporâneo

os quatro BRICS deveriam estar prontos a assumir a

se processe, doravante, mais com a ajuda filosófica

responsabilidade de propor uma agenda positiva, que

de Erasmo e de Kant do que com as recomendações

não seja uma simples reação – defensiva ou negativa

operacionais de Sun Tzu ou de Clausewitz. Esperemos

– à agenda proposta atualmente pelo G7 e os demais

que desta vez seja diferente...
pralmeida@mac.com

O articulista é professor de Economia Política Internacional do Centro Universitário de Brasília (Uniceub)
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Dos 4 melhores
institutos e faculdades
do Brasil, 3 são da FGV
e um é de odontologia.
Faz sentido:
alguém tem que cuidar
do nosso sorriso.
Fonte: Inep/MEC, no www.globo.com/g1, dia 08/09/08.

O Inep/MEC divulgou o primeiro ranking com as melhores faculdades e institutos do país. E a FGV ficou mais uma
vez entre os melhores com o primeiro, o terceiro e o quarto lugares. Um resultado que começa no alto critério para
a escolha do corpo docente, que continua na excelência de ensino e termina na qualidade de nossos alunos.

www.fgv.br

I N S I G H T

48 URGENTE

INTELIGÊNCIA

Grupos

paramilitares:
cesar caldeira

advogado

do extermínio
ao controle
territorial
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arminha “Batgirl” Jerominho foi detida no dia 29 de agosto de 2008,
acusada de usar um grupo de milícia
para coagir eleitores na Zona Oeste
do Rio.1 Permaneceu na penitenciária federal de segurança máxima de Catanduvas, no
Oeste do Paraná, até o dia 10 de outubro de 2008,
quando foi beneficiada por um alvará de soltura expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Com o fim das eleições, teria cessado
a ameaça de constrangimento de eleitores. Carminha
foi eleita vereadora com 22.068 votos pelo PT do B.
Seu pai, o vereador Jerominho, e seu tio, o deputado estadual Natalino, continuam presos, acusados de
chefiar o grupo autodenominado “Liga da Justiça”.
Em suas primeiras declarações públicas, a vereadora
eleita defendeu a milícia como um mal menor que
o tráfico de drogas. “Os traficantes aliciam crianças
para a atividade criminosa, criando mais bandidos.
Com as milícias nas comunidades, não vemos menores no meio de pessoas armadas”.

MUDANÇAS NA CRIMINALIDADE DO RIO

Chegou a hora da verdade em Gotham City.
A saída é a porta principal.
Cuidado! Há um morcego na porta principal.
(Gotham City – Jards Macalé e Capinan)
As organizações paramilitares conhecidas no Rio
de Janeiro como milícias se apresentavam como protetoras da população e uma alternativa ao narcotráfico. Porém, a evolução desses grupos, nos últimos oito
anos, aponta em outras direções. Em depoimento na
CPI das Milícias2 no dia 3 de julho de 2008, o titular
da 35ª DP (Campo Grande), delegado Marcus Neves,
fez o seguinte relato. “Há oito anos, esses grupos de
milicianos tinham um objetivo ‘legítimo’ de expulsar
traficantes de determinadas localidades. O objetivo
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era promover auto-defesa, ou seja, policiais que residiam em áreas carentes começaram a se organizar
e entendiam que agiam legitimamente ao retirarem
dessas comunidades criminosos que atuavam, principalmente, em tráfico de drogas. Quando falamos em
tráfico de drogas temos que considerar crimes que
são associados ao tráfico de drogas como homicídios,
roubo de veículos e esses policiais se organizam com
a idéia de reprimir esses grupos. Só que entenderam
que para promover essa organização era preciso dar
uma estrutura empresarial a essa organização, eles
precisavam de recursos financeiros e começaram a
explorar determinadas atividades, entre elas, o transporte alternativo que é a principal fonte de recursos
financeiros dos milicianos”. Segundo o delegado, o
lucro mensal da maior milícia, conhecida como “Liga
da Justiça”, de Campo Grande, é de cerca de R$ 2
milhões.
O delegado Pedro Paulo Pinho, da 32ª DP (Curicica/Jacarepaguá), em seu depoimento na CPI das
Milícias3, apresentou um roteiro da evolução do que
prefere chamar “polícia mineira”4. No nível 1, estariam os “grupos paramilitares de extermínio”, criados nos moldes da milícia de Rio das Pedras, 20 anos
atrás, quando as famílias nordestinas recrutadas para
trabalhar nas obras da Barra da Tijuca se instalaram
na região. Na ausência do Estado, os próprios moradores se organizaram para impedir a entrada de traficantes, assaltantes e ladrões, constituindo também
as associações de moradores. No nível 2, os líderes
comunitários passam a “sobreviver das associações e,
para tal, iniciam a cobrança de taxas para quem deseja entrar na comunidade.” Nesse nível, as taxas são
pelo cadastro na área, e não pela venda do imóvel.
Ainda no nível 2, as associações passam a apoiar candidatos a cargos parlamentares como forma de ter
um representante de suas reivindicações nos poderes constituídos. No nível 3, os líderes comunitários
vêem a possibilidade de novos ganhos e passam a
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As milícias

exigem “taxas” de proteção.
O morador teme pelas
conseqüências de não
pagar a contribuição para
os “protetores”

cobrar pelos serviços de distribuição do gás, tevê a
cabo, transporte alternativo. Nesse nível, os grupos
paramilitares não necessitam mais das associações de
moradores, que passam a ser controladas por eles. A
partir daí, em lugar de apoiar políticos de ‘fora’ “passam eles próprios a disputar as eleições”.
Desses depoimentos, pode-se verificar que essas organizações paramilitares estão em estágios de
consolidação diferenciados, num espectro que vai de
“grupos de extermínio” a organizações criminosas
com atuação direta na política. Mas é preciso agregar
uma avaliação da Subsecretaria de Inteligência: nas
comunidades possivelmente controladas pelas milícias, “os milicianos se expandiram, preferencialmente, em áreas onde não havia tráfico de drogas.” Ou
seja, os grupos paramilitares ocuparam pequenas comunidades ou áreas da cidade que, por sua condição
geográfica, e outros fatores, não interessavam aos
traficantes e não ofereceriam resistência. Das 171 comunidades onde é registrada a presença de milícias5,
119 não pertenciam a nenhuma facção criminosa, o
que representa quase 70%.
Em resumo, os grupos paramilitares mais consolidados (milícias) têm características que partilham com as organizações armadas dos traficantes
de drogas. Primeiro, detêm controle armado sobre
a área territorial e os moradores. Segundo, exercem
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coercitivamente este controle sobre os moradores.
As milícias exigem “taxas” de proteção. No mínimo,
o morador teme pelas conseqüências de não pagar
a contribuição para os “protetores”.6 Se o pagamento
for inteiramente voluntário trata-se de um serviço de
segurança privada, freqüentemente irregular, mas generalizado por todo o Rio de Janeiro. Terceiro, visam
ao lucro.7
De um modo geral, pode-se dizer que o controle
econômico exercido pelas milícias se dá pela coação
dos moradores a pagar: taxa de segurança; taxa diferenciada para moradores que possuem veículos; taxa
de instalação e mensalidade dos serviços de sinal de
TV a cabo e internet (“gatonet”); controle e ágio na
venda de gás e garrafão de água; cobrança de alimentos para composição da cesta básica para os milicianos; taxa que varia de 10 a 50% do valor da venda de
imóveis; taxa para legalização de imóveis; taxa para
permitir construções na comunidade; controle e cobrança de taxas do transporte alternativo: mototáxi,
vans e kombis; cobrança de taxa para funcionamento
de barracas de camelô; festas e pipoca; cobrança de
instalação de portões e guaritas nas comunidades.
De acordo com denúncias recebidas pelo Disque
Milícias da Alerj, os valores cobrados oscilam conforme a área dominada e o grupo dominante: segurança
de moradores de R$ 15,00 a R$ 70,00; segurança do
comércio de R$ 30,00 a R$ 300,00; instalação de TV
a cabo de R$ 50,00 a R$ 60,00; sinal de TV a cabo de
R$ 20,00 a R$ 40,00; internet de R$ 10,00 a R$ 35,00.
São duas as características que diferenciam milícias e traficantes. As milícias supostamente evitam
que os traficantes venham a controlar a área ou já
conseguiram liberar uma área que anteriormente era
dominada pelos traficantes de drogas. É a argumentação de que a milícia é o “mal menor”. Por último,
“o que distingue a milícia é a presença ostensiva de
agentes públicos.” A Subsecretaria de Inteligência
relacionou, no período que vai de 1 de fevereiro de
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2007 a 21 de julho de 2008, um total de 102 prisões
de pessoas que têm envolvimento com as milícias,
englobando os que continuam presos e os que respondem em liberdade. Desse total de 102 presos, 68
são civis, 26 são policiais militares, seis são policiais
civis, um é agente penitenciário e um é militar.
MILÍCIA “LIGA DA JUSTIÇA”

“Batmacumba ê ê / Batman”
(Batmacumba - Caetano Veloso e Gilberto Gil)
“Liga da Justiça” é a milícia de Campo Grande que
tem como símbolo o escudo do Batman – o superherói das histórias em quadrinhos e filmes. O grupo
atua há 12 anos e, de acordo com o Disque Milícia da
Alerj, teria 132 milicianos8. Segundo o depoimento
do delegado Marcus Neves, “Em Campo Grande milícia tem nome e sobrenome – Jerônimo Guimarães e
Natalino Guimarães. São a materialização ou personificação da milícia que atua em Campo Grande.”
O vereador Jerônimo Guimarães, Jerominho, foi
eleito pela primeira vez em 2000, pelo PMDB, com
20.560 votos. Criou um “curral eleitoral” em comunidades empobrecidas da Zona Oeste que lhe garantiu
a reeleição em 2004, com 33.373 votos. Não foi candidato em 2008, porque estava preso. Desses 33.373
votos conquistados em 2004, 20.072 saíram de apenas cinco zonas eleitorais, todas situadas em Campo
Grande. Na 244ª ZE, ele concentrou 12,82% dos votos
válidos daquela ZE. Nas seções eleitorais situadas no
Ciep Oiticica, na Estrada Guandu-Sapê, o percentual
de votos válidos sobe para 30,42%. Esteve preso em
Bangu 8 – penitenciária Petrolino Werling de Oliveira.
Mas com a fuga do Batman, vulgo do principal matador da “Liga da Justiça”, de Bangu 8, Jerominho foi
transferido para a Penitenciária Federal de Segurança
Máxima de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, na
primeira semana de novembro de 2008.
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O deputado estadual Natalino Guimarães também esteve preso em Bangu 8 e depois transferido
para a Penitenciária de Campo Grande9. Foi eleito
pelo DEM, em 2006, com 49.405 votos, dos quais
27.474 votos vieram de apenas cinco Zonas Eleitorais. Na 245ª ZE, ele concentrou 6.988 votos, o que
corresponde a 15,67% dos votos válidos ali colocados. Nas seis seções localizadas dentro do Ciep Nação Xavante, em Vila Nova, somou 28,75% dos votos
válidos. Pretendia se candidatar a prefeito de Seropédica. Responde a processo na Justiça Eleitoral por
fraude de domicílio eleitoral. No Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro responde à ação penal nº
2008.068.00004 (processo sob sigilo) e à ação penal
nº 2008.065.00001. A Corregedoria Parlamentar da
Alerj o indiciou e propôs a cassação do mandato por
quebra de decoro parlamentar. Após ser denunciado
em novo processo por formação de quadrilha, porte
ilegal de arma e resistência qualificada, Natalino entregou sua carta de renúncia ao mandato de deputado à Assembléia Legislativa. O pedido servirá para
retardar o trabalho da Justiça, já que o processo sairá
do Órgão Especial para a vara criminal comum.10
Análise da votação de Carminha Jerominho mostra que dos 22.068 votos obtidos por ela, 17.156 foram concentrados em apenas duas ZEs (245ª – Campo Grande e 246ª – Santa Cruz). Em depoimento
formalizado no TJ-RJ em 31 de julho de 2008, na ação
penal nº 2008.068.00004, o advogado André Luiz
Costa de Paula documentou que a “Liga da Justiça”
tomou o local denominado “Ocupação Olga Benário
Prestes”, expulsou os moradores e colocou ali outras
pessoas que tiveram a obrigação de retribuir votando
em Carminha.
Em seu depoimento na CPI das Milícias, o delegado Marcus Neves informa que o poder da “Liga da
Justiça” se consolidou com a eleição de Jerominho e
Natalino Guimarães. “Eles impõem a sua hegemonia
a partir do uso da força, do terror, matando indiscri-
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“Liga da Justiça”

é a milícia de Campo Grande
que tem como símbolo o escudo
do Batman. O grupo atua há
12 anos e teria 132 milicianos

OUTUBRO • NOVEMBRo • DeZembro 2008

53

I N S I G H T

minadamente quem se opõe às suas pretensões de
domínio territorial. (...) Nós temos, pelo menos, 11
inquéritos policiais instaurados por mim nos últimos
quatro meses para apurar crimes praticados por milicianos, entre eles, crimes de extorsão, quadrilha
ou bando, e homicídios. Efetivamos, nesses quatro
meses, dez prisões de pessoas diretamente ligadas
ao grupo de milicianos. Temos quatro mandados de
prisão que serão cumpridos nos próximos dias, já
expedidos pelo Poder Judiciário, com a manifestação
do Ministério Público.”
“Esses mandados serão cumpridos nos próximos dias, envolvendo pessoas diretamente vinculadas aos milicianos que atuam na Zona Oeste.
Evidentemente que nós temos uma grande dificuldade de colher prova, principalmente a prova testemunhal, no curso de certas investigações. Por quê?
Porque aquele que se dispõe a testemunhar contra
esse poder, vamos chamar de poder paralelo, morre. Existe uma estatística da P2, que é o serviço de
inteligência da Polícia Militar, lá, do RP Monte, que
afirma que nos últimos três anos, pelo menos, 98
homicídios foram praticados por esse grupo de milicianos. Então, as pessoas têm medo e vivem aterrorizadas e nós temos uma grande dificuldade de
trabalhar com a prova testemunhal direta. Qual foi
o artifício jurídico que nos utilizamos, discutindo essas questões evidentemente com o promotor, com
o membro do Ministério Público para podermos resolver também a legitimidade da prova? Passamos
a trabalhar com a testemunha indireta. O que é a
testemunha indireta? É aquela que ouviu alguém
dizer que determinadas pessoas formam grupos de
milicianos ou participam diretamente de milícias.
Essas provas estão sendo trazidas para o inquérito
policial e estão sendo utilizadas para representação
por medidas cautelares. O Ministério Público e o
Poder Judiciário vêm aceitando essas provas e vêm
produzindo mandados de prisão, de busca e apre-
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ensão que estão produzindo efeitos concretos. Essa
atividade da polícia judiciária, evidentemente, causou uma reação desses grupos que culminou com o
lançamento de um artefato explosivo à frente da 35ª
DP. Isso é público e notório.”
REDE CRIMINOSA DE FAMILIARES

A CPI das Milícias constatou que a “Liga da Justiça”, que controla 90% de Campo Grande, área com
296 quilômetros e mais de um milhão de habitantes,
é articulada por familiares. Os supostos líderes seriam Jerônimo Guimarães Filho (“Jerominho”), Natalino José Guimarães (“Natalino”), Luciano Guinâncio
Guimarães (“Luciano”/filho de Jerominho) e André
Luiz da Silva Malvar (“Malvar”/genro de Jerominho).
Seriam “testas-de-ferro” ou “laranjas” Eliene Guinâncio Guimarães (esposa de Jerominho), Vera Lucia
Rabello da Silva Guimarães (esposa de Natalino),
Carmen Glória Guimarães Carneiro (filha de Jerominho), Helen Patrícia Guimarães Malvar (esposa de
“Malvar”/filha Jerominho) e Cesar Guinâncio Guimarães (filho de Jerominho).
A SAÍDA DO BATMAN DE BANGU 8

O Batman da “Liga da Justiça” de Campo Grande
é Ricardo Teixeira Cruz, expulso da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro em 1992, quando lotado no
Batalhão de Choque11. Responsável por depósito de
gás clandestino12, Batman saiu em 27 de outubro de
2008 do Presídio Bangu 8, onde estava preso desde
agosto de 2007.
No dia 18 de novembro de 2008, um depósito de
gás que seria de Batman foi descoberto em um sítio
em Campo Grande. Os policiais se surpreenderam
com uma sala, com cerca de 70 metros quadrados, totalmente pintada de preto e com paredes decoradas
com desenhos de super-heróis. Ainda havia personagens sendo pintados nas paredes, mas já estavam
prontas ilustrações do Capitão América e do Homem-
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A CPI das Milícias

constatou que a “Liga da
Justiça”, que controla
90% de Campo Grande, é
articulada por familiares

Aranha. Segundo a polícia, o local – apelidado de Sala
de Justiça – seria usado como escritório central da
milícia “Liga da Justiça”.13
As imagens da saída de Ricardo Batman de Bangu
8 estão disponíveis na internet14. Trinta dias depois do
episódio, os fatos ainda não haviam sido esclarecidos.
Existem três versões. A primeira é a do advogado de
defesa: Batman foi seqüestrado, e talvez esteja morto! O advogado disse que recebeu informações no
celular de uma pessoa que se identificou como “funcionário do sistema penitenciário”, mas não guardou
o número do telefone de contato15.
A segunda versão é do presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Rio,
Francisco Rodrigues. Esta linha de argumentação, de
uma maneira confusa, tenta reduzir a importância da
participação de agentes penitenciários e aumentar a
responsabilidade dos mais altos escalões da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio
de Janeiro (SEAP-RJ). Na audiência pública, realizada na Alerj no dia 31 de outubro de 2008, Francisco
Rodrigues gritava: “Em que escalão está a corrupção?
... Quem pode garantir que esta fuga não é política?”
A perplexidade foi gerada entre os participantes da
audiência porque os fatos elencados – “desvio de
funcionários para órgãos que não têm nada a ver
com segurança penitenciária”, carência de agentes e
condições de trabalho, ausência de PMs em guaritas,
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não-funcionamento de câmaras – não abordavam diretamente o episódio da saída de Batman pela porta
da frente e com escolta.
Aliás, um momento de mal-estar explícito ocorreu
durante a última intervenção do sindicalista. Lamentavelmente, a discussão sobre o episódio de Bangu 8 estava ocorrendo após o assassinato do diretor de Bangu
3, Ten. Cel. PM José Roberto do Amaral Lourenço, no
dia 16 de outubro de 2008. O carro dele, um Palio branco, com placa oficial, foi abordado na Avenida Brasil
por dois carros ocupados por bandidos, que efetuaram
mais de 60 disparos. Eles dispararam contra o carro e
fugiram sem levar nada. O diretor não estava com colete, escolta e o carro não era blindado. No dia seguinte,
o governador Sérgio Cabral reagiu à tragédia com um
decreto que obrigou a todos os diretores de presídios
de segurança máxima do estado a utilizar carro blindado, colete à prova de balas e escolta armada16.
Em sua última intervenção, Francisco Rodrigues
expôs a mágoa e tensão que permeia as relações entre os agentes penitenciários e os policiais militares
que atuam no sistema penitenciário17: “Tristemente
com a morte de um coronel minha categoria vai ficar
mais protegida. Os meus companheiros conseguiram
escolta, armamento, material humano qualificado e
preparado para lhes proteger, e um carro blindado.
Quando morriam agentes nada acontecia. Tristemente vou ter que virar macabro. Vou ter que rezar daqui
para frente para morrer mais coronéis. Quiçá daqui
para frente nossa vida comece a melhorar”.
A terceira versão parte da “hipótese” que houve
“facilitação de fuga” vem sendo partilhada pelo Secretário da SEAP-RJ, Cesar Rubens Monteiro de Carvalho, e a Corregedoria da SEAP, pelos policiais que
investigam o episódio, e, com cautela18, pelos presidentes da Comissão de Direitos Humanos, deputado
Alessandro Molon, e da CPI das Milícias, deputado
Marcelo Freixo. Os indícios coletados apontam para
uma fuga comprada, mas de grande complexidade.
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Primeiro, a operação foi realizada por dois homens com uniformes assemelhados aos do Serviço
de Operações Externas (SOE), que transporta presos. Talvez na guarita da Polícia Militar não tenha sido
exigida identificação. O carro usado, um Palio branco
clonado do diretor do presídio Ary Franco, é de uso
administrativo e, a rigor, não deveria ser usado para
transportar presos. Os supostos agentes do SOE deram nomes e matrículas falsas de agentes e não apresentaram a pauta em que deveriam constar os nomes
dos outros presos que iriam ao hospital.
Segundo, havia um ofício encaminhando o preso para exame oftalmológico, às 9 horas, no Hospital Central Fábio Soares Maciel, que fica dentro do
Complexo de Gericinó. Como era feriado, o grupo
especial de escolta confirmou que a consulta estaria
cancelada porque o especialista não ficaria de plantão, mas não comunicaram a Bangu 8.
Terceiro, em geral, o horário para transporte de
presos até os hospitais penitenciários é às 9 horas da
manhã. Isso acontece para não prejudicar a troca das
equipes, às 8 horas. Os supostos agentes chegaram
ao complexo às 6 horas e 38 minutos para levar Batman ao hospital. Portanto, muito cedo para conduzir
o preso a um local próximo.
Quarto, ao chegar à entrada de Bangu 8, um
dos agentes desceu do carro e se identificou novamente. A matrícula falsa não foi checada mais uma
vez. Ele apresentou um ofício com o agendamento
de Batman no médico, apesar de a consulta ter sido
cancelada. A autorização foi dada por um enfermeiro
da unidade, mas em todos os outros presídios só o
diretor permite a saída do detento.
Quinto, as câmeras do circuito interno de segurança de Bangu 8 ficaram desligadas do dia 22 de
outubro até 28 de outubro de 2008. Alguém entrou
no gabinete do diretor de Bangu 8 e usou o computador para desligar o circuito de gravação interna da
unidade19. As câmeras começam a gravar sempre que

56 URGENTE

INTELIGÊNCIA

há alguma movimentação nos corredores do presídio
e que o armazenamento das filmagens é de apenas
sete dias, em um único disco rígido.
Sexto, em todos os presídios há uma guarita
onde um PM fica de guarda. A de Bangu 8 fora desativada dois dias antes da fuga para reforma.
Sétimo, de Bangu 8 até a rua são 2,5 quilômetros
que o Palio branco que transportava Batman percorreu sem ser abordado. O presídio está dentro de um
“cinturão de segurança”. Na saída do corredor deveria haver três aparelhos de raios-X e agentes. O único
equipamento montado não está funcionando.
Oitavo, a falta de Batman não foi percebida no
confere dos presos na manhã do dia seguinte. O confere é uma medida de segurança que acontece todos
os dias, à noite e de manhã20.
Por fim, na audiência pública realizada na Alerj
pela Comissão de Direitos Humanos no dia 28 de
novembro de 2008, os deputados afirmaram que o
diretor do presídio Bangu 8 havia solicitado a transferência de Batman para outra unidade21. O secretário
César Rubens esclareceu que, apesar de Batman não
atender as exigências do presídio – como nível superior, prisão temporária, entre outros –, estava no
local por ordem judicial22. E que havia um suspeito a
mais: um agente penitenciário que saiu para comprar
cigarros uma hora antes da fuga.

A “LIGA da Justiça”

elege uma vereadora
presa e dá fuga a um
matador (Batman) pela
porta da frente do
“presídio de Vips” (Bangu 8)
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SWING DE CAMPO GRANDE

“Minha cara é de carnaval
Meu coração é igual. …
Eu não marco toca.
Eu viro toca, eu viro moita.
(Swing de Campo Grande – Novos Baianos)
A “Liga da Justiça” elege uma vereadora presa na
penitenciária federal de segurança máxima de Cantanduvas, estado do Paraná, (conhecida como Carminha “Batgirl”), e dá fuga a um matador (Batman) pela
porta da frente do “presídio de Vips”23 (Bangu 8), que
tem dez líderes transferidos para a penitenciária federal de segurança máxima de Campo Grande – que
alívio! – em Mato Grosso do Sul.
Entre maio e junho de 2008, a Polícia Federal e a
Polícia Civil eram rastreadas e monitoradas por milicianos munidos de radiotransmissores e computadores, a partir do momento que entravam na Avenida
Brasil. De Campo Grande os chefes acompanhavam
os movimentos dos policiais, com sua descrição física, modelo, cor e placa dos veículos que usavam24.
As notícias que chegam diariamente nos dão conta
da complexidade do problema dos grupos paramilitares, em particular da “Liga da Justiça”, do qual participa
inclusive um pastor acusado de um seqüestro em que
quatro pessoas foram torturadas e assassinadas na favela do Batan25. Outro exemplo: o sargento do Corpo
de Bombeiros Carlos Cavalcante, suspeito de integrar a
“Liga da Justiça”, é preso com um fuzil, em companhia
de dois inspetores da Polinter, em frente ao prédio
da Chefia da Polícia Civil, no Centro do Rio. O titular
da Polinter em novembro de 2008 é o delegado Marcus Neves, que investigava aquela milícia. O sargento
bombeiro é um dos citados no relatório final da CPI
das Milícias. Estava sendo investigado por formação de
quadrilha e estelionato. Porém atuou como informante da Polícia Civil durante as investigações. O deputado
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Marcelo Freixo comenta o episódio: “Uma prática inaceitável. Não é só o desvio de função. Trata-se de um
bombeiro portando armamento pesado do Estado, o
que é inadmissível. Os responsáveis por isso também
têm que ser responsabilizados.”26
Mas, como na série “Batman”, o vilão Charada
– conhecido por sua roupa cheia de sinais de interrogação – deixará quantos enigmas, quebra-cabeças,
pistas de crimes através de seus capangas?27 A quem
imputar esses delitos?
CONCLUSÃO E PROPOSTAS DA CPI DAS MILÍCIAS DE 2008

A toda hora rola uma história
Que é preciso estar atento
A todo instante rola um movimento
Que muda o rumo dos ventos
Quem sabe remar não estranha
Vem chegando a luz de um novo dia
O jeito é criar um outro samba
Sem rasgar a velha fantasia.
(Rumo dos ventos – Paulinho da Viola)
O relatório final da CPI das Milícias reconhece que a
política de segurança pública no governo Sérgio Cabral
tem dado atenção ao combate aos grupos paramilitares,
em contraste com os dois governos anteriores28. O Secretário de Estado de Segurança Pública, José Mariano
Beltrame, afirmou que as milícias constituem hoje, uma
das maiores ameaças concretas ao Estado29.
A primeira proposta da CPI está em conceituar milícias como “grupos armados para prática de diversas
extorsões e exploração irregular de serviços públicos,
controlados por integrantes das instituições de segurança pública e/ou das Forças Armadas, para fins econômicos escusos, não raro com representação direta
de parlamentares ou indiretamente na forma de sustentação dessa atividade criminosa, contando, no mínimo, com a tolerância de autoridades de Poderes Exe-
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cutivos (braço político-eleitoral)”30. Este conceito serve
para distinguir as “milícias” de outras atividades irregulares, como por exemplo, segurança privada/clandestina financiada voluntariamente pela clientela31.
É proposta a criação de uma Câmara de Repressão ao Crime Organizado, que envolva órgãos
especializados da Polícia Civil, do Ministério Público,
do Judiciário, entre outros, para que numa atuação
conjunta, sistemática e permanente, possa haver um
enfrentamento adequado ao crime organizado.
A CPI recomenda a normatização de Códigos de
Ética Parlamentar nas Câmaras de Vereadores, onde
não houver, bem como implementação de Corregedorias e Conselhos de Ética, a exemplo do que já fizeram esta Assembléia e outras Casas Legislativas, de
forma a facilitar o processo de investigação e punição
de parlamentares, devendo, para tanto, serem encaminhadas cópias do Relatório Final à tais Câmaras.
É indicada a necessidade de maior controle sobre
os centros sociais usados com objetivos político-eleitorais. É sugerido “tipificar o ilícito eleitoral de uso
abusivo de centro social ou assemelhado – quando
o indevido exercício de poder político ou econômico para fins eleitorais se dá de forma minimamente
estruturada e permanente, em relação a uma gama
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significativa de cidadãos, entre outros aspectos – a
ter um a pena em dobro em relação ao abuso de poder, sem prejuízo de responsabilização de servidor
público por improbidade administrativa”.
Entre as propostas que suscitarão debate intenso
está o desarmamento/desmilitarização do Corpo de
Bombeiros, “visto o quantitativo de integrantes dessa
organização envolvidos nas atividades milicianas”, bem
como, por público e notório, em “diversos outras atividades criminosas”, sobretudo em “razão de posse/porte de arma de fogo”. Ademais, a atividade do Corpo de
Bombeiros é eminentemente de defesa civil, de saúde,
fato reconhecido pelo Governo do Estado e pelo próprio Comando da Corporação no Rio de Janeiro”.
Por fim, o relatório final indicia 226 pessoas32 por
envolvimento com as milícias, entre políticos, empresários e policiais.
Em conclusão: desde o episódio na favela do Batan em maio de 2008 com a equipe do jornal O Dia33,
houve uma crescente atenção da mídia e do governo
estadual com os grupos paramilitares, em particular,
com a milícia “Liga da Justiça”. Isto politicamente
possibilitou a constituição da CPI das Milícias. Porém,
estamos no início de um longo enfretamento com
episódios imprevisíveis.
cesarcaldeira@globo.com
O articulista é professor universitário

NOTAS
1. Sobre as eleições municipais no Rio de Janeiro em 2008, ler: CALDEIRA, Cesar.
“Candidato ficha-suja: anuário social do submundo”, revista Inteligência, nº 42,
setembro de 2008, p. 26- 52.
2. Este artigo analisa o “Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar a ação de milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro”. A instauração
da Comissão Parlamentar de Inquérito foi requerida pelo deputado Marcelo Freixo em
fevereiro de 2007, em decorrência da extrema gravidade da situação das milícias em
comunidades no Estado do Rio de Janeiro, com fortes indícios de envolvimento de
policiais, civis e militares, bombeiros militares e agentes penitenciários. Essa situação
extremamente grave exigiu do poder público, em 2008, uma resposta imediata, a
partir do seqüestro e tortura dos repórteres do jornal O Dia em uma favela do Rio
de Janeiro. A Comissão Parlamentar de inquérito foi constituída a partir do Projeto
de Resolução nº 626/2008, nos termos do art. 30 do Regimento Interno da Alerj,
com prazo inicial de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta), sendo
composta de 09 (nove) membros. O Projeto foi aprovado e deu origem à Resolução
nº 433/2008 publicada no D.O., de 11.06.2008. O relatório final da CPI das Milícias
possui 282 páginas e foi divulgado em 14 de novembro de 2008. O capítulo VI do
relatório final que contém a conclusão e as propostas da CPI, encontra-se disponível
em: http://www.marcelofreixo.com.br/site/?page=naimprensa . Este artigo focaliza
principalmente a milícia “Liga da Justiça”.
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3. Depoimento realizado no dia 14 de agosto de 2008.
4. Termo que qualifica o policial que caça bandidos e achaca a comunidade,
segundo o delegado.
5. Os Serviços de Inteligência concordam que as principais e mais estruturadas
milícias encontram-se na região de Jacarepaguá e nos bairros de Campo Grande.
Porém, existem várias outras milícias com menor visibilidade, por não contarem
com suas lideranças no cenário político do Rio de Janeiro.
6. Aqueles que se recusam a pagar sofrem represálias, tais como: assaltos, ameaças,
agressões, espancamento, tortura, expulsão da comunidade e até mesmo a morte.
Os que são mortos têm seus corpos depositados em cemitérios clandestinos,
visando dificultar o trabalho policial.
7. Existem também registros de comunidades que foram “vendidas” como uma
fazenda de porteira fechada, com terreno, insumos, equipamentos e os animais, que
são assim considerados. A venda é feita para o tráfico ou para quem tem interesse.
Parte do depoimento do delegado Cláudio Ferraz perante a CPI das Milícias.
8. A milícia é formada por: políticos, policiais civis, policiais militares, ex-policiais
militares, ex-policiais civis, agentes do Desipe, bombeiros militares, militares das
forças armadas, guardas municipais e civis.
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As denúncias recebidas pelo Disque Milícias sobre a “Liga da Justiça” são de
exploração irregular de serviços com cobrança de: segurança de moradores,
comércio, sinal de TV a cabo R$ 35,00, internet, gás, cesta básica, proteção para
máquinas de caça-níquel, taxa para legalização de imóveis e taxa de 30% na
venda de imóveis e transporte alternativo com valores de pedágio para as vans
na zona oeste: valor diário de R$ 15,00 a R$ 35,00, valor específico para Campo
Grande de R$ 60,00 a R$ 70,00.
Principais formas de intimidação: ameaças, agressão, tortura, expulsão de
moradores e mortes.
Local de pagamento e/ou reunião: Av. Padre de Caminada, em um Conjunto que
fica em frente ao quartel de Engenharia do Exército.
9. Foram transferidos dez presos acusados de integrar a milícia Liga da Justiça: o
deputado estadual Natalino José Guimarães e o irmão dele, o vereador Jerônimo
Guimarães Filho, o Jerominho, além de André Malvar, Luciano Guinâncio, Leandrinho Quebra Ossos, Fumão (esses estavam em Bangu), Gladson dos Santos
Gonçalves (Polinter), Fábio Gordo e dois PMs. “Acusados de integrar milícia são
transferidos para fora do Rio”, O Dia online, 06/11/2008. Disponível em 29 de
novembro de 2008 em: http://odia.terra.com.br/rio/htm/acusados_de_integrar_milicia_sao_transferidos_para_fora_do_rio_211277.asp
10. NASCIMENTO, Christina e BARROS, João Antônio. “Natalino renuncia e processos recomeçam. Para integrantes da CPI da Milícia, estratégia é retardar a condenação e evitar a cassação, que ocasionaria a perda de direitos políticos”. O Dia
online, 19/11/2008. Disponível em 25 de novembro de 2008 em: http://odia.terra.
com.br/rio/htm/natalino_renuncia_e_processos_recomecam_213716.asp
11. Ver: IP 035-06350/2008. Existiu um Robin, inseparável amigo de Batman.
Era o cabo eleitoral do vereador Jerominho, Aldemar Almeida dos Santos.
Robin foi morto em 17 de maio de 2005 (RO 035-03351/2005). Batman e Robin
foram investigados nos Inquéritos Policiais 020-05114-2003 e 0133/DRACO/2003
que apuram o homicídio, em Vila Isabel, do chefe de gabinete da SMTU Paulo
Roberto da Costa Paiva. Registre-se ainda que o processo ALERJ 3991/2007, de
09 de fevereiro de 2007, nomeia Eduardo Teixeira Cruz, irmão do Batman, para
CCDAL-9, no Gabinete do deputado Natalino.
12. De acordo com denúncia ao Disque Milícia, Batman, mesmo preso, continuaria
comandando a venda de gás na Comunidade do Vilar Carioca em Inhoaíba.
13. No local, foram apreendidos cerca de 1.300 botijões de gás, caminhão para
transporte da mercadoria, dois radiotransmissores e uma máscara do personagem
Batman. “Chegamos até o depósito com investigações sobre o paradeiro de Batman,
hoje o principal alvo da Polinter”, disse o delegado Marcus Neves. O dono do depósito,
segundo investigações, seria o agente penitenciário Marcus Vinícius Tavares Gavião,
o Playboy, que teria recebido R$ 400 mil para facilitar a rebelião ocorrida em 11 de
setembro de 2002, em Bangu 1. A polícia tenta agora localizar Playboy para interrogá-lo.
Cf. NASCIMENTO, Christina e BARROS, João Antônio. “Natalino renuncia e processos
recomeçam. Para integrantes da CPI da Milícia, estratégia é retardar a condenação
e evitar a cassação, que ocasionaria a perda de direitos políticos”. O Dia online,
19/11/2008. Disponível em 25 de novembro de 2008 em: http://odia.terra.com.br/
rio/htm/natalino_renuncia_e_processos_recomecam_213716.asp
14. As imagens, feitas pela câmera de segurança do presídio em frente, mostram
às 6h38 min do dia 27 de outubro de 2008 um carro passando pelo portão. À
esquerda, um suposto agente penitenciário uniformizado, que já tinha saído do
veículo, é liberado para passar por um segundo portão. Ele segue a pé para buscar
Batman. Enquanto isso, um agente penitenciário conversa com o motorista do
carro. Dez minutos depois, o suposto agente volta com o criminoso, acusado
de envolvimento com a milícia na Zona Oeste. Batman entra no carro, no banco
de trás, e, depois de fazer a entrega de um documento, o suposto agente entra
no veículo, que vai embora. Disponível em 29 de outubro de 2008 em:: http://
g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL852615-5606,00-IMAGENS+MOSTRAM+FUG
A+DE+BATMAN+PELA+PORTA+DA+FRENTE+DE+PRESIDIO.html
15. Esta versão não convenceu os policiais que investigam o caso. “Defensoria quer
mais segurança em Bangu”, Extra online, 01/11/2008 Disponível em 25/11/2008
em http://extra.globo.com/rio/materias/2008/11/01/defensoria_quer_mais_seguranca_em_bangu-586222728.asp
“Segundo a polícia, Batman teria sido visto em Campo Grande, segunda-feira, às
17h30, perto de um supermercado. Uma hora depois, estaria numa pastelaria em
Paciência com homens armados. O bando teria deixado o local em dois carros.
Os investigadores receberam ainda informações de que, no mesmo dia da fuga,
a liberdade do miliciano foi comemorada com churrasco regado a cerveja e com
a presença de um político e policiais numa casa na localidade de São Jorge, em
Campo Grande.
Há uma semana, a família de Batman abandonou a casa em que morava em Cosmos.
A mulher e os filhos saíram de madrugada levando documentos, roupas e uma
picape preta zero quilômetro. Eles teriam deixado o estado”. Cf. CRUZ, Adriana,
NASCIMENTO, Christiana, MAZZEI, Maria e BASTOS, Marcelo. “Polícia deve divulgar
hoje retrato falado dos comparsas da fuga de Batman”, O Dia online, 31/10/2008.
Disponível em 30/11/2008 em: http://odia.terra.com.br/rio/htm/policia_deve_divulgar_hoje_retrato_falado_dos_comparsas_da_fuga_de_batman_209630.asp
16. O decreto amplia uma resolução assinada em 2003 entre os então secretários
Anthony Garotinho (Segurança Pública) e Astério Pereira dos Santos (Administra-
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ção Penitenciária), que tornava obrigatória a segurança pessoal dos responsáveis
pelas penitenciárias.
17. Segundo declaração do Secretário da Seap na audiência da Comissão de
Direitos Humanos da ALERJ no dia 28 de novembro de 2008, haviam 147 policiais
militares na Secretaria.
18. A dúvida reside na complexidade da fuga de Batman. Os deputados não estão
convencidos que apenas o diretor de Bangu 8 e um outro agente que saiu para
comprar cigarros sejam os responsáveis por toda a operação.
19. “Foi alguma pessoa que tinha conhecimento técnico e soube operar o programa. Não houve solicitação à empresa responsável para desabilitar e habilitar
novamente seis dias depois”, segundo o Secretário César Rubens. Cf. “Câmaras de
presídio desativadas para fuga”, O Globo, caderno Rio, 29/11/2008, p. 18.
20. BASTOS, Marcelo. “Carro clonado para fuga de ‘Batman’ é periciado”,
30/10/2008, O Dia online Disponível em 25/11/2008 em: http://odia.terra.com.
br/rio/htm/carro_clonado_para_fuga_de_batman_e_periciado_209689.asp
21. Segundo o que foi divulgado, a alegação para a transferência seria devido ao
fato de Batman já estar condenado. “Bangu 8 é apenas para presos com nível
superior e policiais que ainda estejam respondendo a processo”. Cf. “Câmaras de
presídio desativadas para fuga”, O Globo, caderno Rio, 29/11/2008, p. 18.
22. “O preso já tinha sentença julgada e não cumpria as exigências para estar
nesse presídio. Por que manter o Batman em Bangu 8? O presídio não é sequer
de segurança máxima, não tem nem celas individuais. Vou questionar a decisão
do judiciário – avisou Freixo, que solicitou o documento imediatamente ao secretário”. Cf. BELLEI, Carolina . “Freixo diz que diretor não pode ser único culpado
pela fuga de Batman “, JB Online,22/11/2008. Disponível em 30 de novembro de
2008 em: http://jbonline.terra.com.br/extra/2008/11/28/e281129593.html
23. Entre os presos que estiveram em Bangu 8 em 2008 estão: o ex-banqueiro
Salvatore Cacciola, os ex- chefes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Álvaro
Lins e Ricardo Hallak e outros sete policiais civis, e o ex-secretário estadual de
Saúde, Gilson Cantarino.Cf. “Um presídio de segurança máxima para os VIPS”,
O Globo, caderno Rio, 29/10/2008, p. 14.
24. BRASIL, Márcia. “Milicianos monitoravam PF e Polícia Civil. Liga da Justiça
usou rádios e computadores para vigiar policiais em operações na Z. Oeste” O
Dia online, 29/11/2008. Disponível em 30/11/2008 em : http://odia.terra.com.br/
rio/htm/milicianos_monitoraram_pf_e_policia_civil_215776.asp
25. O pastor está com a prisão temporária decretada pelo juiz Alexandre Abrãao,
da 1ª Vara Criminal de Bangu. Cf. NUNES, Marcos. “Polícia caça pastor evangélico
estudante de direito acusado de ser da milícia Liga da Justiça”, O Dia online,
29/11/2008. Disponível em 30 de novembro de 2008, em : http://extra.globo.com/
geral/casodepolicia/materias/2008/11/29/policia_caca_pastor_evangelico_estudante_de_direito_acusado_de_ser_da_milicia_liga_da_ justica-586687337.asp
26. ARAÚJO, Vera. “Preso bombeiro acusado de ser integrante de milícia. Sargento estava com fuzil junto com dois policiais civis”, O Globo, caderno Rio,
29/11/2008, p. 18.
27. Hoje o deputado Marcelo Freixo vive cercado de cinco seguranças, dos quais
três são agentes penitenciários. É uma vida cheia de restrições. O trabalho anterior
do Freixo no Conselho da Comunidade é parcialmente descrito em: CALDEIRA,
Cesar. “Bangu 3: Ordem e desordem no quartel –general do Comando Vermelho”,
revista Inteligência, nº 22, setembro de 2003, p. 91-115.
28. A deputada federal Marina Magessi, em seu depoimento, disse não ter combatido as milícias porque não recebeu orientação nesse sentido da Secretaria de
Segurança, à época ocupada pelo deputado Marcelo Itagiba. Cf. Relatório Final
da CPI das Milícias, p. 263.
29. Em depoimento perante a CPI, no dia 21 de agosto de 2008, Beltrame chamou a atenção para o fato de que no México, por exemplo, grupos milicianos
evoluíram para o que lá já é chamado de “narcomilícia”, ou seja, a milícia atuando
no narcotráfico.
30. Relatório Final da CPI das Milícias, p. 261. Propõe também a aprovação da
tipificação legal do crime de “milícia”, mantendo a regra da competência estadual
para investigação, denúncia, processo e julgamento, considerando, ainda, que
já existe mecanismo legal de “federalização”, inclusive por violação aos Direitos
Humanos, dessa competência, caso o Estado-Membro demonstre ser incapaz –
ou, até mesmo, estar comprometido – de proceder.
31. Sobre a segurança privada/clandestina no Rio de Janeiro deve uma Comissão
ser formada por representantes da Polícia Federal – órgão responsável pelo
cadastramento, funcionamento e fiscalização das empresas de segurança privada
– e pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro – a qual
cabe prevenir e reprimir a segurança ilegal nas ruas, visando adotar medidas e
parcerias para uma melhor fiscalização das empresas em funcionamento e impedir
a proliferação da segurança privada ilegal no Estado.
32. Este é número de indiciamentos segundo o presidente da CPI das Milícias,
Marcelo Freixo. Cf. http://www.gabeira.com.br/noticias/noticia.asp?id=7796
Existem matérias jornalísticas que chegaram a números diversos.
33. Ler: FREELAND, Alexandre. “Milícias – Política do terror. Nota oficial do O Dia”,
O Dia online, 31/05/2008. Disponível em 29/11/2008 em: http://odia.terra.com.br/
rio/htm/milicias_politica_do_terror_nota_oficial_de_o_dia_174938.asp
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As Inconsistências DOS

INSPETORES
DA
DE MOCRACIA
RODRIGO DE ALMEIDA
JORNALISTA

O

Brasil é um país plena-

democratas ou ambivalentes? Em

democracias dignas do nome mundo

mente livre, parcialmen-

matéria de democracia, há, em síntese,

afora. Mesmo quando nos referi-

te livre ou não passa de

rótulos e qualificadores (especialmente

mos aos principais, produzidos por

uma democracia falha? – escolha

externos) para todos os gostos. Na

respeitáveis instituições. Para efeito

a sua opção. Exibe instituições de-

tentativa de buscar índices, métodos

comparativo, que se deseja aqui,

mocráticas frágeis e inacabadas, ou

e explicações capazes de analisar a

tomem-se três: do mais antigo, The

detém uma significativa medida de

realidade dos países, tais rótulos e

Freedom House Survey, o índice de

estabilidade a ponto de neutralizar a

rotuladores mergulham países numa

liberdade divulgado anualmente pela

grita de desconforto dos espadachins

onda pendular entre o fracasso e a

Freedom House, ao mais recente,

da reputação de nossa política e de

conquista, entre o otimismo e o pes-

elaborado pela revista The Economist,

nossos políticos? É, em si, um regime

simismo. Não sem uma considerável

o The Economist Intelligence Unit’s

democrático, mas, não obstante a

dose – maior ou menor, conforme

Index of Democracy, passando pelo

notável evolução da participação

o caso – de subjetividade.

localizado, o relatório “Democracia

eleitoral das últimas décadas, trata-

Sensatez sugere prudência ao

na América Latina” – a tentativa do

se de um país de democratas, não-

observar os índices que franqueiam

Programa das Nações Unidas para o
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Desenvolvimento (PNUD) de buscar

resulta de uma mistura de direitos

prestam contas ao eleitorado”. Li-

uma teoria da democracia aplicável

políticos e civis, produzindo um nú-

berdades civis, por outro lado, re-

de modo especial ao âmbito latino-

mero entre 1 (os países mais livres) e

querem “liberdade de pensamento

americano (iniciativa potencialmente

7 (diametralmente oposto). O último,

e expressão, direitos organizacionais

de grande interesse, posto que a

de 2008, referente ao ano de 2007,

e associativos, cumprimento da lei

região, descartados os momentos

contém relatórios sobre 193 países

e autonomia individual sem inter-

de protagonismo retórico, não atrai

e 15 territórios disputados ou as-

ferência do Estado”.

a mesma compaixão de celebridades

sociados. Cada relatório radiografa

“O ano de 2007”, escreveu um

comovidas pela extrema pobreza

população, capital, direitos políticos

desgostoso Arch Puddington, em

como a África, nem grandes elogios

(com a respectiva avaliação numé-

artigo no Journal of Democracy,

sobre seu crescimento econômico

rica), liberdades civis (idem), status

“foi marcado por um notável re-

como a China).

(livre, parcialmente livre ou não livre)

cuo da liberdade global”2. Coube a

São trabalhos meritórios, convém

e uma linha do tempo de dez anos

Puddington apresentar nos últimos

sublinhar, pois investigam distintas

do rating identificado pelo survey.

anos os resultados do relatório, e

modalidades de direitos políticos e

Dados gerais, como renda per capita,

suas palavras iniciais traduziram o

civis, participação e cultura política,

expectativa de vida e descrição de

pessimismo da Freedom House: para

governança, entre outros indicadores.

grupos religiosos e étnicos ajudam a

a organização, 2007 foi, de longe

Com efeito, orientam o juízo que o

compor o vasto desenho dos países

ano, o pior ano para a liberdade no

resto do mundo faz de cada país e

analisados.

mundo desde o fim da Guerra Fria.

– um dos seus perigos – ajudam na

Na razão do desgosto, o fato de

A

“a oportunidade de agir

só 10 aumentaram – ou seja, um

internacionais. Mas o mérito não lhes

espontaneamente numa variedade

número quase quatro vezes maior.

exime do risco. De boas intenções,

de campos externos ao controle do

O declínio da liberdade e do au-

ensinava São Bernardo, o inferno está

governo e outros centros de domi-

togoverno, continuou o editor, foi

repleto. Entre um caso e outro, sobram

nação potencial” , segundo informa

mais acentuado no sul da Ásia, mas

exemplos de padrões dissonantes,

a metodologia apresentada no rela-

exibiu números inquietantes tam-

avaliações questionáveis, resultados

tório Freedom in the World, sobre a

bém na Leste e no Norte da África

díspares e carentes de justificativas

edição 2008 do survey. A definição

e na África Sub-Sahariana. Afetou

plausíveis e detalhadas.

recorre a duas categorias: direitos

um número considerável de países

políticos e liberdades civis. Direitos

politicamente importantes – incluindo,

políticos, continua, “capacitam pessoas

sempre segundo o relatório – Egito,

a participar livremente no processo

Quênia, Nigéria, Paquistão, Rússia

comparação e no credenciamento
dos variados agrupamentos nacionais a programas e financiamentos

Livres, parcialmente livres
e não livres

medida da liberdade, para

que 38 países caíram na pontuação

a Freedom House, significa

que mede sua liberdade, enquanto

1

A Freedom House produz uma

político, incluindo o direito a votar

e Venezuela. Outros países, incluin-

das mais longevas avaliações de

livremente em diferentes alternativas

do árabes, “experimentaram recuos

como anda a liberdade no mundo.

em eleições legítimas, competir por

após um período de progresso em

Organização não-lucrativa, fundada

cargo público, participar de partidos

direção à democracia”.

em 1941 e com sede em Nova York,

e organizações políticas e eleger

Como se explica isso? Grande

publica o Freedom House Survey

representantes que têm um impacto

parte dessa mudança para pior es-

desde 1973. O índice de liberdade

decisivo sobre políticas públicas e

taria sendo conduzida pelo “petro-
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autoritarismo”, encorpando a tese de

conclusão: a democracia está em

e 43 não livres (dois a menos em

que o preço do petróleo e a marcha

declínio; o modelo, em crise. Algo

relação ao ano anterior). A conclusão

da liberdade operam numa relação

exasperador para quem acreditava

exasperante da Freedom House, no

inversa – o que Thomas Friedman

que, depois do fim da Guerra Fria

entanto, nasce do que chama de

chamou certa vez de “a primeira lei

e do colapso da União Soviética, a

“tendências declinantes” em mui-

da petro-política”, ou seja, à medida

democracia liberal havia triunfado.

tos países, embora sem mudança

que o preço do petróleo sobe, a

Na Alemanha, para citar pelo menos

no rótulo básico (repetindo: livre,

marcha da liberdade diminui. Rús-

um país do mundo rico, a democra-

parcialmente livre e não livre). Na

sia, Venezuela, Irã e Nigéria seriam

cia permanece incontestada como

estratificação desenhada pelos

alguns dos melhores representantes

forma de governo, mas também não

analistas da entidade, exibem-se

dessa petro-política, ampliando o

mais provocaria grande entusiasmo.

setinhas apontando para cima ou

espectro de temores dos analistas

Em termos de níveis de apoio pú-

para baixo conforme o, digamos,

da Freedom House (o relatório não

blico e interesse necessários para

viés descendente (o caminho para

diz, mas o colunista do New York

ser um sucesso, ela é vista como

o mundo não livre), ou viés ascen-

Times, ao comentar os resultados

uma existência sob ameaça. Maus

dente (o alívio da liberdade). Além

do survey, incluiu nesse cálculo o

presságios.

dos rótulos básicos, são atribuídos

declínio da influência e da auto-

dois outros qualificadores, associados

a democracia mundo afora. Pobre

C

o número de países designados no

rol de liberdades civis; o outro, uma

América).

relatório de 2008 como livre, parcial-

estrelinha, identifica o país como
“democracia eleitoral” apenas.

ridade moral dos Estados Unidos,
com redução da capacidade e da
vontade americanas de promover

hama a atenção, contudo,

a imagens: um deles, tradicional,

tamanho desalento diante

indica se houve melhora ou piora

do reconhecimento de que

na lista de direitos políticos ou no

Aos olhos dos especialistas da

mente livre e não livre permaneceu

Freedom House, após duas déca-

praticamente imutável durante o ano

Pelo segundo ano consecutivo do

das de movimentos esperançosos,

anterior. O relatório, com resulta-

estudo, concluiu a Freedom House,

o mundo sofreu reveses dolorosos.

dos relativos a 2007, apresenta 90

registrou-se um número “preocu-

A diminuição detectada nos direitos

países considerados livres (exata-

pante” de setinhas declinantes, ainda

políticos e nas liberdades civis, se-

mente o mesmo número de 2006),

que sem mudança de nível no rótulo

gundo os relatórios de 2007 e 2008,

60 como parcialmente livres (dois a

básico da liberdade. Em artigo pu-

pareceu chancelar a desanimadora

mais do que na pesquisa anterior)

blicado no jornal Valor Econômico,

liberdade

A medida da
, para a Freedom
House, significa “a oportunidade de agir
espontaneamente numa variedade de campos
externos ao controle do governo”
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Wanderley Guilherme dos Santos

tais observações. No último relatório,

brasileiro mergulhava no “parcial-

já havia comentado as conclusões,

Argentina, Brasil e Hungria livraram-

mente livre”, Israel era citado como

digamos, questionáveis do índice

se da seta demoníaca (não sem a

um país livre. O texto fazia críticas

de liberdade da Freedom House no

observação adiante de “prevalência

à liberdade da imprensa do Brasil,

relatório de 2007 . O relatório daquele

de algumas tendências alarmantes”),

mas ignorava o fato de o principal

ano, com resultados relativos a 2006,

Índia e África do Sul preservaram

assunto nacional israelense, a guerra

apresenta 90 países considerados

sua retidão, e Quênia e Filipinas

contra os árabes, ser censurado pelos

livres (um a mais do que em 2005),

perderam um ponto nos direitos

militares daquele país. Não há aqui

58 parcialmente livres e 45 não livres

políticos, confirmando a profecia

nenhuma defesa em contrário da

(exatamente iguais aos do ano an-

da seta descendente.

conclusão referente ao Brasil, mas é

3

terior). Apesar da tendência similar,

R

sempre bom avisar que o relatório
elatórios de outros anos

da Freedom House não menciona-

também padeceram com

va prisões e agressões a jornalistas

algumas margens questio-

durante as manifestações contrárias

ameaçando alguns países livres e

náveis de análise. No relatório de

à reunião do FMI, em Washington.

parcialmente livres. Citou declínio

1997, relativo a 1996, Brasil e México

Pormenores talvez. O fato é que

em países como Brasil, Argentina,

foram classificados como parcialmente

esses são alguns dos exemplos da

Hungria, Quênia, México, Filipinas,

livres. O Brasil obtivera nota 2 em

instabilidade dos critérios utilizados

África do Sul e Taiwan – estes ga-

direitos políticos e 4 em liberdades

pela equipe da Freedom House, que

nharam as ditas setas declinantes,

civis. O México, 4 e 3, respectiva-

oferecem caráteres ambíguos aos

sem mais por quê (tabela 1).

mente. Em janeiro de 2001, quando

países analisados.

o editor Arch Puddington também
manifestou desconforto com o que
lhe pareceu ser a inclinação do tempo,

Como escreve Santos, “ao leitor

o Journal of Democracy circulava

não é oferecida a razão pela qual

com os resultados correspondentes

Mais eleitores, menos democratas

oito países foram incluídos na lista

ao ano 2000, o Brasil, ainda parcial-

Ambigüidade, contradição até,

dos que apresentavam sintomas de

mente livre, aparecia com nota 3

é a forma como o Brasil aparece no

deterioração democrática, mas só

tanto em direitos políticos quanto

relatório do PNUD sobre democracia,

Argentina, Brasil, Hungria, Quênia e

em liberdades civis. Enquanto isso,

“A Democracia na América Latina”4,

Filipinas receberam a seta discrimina-

o México foi declarado livre pela

do qual o país emerge em primeiro

dora. Aliás, também não se entende

razão de haver promovido a pri-

lugar na evolução do processo elei-

por que a Índia, com pior avaliação

meira eleição livre do último século

toral e no acesso pelo voto a cargos

no rol das liberdades civis do que

mexicano (se fosse para resumir-se

públicos, mas fica em 15º, no total

todos os anteriormente menciona-

a uma visão minimalista, o Brasil já

de 18 países pesquisados, no nível

dos, escapou da setinha, desfilando

iria para a quarta eleição presidencial

da adesão de sua população aos

supimpamente sua solitária estrela

consecutiva). De novo recorra-se a

princípios democráticos. O estudo,

botafoguense. Ou a África do Sul,

Wanderley Guilherme dos Santos,

de 2004 com dados entre 1990 e

que recebeu o sinal gráfico equiva-

cujo título de um artigo publicado

2002, apresenta dois indicadores: o

lente à piora na garantia dos direitos

na época resume tudo: “Eleição me-

Índice de Democracia Eleitoral (IDE),

políticos, mas teve preservada sua

xicana vale uma boa nota”.

que sintetiza as condições objetivas

estrelinha de bom comportamento”.

Houve mais um exemplo, não

em que ocorreram as eleições nos 18

Os analistas da Freedom House pa-

citado por Santos. Naquele mesmo

países analisados em todo o período;

receram ouvir apenas parcialmente

relatório de 2001, enquanto o rótulo

e o Índice de Apoio à Democracia
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O Brasil é um dos seis países da América Latina com
popular nas
maior grau de
eleições. A seu lado, Bolívia, Costa Rica, Honduras,
Panamá e Uruguai integram a galeria neste quesito

participação

(IAD), baseado em pesquisa de opi-

lideraram a classificação (tabela 3).

de 42,4%, superior à média de 30,5%

nião pública com cerca de 19 mil

O PNUD chegou ao índice a partir

do continente. O percentual brasileiro

cidadãos latino-americanos nesses

de uma pesquisa de opinião. No

corresponde ao 4º maior entre os

mesmos países.

Brasil, foram feitas mil entrevistas

18 países, ficando atrás apenas de El

O Brasil é citado no relatório como

com habitantes de áreas urbana.

Salvador, Nicarágua e Colômbia. De

um dos seis países da América Latina

Com base nas respostas às questões

acordo com o relatório do PNUD, o

com o maior grau de participação

formuladas, os entrevistados foram

baixo IAD brasileiro acima de tudo

popular nas eleições. A seu lado,

classificados como “democratas”,

que os percentuais de democratas

Bolívia, Costa Rica, Honduras, Pana-

“não-democratas” ou “ambivalentes”

e de não-democratas da população

má e Uruguai integram a galeria de

em relação a três aspectos: apoio às

se neutralizam. O estudo destaca,

líderes neste quesito. O cálculo do

instituições representativas, apoio à

no entanto, que o índice de ativismo

IDE baseou-se em quatro fatores:

democracia como sistema de governo

político dos democratas brasileiros

graus de participação da população,

e apoio a limitações ao poder do

é o maior entre os 18 países.

de interferência nos resultados das

presidente. O país apresentou na

Um dos dados mais significati-

urnas (fraudes, compra de votos,

pesquisa 30,6% de democratas. Os

vos da radiografia do PNUD é, sem

intimidações, etc.), de liberdade de

brasileiros ficaram nitidamente abaixo

dúvida, a avaliação da democracia

candidaturas e de alternativas de

da média de democratas entre os

a partir da estabilização de institui-

voto e de importância do voto no

países latino-americanos, que é de

ções democráticas formais entre as

acesso a cargos públicos. A média

43%. O percentual de entrevistados

décadas de 80 e 90. Na escala de

do IDE da América Latina para o

brasileiros que afirmaram “preferir

0 a 1, já a partir de 1990, a demo-

período de 1990 a 2002 é de 0,89.

um regime autoritário desde que

cracia eleitoral atingiu estabilidade

O país com pior média no perío-

ele resolva os problemas econômi-

no conjunto dos países da região,

do foi a Colômbia, com IDE 0,57

cos” foi ligeiramente superior ao

com valores acima de 0,80. Apenas

(tabela 2).

de 26,5% da América Latina, que

o México, que atingiu valores mais

No IAD – índice que vai de zero

oscila entre os extremos da Costa

altos somente após 1994, é nota

a infinito –, o Brasil chegou a 1,12,

Rica, com 9,5%, e do Paraguai, com

dissonante da tendência geral e da

inferior à média latino-americana,

62,8% de não-democratas.

que se observa para os subgrupos

que é de 2,03, superando apenas

No que se refere aos “ambiva-

dos países andinos, do Mercosul

Colômbia, Paraguai e Equador. Costa

lentes” em relação às instituições

e da América Central. A média da

Rica, com 7,32, e Uruguai, com 4,31,

representativas, o Brasil teve um índice

região passou de 0,28 em 1977 para
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0,69 em 1985, atingiu 0,86 em 1990

desenvolvimento é mais importante

tes estão mais próximas das dos

e chegou a 0,93 em 2002. Em todos

que democracia (56,3%), e boa parte

democratas do que das dos não-

os 18 países estudados, o direito

concorda que o presidente pode

democratas. O IAD busca combinar

ao voto é universal (embora em

ignorar as leis (42,8%). Democratas,

essas três condições, expressando

alguns casos haja restrições aos

no entender do relatório do PNUD,

a proporção de democratas versus

militares e a eleitores que moram

são os que mostraram uma atitude

não-democratas, o grau de ativismo

no exterior).

permanentemente positiva em rela-

político dos três grupos e a distância

O estudo busca também associar

ção à democracia nos três aspectos

de posições entre ambivalentes e

direitos políticos e expansão econô-

apurados: apoio às instituições re-

os demais.

mica. Valoriza os principais avanços

presentativas, apoio à democracia

Aqui cabe um parêntese teóri-

da democracia como regime político

como sistema de governo e apoio a

co em relação à pretensa definição

na América Latina e identifica a de-

limitações ao poder do presidente.

de democracia. Na literatura que

sigualdade e a pobreza como suas

Os ambivalentes apóiam instituições

analisou os processos de transição

principais deficiências. “Os 18 países

como o Congresso e os partidos,

institucional, muita atenção foi dis-

da América Latina considerados neste

mas são favoráveis à centralização

pensada à inter-relação entre as re-

Informe”, diz o relatório, “cumprem

do poder no presidente, tido como

formas orientadas para o mercado

hoje os requisitos fundamentais do

acima das leis. Os não-democratas,

e a democracia6. Tais estudos, no

regime democrático; destes, apenas

por fim, mostram-se contrários aos

entanto, dedicaram-se em geral a

três viviam em democracia há 25

preceitos democráticos nos três as-

apontar o dedo para as inadequa-

anos. No entanto, ao mesmo tem-

pectos pesquisados e são os que

ções institucionais que dificultavam

po em que as latino-americanas e

mais concordam com frases como

as estratégias de ajuste econômico,

os latino-americanos consolidam

“não importa se um governo é au-

num primeiro momento, e o curso de

seus direitos políticos, enfrentam

toritário, desde que ele resolva os

implantação das reformas chamadas

altos níveis de pobreza e a mais

problemas”.

de primeira geração, num segundo

elevada desigualdade do mundo.

momento. Numa outra trilha, mais

ca da eqüidade e a superação da

N

os resultados: espantaram-se com

de governo e do regime eleitoral

pobreza” .

o que enxergaram, a visão pavorosa

vigente, sugerindo uma engenha-

Assim, estabelece-se que existem
fortes tensões entre a expansão da
democracia e a economia, a bus5

ão foram poucos os in-

normativa, alguns estudos faziam um

sones (brasilianistas ou

diagnóstico acerca da inadequação

não) assombrados com

do sistema partidário, do sistema

Foi na elaboração do Índice de

da vocação autoritária dos latino-

ria institucional que acabava por

Apoio à Democracia (IAD) que os

americanos. Eis uma amostra do tipo

justificar restrições à democracia:

pesquisadores tentaram aferir o grau

de confusão que índices dessa natu-

da valorização do insulamento do

de convicção democrática da popu-

reza costumam provocar. Segundo o

processo decisório até a sugestão de

lação (tabela 4). Do que concluíram:

relatório, as situações ideais para o

redução dos níveis de participação

apesar dos avanços institucionais na

futuro da democracia se dão quando

política, do número de partidos e a

América Latina nos anos analisados,

o percentual de democratas atinge

adoção do parlamentarismo como

a maioria dos cidadãos da região

a maioria da população, quando os

fórmula institucional para dar via-

aceitaria um regime autoritário se ele

democratas formam o grupo poli-

bilidade à democracia e garantir a

resolvesse os problemas econômicos

ticamente mais ativo da sociedade,

governabilidade7.

de seu país (54,7%) e avalia que

e quando as opiniões ambivalen-
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sição para uma ordem de mercado

Mark Malloch Brown, administrador

tação de uma “recessão democrática”,

agravou sensivelmente a situação

do PNUD Internacional, no prólogo

termo usado recentemente por Larry

de exclusão social, cujas raízes re-

do relatório.

Diamond9. O Economist Intelligence

montam ao período anterior, do chamado desenvolvimentismo estatal.
Dispensável lembrar que o modelo

O

Unit Democracy Index 2008 (Índice
trabalho tem o mérito,

de Democracia da Divisão de Análise

portanto, de tentar subs-

da revista The Economist) confirma

tituir um certo “institu-

que, depois de décadas de crescente

de importações, com variações entre

cionalismo” estreito que se afirmou

democratização, a expansão da de-

os países da América Latina, teve

recentemente, do qual se sobressai

mocracia deu uma parada. A primeira

suas virtudes na promoção da indus-

uma concepção minimalista e “formal”

edição do índice cobriu o ano de 2006.

trialização, com taxas expressivas de

de democracia. Pretendendo ater-se

A segunda, 2007. Comparando os

crescimento econômico e a criação

a uma concepção de democracia que

resultados, afirma o último relatório,

de um razoável sistema de proteção

enfatiza a garantia dos direitos civis

“o padrão dominante nos últimos

social. Mas demarcou o padrão de

(“O importante é que não nos ma-

dois anos foi de estagnação”10. E

desigualdade que configuraria a ca-

tem”, na síntese dramática de Adam

conclui: a crise financeira mundial

racterística estrutural mais permanente

Przeworski), esse minimalismo não

pode fazer a democracia retroceder

na maioria dos países da região. Várias

sustenta que tais garantias existam

em alguns países.

categorias referentes à “cidadania

sem os direitos políticos de votar e

O índice da The Economist ana-

social” radiografada no estudo do

ser votado, assim como não pode

lisa os diferentes regimes políticos

PNUD apresentaram melhora entre

propor que os direitos políticos este-

do mundo. Distanciando-se, porém,

o período pós-democratização e a

jam assegurados igualitariamente em

do que faz a Freedom House, que

época dos governos autoritários, da

condições de grande de desigualdade

lhes concede atributos de liberda-

instabilidade política e do nacional-

social. Se os resultados do PNUD es-

de a partir de direitos políticos e

desenvolvimentismo. A única dimensão

cancararam as tensões sociais inseridas

civis, a revista baseia-se em cinco

que, ao contrário, permaneceu como

no debate democrático, dando-lhes

categorias para avaliar os regimes:

um déficit democrático foi precisa-

novos rótulos, pouco ajudaram na

processo eleitoral e pluralismo polí-

mente a exclusão social: quase todos

tarefa de desatar o novelo de uma

tico, liberdades civis, funcionamento

os países exibiram coeficientes Gini

herança pesada. Para resumir numa só

dos governos, participação política

de desigualdade próximo ou acima

frase, o que deveria ser uma denúncia

e cultura política. Leva em conta,

de 0,50. Em outras palavras, como

dos déficits sociais das democracias

portanto, fatores como governança

afirmou Renato Boschi ao analisar o

latino-americanas resultou na afirma-

e cultura política, ambos ignorados

estudo, “a despeito da estabilização de

ção da baixa convicção democrática

pela Freedom House. Dessas ca-

algumas dimensões formais relativas

desses países.

tegorias derivam quatro tipos de

de desenvolvimento por substituição

regimes: democracias plenas (full

ao processo eleitoral, a democracia
não produziu resultados no plano
substantivo”8. Foi essa defasagem

Democracias plenas ou falhas,
regimes híbridos ou autoritários

democracies), democracias falhas
(flawed democracies), regimes híbridos

que o survey do PNUD acabou ob-

O terceiro e último índice analisado

(hybrid regimes) e regimes autoritários

tendo. “O coração do problema é

aqui é também o menos crítico, embora

(authoritarian regimes). Segundo o

que, se a democracia se estendeu

conduza a conclusões semelhantes

índice divulgado em 2008, dos 165

amplamente na América Latina, suas

a respeito da tendência recente da

países e dois territórios analisados,

raízes não são profundas”, escreve

democratização no mundo: a consta-

30 gozam de democracia plena; 50,
OUTUBRO • NOVEMBRo • DeZembro 2008
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entre os quais o Brasil, constituem

estão México, Argentina, Colômbia,

pouca tradição democrática, têm

democracias falhas; 36 contam com

Paraguai, Peru e Bolívia, entre outros.

maior risco de terminar em golpe.

um regime híbrido e 51 com um

No grupo que ganhou o selo de

Entre os países com este alto risco,

governo plenamente autoritário. Ou

regimes híbridos estão Venezuela,

a divisão de análise da The Econo-

seja, metade da população vive em

Rússia, Haiti e Iraque.

mist cita Bolívia, Honduras, Nicará-

países democráticos, mas apenas

Como no caso do índice de li-

gua, Panamá, Peru, Equador, Haiti e

14% em democracias plenas, con-

berdade da Freedom House, não

Venezuela. Além disso, o relatório

forme a tabela 5.

houve no índice da The Economist

alerta que a crise do capitalismo nos

nenhuma clara regressão nos dois

países com maiores liberdades civis

uécia, Noruega e Islândia

últimos anos. “O escore médio

poderia fazer os países emergentes

nos três primeiros postos,

global de 2008 quase não mudou

enxergarem “o modelo chinês de

seguidos por Holanda, Di-

comparado com 2006”, diz o rela-

capitalismo autoritário” como uma

namarca, Finlândia, Nova Zelândia,

tório, “e na maioria das regiões o

alternativa atraente.

Suíça, Luxemburgo e Austrália. Es-

escore médio de 2008 é similar à

Entre o primeiro e o segundo re-

panha (15º), Japão (17º), Estados

média de 2006”. Então onde mora

latório, há, no último, mais países

Unidos (18º), Reino Unido (21º) e

o perigo? Para os analistas da The

com deterioração em seus escores

França (24º) também estão entre as

Economist, no fato de que não foram

democráticos (68) do que entre aque-

chamadas democracias plenas, grupo

constatados exemplos de melhoria.

les que registraram alguma melhora

que inclui apenas dois países latino-

E na possibilidade de que a recessão

(56). Outros 43 países mantiveram

americanos: Uruguai (23º) e Costa

econômica derivada da crise finan-

seus índices. Itália e Coréia do Sul,

Rica (27º). (Já no primeiro relatório,

ceira internacional possa ameaçar

antes democracias falhas, subiram de

referente ao ano de 2006, os analistas

a democracia em algumas partes

status e foram elevadas à condição de

da The Economist sublinhavam a

do mundo. A publicação alerta, por

democracia plena. Nicarágua passou

surpresa com a “modesta posição”

exemplo, para o possível impacto

de regime híbrido para democracia

de dois países tradicionalmente con-

da crise nas “frágeis instituições de-

falha. Hong Kong e territórios pales-

siderados bastiões da democracia:

mocráticas dos países de mercados

tinos caíram de patamar: de demo-

os EUA e a Grã-Bretanha. Entre os

emergentes”. Segundo o documento,

cracias falhas desceram para regimes

americanos, constava do primeiro

as conseqüências dependerão da

híbridos. Na média, os índices de

relatório, houve uma “grande erosão

profundidade e duração da recessão

democracia subiram de 5.52 para 5.55.

das liberdades civis” no contexto da

econômica, assim como as respos-

Na maioria das regiões do mundo,

guerra contra o terrorismo, e ocor-

tas governamentais e financeiras ao

como se pode constatar abaixo, os

reu algo parecido na Grã-Bretanha,

capitalismo.

índices ou se mantiveram ou cresce-

S

onde se registra “uma forte redução

A crise pode, segundo a análi-

ram sutilmente. Exceção foi o Leste

da participação política”.) Os três

se, encorajar forças extremistas na

Europeu, que teve um perceptível

países mais autoritários, segundo a

Europa e movimentos contrários à

declínio, embora nenhum país tenha

The Economist, são Coréia do Nor-

imigração, o que, junto à preocupação

mudado de categoria (tabela 6).

te, Chade e Turcomenistão. China,

pelo terrorismo, poderia derivar em

As dificuldades metodológicas

Irã, Arábia Saudita, Líbia, Sudão e

um corte de liberdades civis, fato

da The Economist são similares aos

Cuba também estão entre os re-

que já adverte nos Estados Unidos.

demais, mas ressalve-se a tentativa

gimes autoritários. Entre os países

Também são possíveis tensões sociais,

de eliminar a dose de subjetivismo

de democracia falha, além do Brasil

que, em nações vulneráveis e com

comum aos índices. A começar pelo
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próprio reconhecimento de que não

menos uma característica comum:

participação política e funcionamento

há consenso sobre como medir a

poderes políticos são obtidos por

de governo são tomadas de uma

democracia ou as definições de de-

meio de eleições regulares, livre e

forma marginal ou de uma maneira

mocracia. Uma observação conti-

justas entre competidores. O critério

formal. O índice da Economist tem a

da no Economist Intelligence Unit

da Freedom House inclui um sistema

vantagem de usar cinco categorias

Democracy Index 2008 dá conta de

político multipartidário e competitivo,

mais amplas, já citadas aqui. As cinco

uma eventual comparação com o

sufrágio universal, eleições regulares,

categorias são inter-relacionadas e

estudo da Freedom House, por exem-

seguras e sem fraudes e, por fim,

aplacam tanto o subjetivismo quanto

plo. “Embora os termos liberdade e

significativo acesso dos principais

o minimalismo conceitual.

democracia sejam freqüentemente

partidos políticos ao eleitorado através

usados de maneira intercambiável,

da mídia e por meio de campanhas

os dois não são sinônimos”, afirma

políticas abertas. Freedom House

o relatório. “Democracia pode ser

segue a melhor tradição minimalista,

vista como um conjunto de práticas

segundo a qual são democráticos os

D

e princípios que institucionalizam

países cujos governos e represen-

uma categoria própria do índice da

e, deste modo, em última instância

tantes legislativos foram eleitos em

Economist, é também crucial para

protegem a liberdade”. Entre as ca-

processos políticos de um maneira

a legitimação, sustentabilidade e

racterísticas fundamentais mínimas

geral justos e livres.

bom funcionamento da democra-

emocracia, afinal, é mais
do que a soma de suas
instituições. Uma cultu-

ra política democrática, para citar

de democracia, a The Economist

O índice da The Economist tenta

cia. “Uma cultura de passividade ou

sugere governos baseados nas regras

alicerçar-se no fato de que medi-

apatia, uma cidadania dócil e obe-

da maioria e no consentimento dos

das de democracia que refletem o

diente, não são consistentes com a

governados, na existência de eleições

estado das liberdades políticas e

democracia”, afirma o relatório. “O

livres e justas, na proteção dos direi-

civis não são densas o bastante. Não

processo eleitoral periodicamente

tos das minorias e no respeito aos

abrangem suficientemente todas

divide a população entre vencedores

direitos humanos fundamentais.

as características que determinam

e perdedores. Uma cultura política

A Freedom House usa, em especial,

quão substantiva ou qualitativa é

democrática bem-sucedida impli-

o indicador da “democracia eleitoral”

uma democracia. Liberdade é um

ca que partidos perdedores e seus

para qualificar os direitos políticos.

componente essencial da democracia,

apoiadores aceitam o julgamento

Democracias, em seu sentido mínimo,

mas não suficiente. Nas medidas

dos eleitores e transferem pacifica-

ou minimalista, compartilham pelo

existentes, em geral, elementos de

mente o poder”11.

uma cultura política democrática, para citar uma
categoria do índice da the Economist, é também
crucial para a legitimação, sustentabilidade e bom
funcionamento da

democracia
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índice de democracia da Economist),

nisto talvez resida a chave para que

Mais do que uma forma de

se verão tentativas sérias conjugadas

sejam descartadas as comparações

contestá-los, descrever e analisar

com equívocos de rota. O segundo

indevidas, em geral promovidas por

os índices de democracia – a missão

busca evitar questionários subjetivos

brasilianistas mal informados ou de

pretendida até aqui – significa chamar

presentes no primeiro, mas nem as-

má fé, capazes de professar o histó-

a atenção para a necessária prudência

sim seus relatórios eliminam a visão

rico fracasso brasileiro em matéria

na observação de seus resultados.

antecipada de riscos adiante ou de

institucional. De todo modo, se com-

Se alguns desses índices incorpo-

conclusões alarmantes, como a idéia

parações do gênero forem levadas

ram um sem-número de minúcias

de uma “recessão democrática”, sem

adiante como benesse econômica,

e ajudam a disseminar informações

correspondência aos escores obtidos

estamos feitos diante das demais

sobre as efetivas condições de vida

ou à quantidade de países situados

potências emergentes Rússia, Índia

das populações, buscando evitar a

na classificação de tipos democráti-

e China. Entre os quatro, o Brasil é o

contaminação pelas ilusões vendidas

cos ou não-democráticos definidos

único país continental que caminha

nos discursos governamentais ou

pelos próprios produtores dos ín-

para o desenvolvimento econômico

pelos vistosos textos constitucionais,

dices. A instabilidade das medidas

em condições de normalidade de-

também se expõem a uma dose

de democracia e dos critérios de

mocrática. Não conta com o unipar-

considerável de subjetividade, não

classificação reafirma o imperativo

tidarismo chinês, nem a corrupção

compensados pelos relatórios. (Difícil

do cuidado nas análises.

como iniciativa de Estado como a

Ao leitor, o cuidado

identificar consensos sólidos, por

O caso do PNUD é mais específico:

Rússia, tampouco com o conformismo

exemplo, quando a imprensa é, de

requer a concordância de que a de-

de uma sociedade extremamente

fato, livre num país). Observando

mocracia na América Latina constitui

estratificada como a Índia. Nisso,

a metodologia dos dois mais, di-

uma experiência histórica singular e,

porém, os indianos estão melhores

gamos, comparáveis (o índice de

portanto, deve ser compreendida

do que nós – pelo menos segundo

liberdade da Freedom House e o

e avaliada em sua especificidade. E

os inspetores da democracia.
rodrigo-almeida@uol.com.br

O articulista é editor-executivo do Jornal do Brasil
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TABELA 1

O vaticínio da Freedom HousE - PAÍSES SELECIONADOS

2008
Tendência	
País	
			

Direitos	
POLÍTICOS

Argentina*
Brasil*
Chile*
China
Índia*
Irã
	México*
ê
Rússia n
Estados Unidos*
ê
Venezuela* n

Liberdades	
Rating
CIVIS	de liberdade

2
2
1
7
2
6
2
6
1
4

2	Livre
2	Livre
1	Livre
6
Não Livre
3	Livre
6
Não Livre
3	Livre
5
Não Livre
1	Livre
4
Parcialmente Livre

2007
Tendência	
País	
			

Direitos	
POLÍTICOS

Argentina* n
Brasil* n
Chile*
China
Índia*
ê
Irã
	México*
Rússia n
Estados Unidos*
Venezuela*
ê
ê

Liberdades	
Rating
CIVIS	de liberdade

2
2
1
7
2
6
2
6
1
4

2	Livre
2	Livre
1	Livre
6
Não Livre
3	Livre
6
Não Livre
3 	Livre
5
Não Livre
1	Livre
4
Parcialmente Livre

Nota: 1 representa o mais livre e 7 o menos livre.
 ou  indica uma mudança nos direitos políticos ou nas liberdades civis em relação ao último survey.
é ou ê indica a tendência para o ano seguinte.
n indica tendência de alta ou de baixa, mas sem mudança no escore.
* indica o status de um país como uma democracia eleitoral.
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=25&year=2008 e
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=25&year=2007

GRÁFICO 1

APOIO À Democracia - BRASIL X AMÉRICA LATINA
BRASIL

		
		
50

43,0

40
30

30,6

AMÉRICA LATINA
42,4
30,5

27,0 26,5

20
10
0
DEMOCRATAS

AMBIVALENTES

NÃO-DEMOCRATAS

OUTUBRO • NOVEMBRo • DeZembro 2008

73

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

TABELA 2

TABELA 3

PAÍS	MÉDIA DE
1990 A 2002

PAÍS	MÉDIA DE
1990 A 2002

Bolívia	

1,00

Costa Rica	

7,32

Brasil

1,00

Uruguai	

4,31

Costa Rica	

1,00

Venezuela	

4,30

Honduras	

1,00

República Dominicana	 3,52

Panamá	

1,00

Peru

3,47

Uruguai	

1,00

Nicarágua	

3,01

Argentina	

0,99

Honduras	

2,82

Nicarágua	

0,99

Guatemala	

2,81

Venezuela	

0,97

México	

2,54

Equador	

0,93

El Salvador	

2,40

El Salvador	

0,91

Argentina	

1,94

Rep. Dominicana	

0,87

Panamá	

1,60

Paraguai	

0,81

Chile	

1,44

México	

0,80

Bolívia	

1,28

Peru

0,78

Brasil

1,12

Chile	

0,75

Colômbia	

0,69

Guatemala	

0,65

Paraguai	

0,44

Colômbia	

0,57

Equador	

0,35

Média América Latina	

0,89

Média América Latina	

2,03

Índice de Democracia
Eleitoral (IDE)

Índice de Apoio
à Democracia (IAD)

TABELA 4

GRAU DE CONVICÇÃO DEMOCRÁTICA
%
Concordam que o presidente se coloque acima da lei

58,1

Acreditam que desenvolvimento econômico é mais importante que democracia

56,3

Apoiariam um governo autoritário se ele resolvesse problemas econômicos

54,7

Não acreditam que a democracia solucione os problemas do país

43,9

Acreditam que pode haver democracia sem partidos

40,0

Acreditam que pode haver democracia sem Congresso

38,2

Concordam que o presidente possa impor a ordem pela força

37,2

Concordam que o presidente controle os meios de comunicação

37,2

Concordam que o presidente deixe de lado o Congresso e os partidos

36,0

Não acreditam que a democracia seja indispensável para conseguir desenvolvimento

25,1

Fonte: A Democracia na América Latina, PNUD, 2004
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TABELA 5

Índice de democracia por tipo de regime (2008)
Países

% de países

% da população mundial

Democracias plenas

30

18.0

14.4

Democracias falhas

50

29.9

35.5

Regimes híbridos

36

21.6

15.2

Regimes autoritários

51

30.5

34.9

TABELA 6

A DEMOCRACIA PELO MUNDO
NÚMERO	MÉDIA DO ÍNDICE
DE PAÍSES
DE DEMOCRACIA
AMÉRICA DO NORTE

2006
2008

EUROPA OCIDENTAL

2006
2008

LESTE EUROPEU

2006
2008

CARIBE E AMÉRICA LATINA

2006
2008

AUSTRÁLIA E ÁSIA

2006
2008

ÁFRICA SUB-SAARIANA

2006
2008

TOTAL

2006
2008

DEMOCRACIAS
FALHAS

REGIMES
HÍBRIDOS

REGIMES
AUTORITÁRIOS

2
2

8.64
8.64

2
2

0
0

0
0

0
0

21
21

8.60
8.61

18
19

2
1

1
1

0
0

28
28

5.76
5.68

2
2

14
14

6
6

6
6

24
24

6.37
6.43

2
2

17
18

4
3

1
1

28
28

5.44
5.58

3
4

12
10

4
8

9
6

20
20

3.53
3.54

0
0

2
1

2
3

16
16

44
44

4.24
4.28

1
1

7
6

13
15

23
22

167
167

5.52
5.55

28
30

54
50

30
36

55
51

ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

2006
2008

DEMOCRACIAS
PLENAS

Fonte: The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008
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ordem capitalista, provocando no

Estados nacionais em decorrência

seu apogeu, a desmontagem do

da necessidade de recuperarem sua

mundo soviético.

capacidade de poder no interior de

O dilema que estamos vivendo,

suas fronteiras e, de novo, regula-

nesta hora de pânico universal, tem,

rem a babel imposta pelo mercado

assim, raízes mais profundas que

entregue a sua própria sorte.

Wall Street admite. A desordem da

A ordem internacional, financeira

Bolsa é, apenas, o afloramento de

e econômica, política e social, precisa,

um anunciado iceberg. A raiz da crise

assim, por imperativo humanitário,

é estrutural e leva ao xeque-mate, a

ser reconstituída. Ninguém se salvará

própria ordem econômica interna-

sozinho. Ninguém perderá sozinho.

cional sob égide do neo-liberalismo.

A marcha acelerada de globalização

acumulação capitalista está submetida

Situa-se assim, muito além da órbita

fez-se sem qualquer plano de vôo,

a três inexoráveis constrangimentos

compreendida na esfera de atuação

capaz de reparar eventuais desvios

decorrentes dos seguintes fenômenos

dos bancos centrais de todos os

de rota, na convicção de que as

contemporâneos: elevação cons-

países e que, agindo em separado,

forças do mercado, operando em

tante dos salários com redução da

ou em conjunto, não podem dela

todo o universo, gerariam, por sua

margem da plus valia; carga fiscal

dar plena conta. Pois, a turbulência

força intrínseca, um sistema auto-

crescente para fazer frente ao custo,

financeira foi, apenas, o epifenô-

regulável e seguro para governar

também crescente, dos programas

meno de uma crise na dinâmica do

os negócios em escala planetária,

de proteção social, sobretudo, os

próprio capitalismo neo-liberal, uma

suposição que se revelou inconsis-

representados pelos gastos com saúde

evidente demonstração de que o

tente e insuficiente para domar o

e aposentadoria alavancados por

mercantilismo financeiro foi somente

monstro da financeirização.

uma expectativa de vida crescente

o último recurso para sustentação

O arranjo desmontado no vórtice

em contraste com uma decrescente

de um processo que, de há muito,

da crise tinha nos Estados Unidos o

reposição demográfica; e exigências

parecia organicamente esgotado a

seu anjo protetor até por consenso

cada vez maiores de investimentos

exigir revisão.

coletivo. Mas tinha como pressuposto

para proteção do meio-ambiente,

A reconstrução do sistema em

a sua força militar, a confiabilidade

com incidência direta sobre a ren-

moldes ainda não explicitados só

de sua moeda, a pujança de sua

tabilidade das companhias.

poderá ser feita através de um es-

economia e o pragmatismo vitorioso

O dilema, assim, posto pelos

forço da coletividade internacional

do seu povo, de que decorreria a

limites superiores da acumulação

fundada numa generosa idéia de

sua capacidade de impor disciplina

nos países capitalistas centrais, está

cooperação e não de confrontação

aos mercados mundo afora.

na matriz da crise que emergiu no

capaz de, ao menos, minimizar os

É a pax americana que está com-

sistema financeiro internacional. E,

efeitos da avalanche em curso e

prometida. Sua força militar já não

sobretudo, está na matriz do dilema

lançar os pilares de um novo for-

pode tudo. A força de sua moeda

da sociedade americana, o pilar em

mato do sistema produtivo nesta

foi tragada na voragem da crise. Sua

torno do qual o mundo do “post

nova fase da globalização. E que,

base industrial produtiva espalhou-

guerra” se organizou e que viveu, nos

se não vier por um grande acordo

se pelo mundo. Suas grandes em-

50 anos que se seguiram ao término

multilateral, provavelmente determi-

presas industriais remanescentes

do conflito, o auge do sucesso da

nará o ressurgimento, em força, dos

exportaram-se, perderam mercado
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E
a
pax
americana
que
esta
comprometida.
Sua
forca
militar
ja
nao pode

tudo

e valor. Sua inegável capacidade de
inovação tecnológica se concentra
na produção militar e na informática.
O país se tornou, apenas, nestes
dias, o centro do cassino mundial.
O povo virou um povo de rentistas,
sob o estímulo de um conjunto de
respeitáveis e vetustas instituições,
que induziram a maioria a acreditar no enriquecimento ao alcance
de todos, por um passe de mágica
com a riqueza fundada, não mais
no trabalho ou na produção, marca
da cultura da sociedade americana,
formada no respeito ao princípio
da austeridade protestante, mística substituída, sub-repticiamente,
pela crença na riqueza oriunda de
papéis, simples papéis, apresentados
como portadores, em si, da riqueza
sem trabalho e do enriquecimento
sem causa.
Diante do abalo sísmico que
testemunhamos, parece certo que
a economia desregulada chegou ao
seu fim. E para regulá-la, nos nossos
dias, é urgente um novo acordo de
Bretton Woods, mais complexo e
mais amplo, que elimine, inclusive,
os diversos instrumentos que possibilitaram o tufão especulativo que
determinou a bancarrota do sistema.
A começar pelo mais conspícuo deles, prova do caráter delinqüente de
que se revistou a ordem financeira
internacional: a implosão, pura e
simples, dos paraísos fiscais, legitimadores da fraude, instrumentos
para coonestar os desvios éticos que
se tornaram marca de fábrica da
financeirização sob a égide da mais
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vergonhosa hipocrisia construída pela

do e reduziu o poder político dos

Nos Estados Unidos, centro be-

aceitação passiva de quase todos,

governos de todos os países, com

neficiário do furacão do papelório,

sabedores de se constituírem, estes

exceção do Governo americano,

o setor financeiro já responde – ou

paraísos, na verdade, em meios para

que navegou no unilateralismo

respondia – por mais de 22% do PIB.

acobertar fraudes e esconder uma

triunfante a partir da derrocada

O setor manufatureiro, que fez o

acumulação que não pode confessar

do Muro de Berlim.

apogeu da força americana, enco-

sua origem.

A revolução na tecnologia de

lheu para cerca de 12% do produto,

A morte anunciada chegou, como

informação a serviço do movimento

numa inversão da posição histórica

tantos previram, em meio a uma

acelerado dos haveres financeiros

relativa dos dois setores em pouco

tormenta financeira impulsionada

por cima das fronteiras do Estado-

mais de dez anos. E o endividamen-

por uma irresponsável alavancagem

Nação combinada com o papel

to alcançou espetaculares 140% do

que descolou, acima de qualquer

do dólar como moeda de reserva,

PIB americano, numa evidência do

nível de prudência, a economia real,

transformaram o setor financeiro

princípio enunciado pelo grande

constituída de ativos de carne e osso,

das economias no seu motor dinâ-

Gailbraith de que o capitalismo

da ciranda financeira, esculpida em

mico, desvinculado completamente

era o sistema econômico no qual

papéis que geraram mais papéis que

da economia real e das fronteiras

“cada qual comprava bens de que

se valorizavam em cada movimento

nacionais.

não precisava com o dinheiro que

da engrenagem, num moto-contínuo
que enriquecia os espertos e acenava para uma multidão de inocentes
com a possibilidade de participarem,
também, eles, do festim.
A economia americana era o
epicentro organizador desta parafernália diabólica, orquestradora
do movimento globalizador, graças
ao golpe que desferiu nos anos 80,
transformando o dólar, moeda de
um país, na moeda de referência e
reserva no jogo financeiro mundial.
Sepultou Bretton Woods e permitiu

R

não tinha”.
Esta financeirização irresponsável

da economia hegemônica espalhouse pelo mundo afora. E, pelo menos,
nos países de economia madura, o
setor financeiro passou a ser o embulo
do desempenho econômico.
As atividades diretamente pro-

dutivas começaram a ser deslocadas
para os países em desenvolvimento,
o que explica a ascensão do setor

iqueza de papel criada a partir do

financeiro na formação de renda

vento, o mundo assistiu, entre ma-

dos países centrais do sistema ca-

ravilhado e atônito, ao dinamismo

pitalista.

ao governo dos Estados Unidos,

do setor financeiro responder pelo

Este duplo movimento – finan-

com o dólar desvinculado do ouro,

crescimento dos PIB’s de cada país,

ceirização mercantil das economias

tornar-se emitente irresponsável de

tornando-se o impulsionador das

centrais e industrialização acelerada

sua moeda convertida na moeda de

economias avançadas, convertido

das economias periféricas – iniciada

todos. Tudo culminou com a eleição

o setor terciário – o dos serviços

a partir do início dos anos 80, para

de um presidente que cunhou a

– no provedor do emprego e da

ser bem sucedida exigia o enfraque-

expressão de que o Estado, ou o

renda nacional, um processo que

cimento do estado nacional, como

governo, era o problema e não a

subverte, ao mesmo tempo, a ló-

instituição reguladora, da atividade

solução, dogma fundador da onda

gica da acumulação e desestimula

econômica no limite de suas fron-

neo-liberal que avassalou o mun-

o esforço produtivo real.

teiras, condição para que o movi-
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mento dos capitais se fizesse, sem

Este deslocamento da fronteira

o constrangimento destes controles

produtiva e dinâmica para os países

exercidos, tradicionalmente, pelos

de periferia – dos BRICs o Brasil foi o

governos nacionais.

único que ficou para trás exatamente

A indústria americana – e nada

por ter acreditado nos dogmas do

é mais pragmático que a sociedade

neo-liberalismo – foi modificando,

americana – deslocou-se, crescente-

gradualmente, a geometria econômica

mente, para a China, como primeira

mundial. Mas, sobretudo, disfarçou a

opção, e depois para a Índia, espaços

situação secundária, do ponto de vista

que permitiam, ainda, preservar altís-

da dinâmica das forças produtivas,

sima taxa de acumulação impossível

em que estavam ficando os países

de lograr nas economias maduras. E

centrais, receptadores de dividendos

acabará no Cambodja, no Vietnã ou

e dos “superávits” comerciais dos

em qualquer outro país que ofereça

países emergentes, tudo alimentando

disciplina interna, câmbio controlado,

a ampliação do setor financeiro.

baixo custo das exportações exercia

mão-de-obra abundante e barata e

Os produtos chineses, em grande

papel eficiente, inclusive, sobre a

licenciosidade, em relação à questão

parte produzidos no seu território

inflação dos países centrais, numa

ambiental. E atrás dos americanos

pelas empresas multinacionais, di-

conjugação de fatores favoráveis a

virão, como sempre vieram, os ja-

retamente ou em associação com

aceleração do movimento das multi-

poneses, os alemães e até mesmo

capitais estatais chineses, penetraram

nacionais em busca de território chinês

os brasileiros, que já descobriram

os mercados consumidores dos países

como plataforma produtora.

o paraíso chinês.

ricos, reduzindo, cada vez mais, a

Os grandes grupos industriais

O dinamismo recente da periferia

participação da indústria destes na

do mundo, dedicados à produção

se fez a partir de quatro trunfos

formação do produto interno bru-

de bens de consumo, durável como

sedutores: (a) baixo grau de exi-

to, afetando a oferta de emprego,

não-durável, por isso, estão na China

gência com relação às questões do

a renda dos salários e a taxa de

ou na Índia, como parte delas está

meio-ambiente, fator que reduz, nos

desenvolvimento industrial das

na Rússia e no Brasil.

países centrais, a rentabilidade das

economias dominantes.

Deixavam de criar empregos in-

empresas; (b) imenso contingente

Em contrapartida, levando em

dustriais nos seus países, às voltas,

de mão-de-obra disponível, com

conta o baixo custo de produção

com exceção dos Estados Unidos

reduzida capacidade de pressão,

dos países periféricos, as exporta-

e da Inglaterra, com altas taxas de

permitindo ao capital apropriar-se

ções das próprias multinacionais

desemprego e com modestas ta-

de generosa margem de “plus valia”;

penetravam os mercados dos países

xas de crescimento. E foram criá-

(c) política cambial oficial para sus-

centrais a custo mais baixo que a

los na China, para atender, ainda,

tentar um drive exportador agressivo

produção local, vantagem a que se

um mercado potencial interno em

para acumular robustos superávits

deve agregar a política cambial dos

crescimento que nenhuma delas

comerciais; (d) paradoxalmente,

países periféricos de desvalorização

perde de vista, não obstante ser a

governos autoritários com força

de suas moedas diante do dólar, o

chinesa a economia mais regula-

política suficiente para manter os

que elevava o grau da acumulação

da do mundo, não existindo ga-

fundamentos econômicos sob ri-

de reservas destes países em títulos

rantias reais à propriedade, banco

goroso controle.

do governo dos Estados Unidos.

central independente ou instância
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autônoma para resolver conflitos

das contas do governo americano

governos de periferia se tornaram,

de interesses, como insistem em

não tivesse sido lograda, ao longo

assim, cúmplice do governo ame-

reclamar, por exemplo, do Brasil,

dos últimos anos, pela aplicação do

ricano na tentativa de segurar o

como puro pretexto para cobrarem

excedente comercial chinês, india-

valor do dólar e, dessa forma, dar

juros mais altos nos empréstimos

nos, japonês, russo e brasileiros, em

sobrevida artificial à organização

que nos fazem.

títulos do governo americano, uma

financeira global.

A combinação destes fenômenos,

inacreditável transferência de ren-

Esta estranha relação entre a

que se processa limpidamente diante

da da periferia para o centro que

capital do capitalismo neo-liberal

de nós, acentua o neo-liberalismo

permitiu o financiamento do déficit

mundial e o centro do capitalismo

nos países centrais e nos países mais

americano, interno como externo,

estatal em curso os coloca na posição,

dependentes ideologicamente deles,

mantida a economia artificialmente

pelo menos teórica, de defende-

industrializou a periferia e financei-

aquecida. Um 2º Bretton Woods,

rem a ordem internacional vigente,

rizou as economias dominantes.

adaptado à operacionalidade da

cumplicidade que, talvez, venha a

economia mundial, permitia aos

se constituir no maior obstáculo à

essência da prosperidade post-

Estados Unidos recuperarem pela

uma revisão radical, como necessá-

guerra do espaço europeu – que

força do dólar a perda crescente

e

ria, do funcionamento da economia

no comércio de bens.

globalizada.

A social democracia européia,

combinou, por acordo político tácito,
ainda não integralmente rompido,
desenvolvimento com um sólido
guarda-chuva social –, está com
seus alicerces abalados, ameaçado
de ser desconstituída, inclusive por
falta de perspectivas de expansão
da economia.
E, como aconteceu nos Estados
Unidos, enquanto encolhia seu setor produtivo, seu setor financeiro
expandiu, inclusive, pela recepção
de dividendos gerados em filiais instaladas mundo afora e pelo ganho
financeiro provocado pelo financei-

Encurralada na economia real,
a saída americana foi converter a
denominada bolha imobiliária em
uma estratégia de política econômica
interna para manter a sua economia
funcionando em condições normais
de temperatura e pressão.
A explosão imobiliária, apoiada
na alavancagem dos derivativos dos
quais o subprime é o mais conhecido e devastador, assegurou neste
século – por quase uma década – à
economia americana, com o socorro

sta esdrúxula relação de interde-

dos bancos centrais de países emer-

pendência entre as economias pe-

gentes, excelente desempenho: taxa

riféricas, da qual a chinesa é a mais

de desemprego inferior a 4% e de-

destacada, e a economia america-

senvolvimento acima de 4%, a latere

e dos mercados futuro, inclusive,

na aconteceu pelo papel exercido

portanto, da situação objetiva das

de commodities, numa espiral de

pelo dólar como medida de valor

suas dívidas internas e externas.

volatilidade que, obviamente, te-

do comércio internacional e como

E pior ainda: os adquirentes de

ria que atingir a solidez da própria

reserva, produzindo uma relação

imóveis que se valorizavam em bola

economia mundial.

rização da economia mundial, matriz
do surto especulativo que varreu o
mundo, e fez a glória dos derivativos

escravo-senhor de mão dupla que

de neve, atraídos pelo canto da sereia

A perpetuação desta mágica

supõe a confiabilidade do dólar como

dos cartões de crédito e dos arautos

seria impossível se o equilíbrio

moeda quase de curso forçado: os

do consumismo ilimitado, convencidos
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de que estavam patrimonialmente

instituições do sistema bancário fi-

Não há, como tentei demonstrar,

ricos, se endividaram sob sugestão

nanceiro e sob a proteção angélica

ingenuidade no mercado. Nem muito

do seu patrimônio familiar ampliado.

das agências de risco.

menos imprevidência. Na verdade,

E a dívida das famílias americanas

O excesso de liquidez, oriundo

o que havia era um imperativo vital

soma, nesta hora sombria, mais de

da riqueza monetária acumulada,

de acelerar a especulação até que,

140% do PIB americano, o que as

só podia fecundar no ambiente

quem sabe, o capitalismo voltasse

torna ilíquidas, situação que exi-

desregulado do setor financeiro.

a ser regulado numa aterrissagem

giria para ser superada uma forte

No máximo, eram atraídos por um

que voltaria a aproximar a financei-

expansão do emprego e da renda

suposto e abstrato cálculo de apa-

rização da economia real.

do trabalho.

rência lógica para precificar o valor

A bolha não foi, assim, produto

presente das ações com base em seu

da imprudência, da imprevidência,

valor futuro – o seu fluxo de caixa

da incompetência ou da omissão

estimado no tempo, descontado

dos responsáveis. A bolha surgiu de

a uma taxa de juros convencional,

uma estratégia de política econô-

que nada tem a ver, em concreto,

mica oficial, acertada entre o Fed e

nem com o desempenho gerencial

o Governo americano, para susten-

nem com o valor patrimonial das

tar o dinamismo da sua economia,

empresas emitentes.

engendrada que foi num comitê

O fenômeno permite aos inter-

adrede formado entre o Fed e o

mediários, gestores da poupança

as a rota era de vôo cego. E, tal como

Tesouro denominado, expressiva-

privada – que se auto-intitulam “o

aconteceu em 1929, a progressão

mente, Plunge Protect Team, com

mercado” – larga margem de ma-

temporal do fenômeno se converteu

a missão de aprofundar medidas

nobra para valorizar ou desvalorizar

em uma crise tão dramática como a

em caso de crise aguda no sistema

papéis, convertendo a Bolsa numa

anterior e só se eclipsará quando a

financeiro americano.

ciranda surúbica, provocando, sempre,

riqueza financeira encontrar-se, de

Nesta hora, nem os mais ingê-

no titular da poupança, a esperan-

novo, com a riqueza real.

nuos, os mais cabeça feita, os mais

ça de enriquecer, da noite para o

Este ajustamento terá um incalcu-

comprometidos ideologicamente,

dia. E a isto chamam expectativas

lável custo social e político, propício

podem acreditar na existência de um

racionais construídas pelos formu-

a um sério exercício prospectivo,

Banco Central nos Estados Unidos

ladores de modelos matemáticos

para investigar, afinal, como será o

independente da instância política

sofisticados.

desenho da nova ordem internacional

do governo, legitimado pelo voto

A oscilação da Bolsa passou a

e como ficarão os estados nacionais,

popular. Mesmo porque para que

ser o pano verde sobre o qual se

únicas ferramentas que ainda detêm,

as bolhas atingissem e durassem

debruçam, mundo afora, investidores,

de alguma maneira, poder de freio

o tempo que duraram, era funda-

guiados por ávidos profissionais que

na jogatina dos mercados.

mental que a taxa de juros do Fed

pensam saber do que se trata. Mas

A crise de 1929 gerou o nazis-

se aproximasse de zero, condição

que não conseguem aplacar a ira dos

mo e uma guerra destrutiva que

para captura maciça da poupança

incautos, atônitos, que vêem, sem

custou a humanidade sangue, suor

disponível, para aplicação em ati-

reação, o seu patrimônio derreter-se

e lágrima.

vos aparentemente sólidos, sob a

sem saber o que fazer ou como reagir,

cobertura de sólidas e prestigiosas

para proteger-se do furacão.
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guerra, para a social-democracia

A quadra que se abre, em con-

européia. E, nos Estados Unidos,

traste até mesmo com o desvario

para o New Deal, de Roosevelt,

de agora, pode viabilizar um novo

Afinal, como aceitar, acriticamente,

ressuscitado, agora, pelo candi-

acordo internacional que enfrente,

a proposta do Secretário do Tesouro

dato Barack Obama. Ambos sob

de verdade, os desafios do nosso

americano para despejar US$ 1 tri-

inspiração do genial John Maynard

tempo: eliminar a miséria extrema

lhão para validar os ativos podres do

Keynes.

sem rumo certo, perdida no meio
da tormenta.

assegurando alimentos para todos;

sistema financeiro? Aceitá-la seria

Está na hora de um novo Keynes

proteger o patrimônio natural da

entregar os recursos do contribuinte

apontar os rumos para a reconstrução

depredação ambiental; controlar o

americano aos cuidados dos mes-

da sociedade capitalista, capazes

crescimento populacional desordena-

mos personagens que provocaram

de cimentar pactos nacionais que

do; e garantir suprimento de energia,

o desastre. Pois, não basta salvar o

desestimulem o jogo especulativo

de preferência de fontes renováveis,

pescoço dos responsáveis. É preciso

dos mercados e se apóiem num

necessárias a vida humana.

edificar um novo sistema interna-

novo contrato social, baseado na

O futuro pode ser promissor ou

cional que não privilegie o ganho

solidariedade e na compaixão, no

devastador. Mas pode viabilizar um

financeiro sem causa – mercadores

qual o lucro não seja o único sinal

pacto em benefício da humanidade.

que são de um bem inventado – a

do sucesso e do êxito.

E o Brasil, por sua condição especial

moeda – para regular trocas e não

Para viabilizar um novo tempo,

na América Latina, sua variedade

fazer fortunas, a partir dela própria

de maior e efetiva fraternidade, é

cultural, sua tradição multirracial e

como mercadoria.

fundamental reinventar o Estado-

multirreligiosa e por sua condição

Por isso, as reações de tantas

nação, ator decisivo na construção

especial de detentor de abundantes

e diversificadas fontes, ao pacote,

de uma ordem internacional plural.

recursos naturais pode vir a ter um

certamente, determinarão outro tipo

Para o que se torna indispensável

papel ativo na busca de um novo

de intervenção, muito mais complexa

reconstituir seu poder regulamentar e

padrão de desenvolvimento que

que a simples conversão de ativos

conseqüente a ressurreição da órbita

possa, gradativamente, substituir

podres em ativos reais, forma sim-

da política democrática inerente à

a ordem vigente em pleno processo

plista para salvar os intermediários

organização estatal.

de desintegração.

financeiros, produtores dos ativos

A partir da reinvenção do Es-

Expedientes rotineiros não res-

podres, e punir os devedores, vítimas

tado, será decisivo redesenhar, em

tabelecerão a confiança nas regras

dos inescrupulosos agentes do mer-

termos plurais, a ordem financeira

do jogo. Mesmo, porque, em pleno

cado, os autores da carnificina.

internacional do futuro, evitando que

tempo de penitência, os especulado-

O Brasil tem uma imensa possibi-

a moeda de um país seja a moe

res desconfiados do dólar, atiraram

lidade nesta hora trágica: abandonar

da de todos e restabelecida, ainda

forte no papel-petróleo, jogando

a ortodoxia neoliberal e mergulhar

que seja no tempo, a relação entre

nas nuvens sua cotação no mercado

num keynesianismo repaginado: ser

a economia real e sua respectiva

spot de Chicago.

uma economia de consumo mirando

órbita financeira, como condição

A reação diante do pacote pro-

o seu mercado interno potencia-

para que a globalização possa se

posto pelo governo americano é

lizado e de exportações de bens

converter num instrumento fecundo

exemplar. Aplausos no lançamen-

de valor agregado cada vez mais

para uma justa reorganização da

to; críticas pesadas em seguida. As

expressivos.

sociedade humana na distribuição

Bolsas variando para cá e para lá,

Podemos e devemos trilhar este

da riqueza e de renda.

no balanço da onda da opinião,

caminho vital para que tenhamos
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voz ativa nos novos tempos que

hegemônico ao antigo detentor do

uma profunda crise de crédito, já

se anunciam.

cetro, não havendo precedentes

instalada; pôr fim ao movimento

A grande incógnita no rumo da

de uma passagem regulada que

de perda de valor das ações em

reconstrução de ordem internacio-

abreviasse ou tornasse o processo

Bolsa; enfrentar a forte dependência

nal consiste em decifrar a posição

indolor e negociado.

do petróleo importado; introduzir

americana, beneficiária privilegia-

o princípio de desenvolvimento sus-

da das atuais regras de hoje e, ao

tentável nas decisões sobre política

mesmo tempo, a maior vítima do

industrial; livrar-se do custo proibitivo

terremoto provocado pelo próprio

das guerras no Oriente Médio sem

Estados Unidos.

solução à vista e com altíssimo custo

Mesmo diante da promissora

político e, finalmente, confrontar-se

eleição de Barack Obama não é fácil

com uma guerra mundial, em forma

antecipar o que eles farão, autores

da exploração de recursos naturais,

da implosão criminal da ordem in-

apenas esboçado.

ternacional, por excesso de furor

Mas, acima de tudo, a economia

especulativo, os que sempre mani-

dos Estados Unidos tem uma de-

pularam em seu favor, na condição

pendência inexorável para equilíbrio,

de potência hegemônica.

posição americana sobre o novo

mesmo instável, do desempenho das

A história ensina que a perda

desenho de uma ordem internacional,

economias emergentes. Não só da

da hegemonia não é um processo

com a instituição de mecanismos

capacidade destes países seguirem

instantâneo, mas um longo e pe-

regulatórios do fluxo de capitais

produzindo saldos constantes nas

noso arrastar de acontecimentos

entre países e de uma moeda de

relações comerciais bilaterais como

que acabam destronando a nação

curso internacional não-vinculado

de aplicarem estes saldos na compra

hegemônica.

a um país qualquer, é um passo de-

de títulos do Tesouro americano,

Assim aconteceu com Roma,

cisivo na construção de uma nova

não obstante sua baixa remunera-

Espanha, Holanda e Grã-Betanha,

ordem mundial. Dela dependerá a

ção e o enfraquecimento do dólar

que, como agora os Estados Unidos,

velocidade e a eficácia das medidas

como moeda de curso forçada nas

exerceram papel hegemônico nos

que dominem a crise e evitem o seu

transações internacionais.

diversos tempos em que organizaram

aprofundamento e duração.

as relações internacionais.

A listagem da agenda da crise

Nem mesmo um presidente

sob a ótica americana, acompanha-

Nenhum deles se conformou com

virtuoso, como parece ser Barack

do do enfraquecimento do FMI e

a perda do seu status. Todos resistiram

Obama, assumirá a responsabilida-

do Banco Mundial, tradicionais

para manter a coroa. E quanto mais

de de ceder a hegemonia nacional,

instrumentos de exercício de sua

tentaram evitar o inexorável, mais se

não obstante, a dramática e múltipla

hegemonia, propõe ao novo pre-

preparam para a hora da verdade.

agenda com que se defrontará: ad-

sidente desafios só comparáveis

É difícil, sempre, para qualquer

ministrar a dupla dívida – a externa

aos enfrentados pelo presidente

dirigente de país em processo de

como a interna – inverter uma reces-

Roosevelt ao assumir o poder, em

perda de hegemonia, aceitar, sem

são ameaçadora; conter a taxa de

1932, com a economia sangrando

reação, a transmissão do bastão.

desemprego em ascensão, impedir

pelo crack de 1929. Embora, seja

Por isso, na história, o sucessor se

que se consumem fortes perdas pa-

de certa maneira, menos global e

fez impondo-se como novo centro

trimoniais das famílias; fazer cessar

menos complexo que a crise dos
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nossos dias, em vista, sobretudo, na

Nem
mesmo
um presidente
como parece ser ,
Barack
Obama
assumira a
responsa
bilidade
de ceder a
nacional
americana

virtuoso,
hegemonia

época, do papel que desempenhavam os Estados-nação num mundo
muito menos globalizado que o dos
nossos dias.
Se reconhecesse o início do fim da
pax americana e convocasse o mundo para construir multilateralmente
uma nova ordenação mundial que
diminuísse o peso da financeirização
mundial e estimulasse a criação da
riqueza real globalmente distribuída,
o presidente Barack Obama entraria
para a História como o arquiteto
desta nova ordem. Pois, esta iniciativa
serviria, inclusive, para enfrentar, ao
mesmo tempo, os desafios internos
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que, certamente, são os que devem

externa, pela firme retomada dos

Resta-nos, no Brasil, fugirmos

dominar as suas preocupações de

princípios defendidos na Confe-

da armadilha de perseguir, apenas,

curto prazo, a renda dos americanos

rência de Paris que pôs termo a

metas inflacionárias desconsiderando

afetados pela crise e superar o trauma

guerra de 1914/1918: criação da

o emprego e o nível de atividade

patrimonial causado pela insensatez

Liga das Nações, sem Conselho de

econômica como variáveis, nesta hora,

da bolha imobiliária, uma corrida

Segurança, sem direito de veto das

de risco de recessão, mais relevan-

dos artífices do mercado financeiro,

grandes potências, sob a única regra

tes que qualquer meta inflacionária.

convertido no “deus ex-machina”

cada Nação um voto; respeito ao

Mesmo porque, na institucionalidade

do mundo moderno.

princípio da autodeterminação dos

brasileira, a elevação da taxa Selic,

Na política interna, sua marcha

povos; inviolabilidade da soberania

única medida existente no arsenal do

provável será um programa de tipo

nacional: extinção do colonialismo,

Banco Central, aumentará a renda dos

keynesiano voltado para recuperar o

direto ou disfarçado, uma conde-

rentistas, agravará as contas públicas

poder de compra dos americanos e

nação, sem disfarce, de qualquer

e apressará a recessão interna, com

evitar que sua economia caia numa

forma de imperialismo.

impactos políticos negativos para

grave recessão cujos efeitos, mundo

a imagem do governo.

afora, são difíceis de avaliar.

Pois, em última instância, a cri-

A hora de Barack Obama, na

se só se resolverá se a renda dos

política interna, o induz a lançar

rentistas, artificialmente elevada, se

um audacioso programa em linha

contrair, abrindo espaços para que

com o New Deal de Roosevelt em

a poupança interna latente seja ca-

proteção, não dos interesses de Wall

nalizada para a produção e não se

Street, mas no interesse do ame-

torne, como até agora, suporte de

ricano comum, a base retórica da

uma acumulação de riqueza des-

sua campanha.

colada da economia real.

Nesta linha avançará em unís-

Pois, em última análise, está em

sono com os governos dos países

jogo, nesta hora, uma queda-de-braços

emergentes que, com exceção do

ão importa que Woodrow Wilson

entre rentistas, que procuram, com

Brasil, já anunciaram gastos públicos

tenha sido derrotado, uma vez que

vigor defender o status quo, os que

consideráveis para garantir emprego

o Congresso americano, na época,

pregam reformas sociais e que vêem

e renda, apostando todos no mercado

proibiu que os Estados Unidos fos-

na crise uma oportunidade única para

interno para manter o dinamismo

sem membros da Liga das Nações,

mudar o curso do mundo. Tal como

de suas economias, não obstante a

decisão que, contribuiu para a eclo-

aconteceu no New Deal do presidente

eventual queda das atividades eco-

são da 2ª Grande Guerra. O Barack

Roosevelt e na social-democracia

nômicas nos países centrais.

Obama ideal deveria incorporar o

européia, quando o mundo viveu o

Se Roosevelt deve ser o inspira-

espírito dos dois presidentes, um

auge do capitalismo, que combinava

dor da ressurreição americana sob

como inspiração de sua atuação

crescimento com justiça social – de

Barack Obama, que Woodrow Wil-

no front interno e o outro como

novo a chave para derrotar a crise

son seja o seu inspirador na política

inspiração no front externo.

que nos atormenta.
rhamadv@bighost.com.br

O articulista é sócio do escritório R.H. Almeida Magalhães Advogados
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perdem suas trajetórias de cresci-

economia brasileira ter saído de uma

mento econômico, marcam o início

trajetória de mais de duas décadas

dos períodos de crise.

de baixo e instável crescimento. Mas,

A performance macroeconô-

se como argumentava Braudel, “cada

mica do Brasil entre 2004 e 2008

sociedade tem a conjuntura e as

foi notável, com forte crescimento

crises de sua estrutura”, é necessário

dos níveis de renda e de emprego,

ainda avaliar-se em que medida essas

estabilidade de preços e equilíbrio

novas regularidades macroeconô-

das contas externas. Contrastando

micas já seriam a expressão de uma

com o padrão stop and go do perío-

trajetória de crescimento econômico

crescimento econômico é a base

do 1997-2003, a formação bruta de

sustentado, resultante do sucesso

do desenvolvimento das nações,

capital fixo cresceu a uma taxa média

da arquitetura institucional pós-

pois dele dependem os níveis de

de quase três vezes a do PIB, resul-

liberalização. A análise econômica

emprego e de renda, e portanto, de

tando numa expansão sustentada do

vê-se, porém, diante de dois desafios

bem-estar das sociedades. Uma vez

produto potencial. Em conseqüência,

maiores: explicar as condições que

alcançado o controle da inflação, é

a taxa de desocupação manteve-se

permitiram a emergência desse novo

natural que os governos voltem a

em queda e o grau de formalização

regime de crescimento e detectar

atenção para os fatores do cresci-

das relações de trabalho e a mas-

os efeitos da atual crise america-

mento e de sua sustentabilidade

sa salarial continuaram crescendo.

na sobre sua evolução, incluindo

a longo prazo. No entanto, vários

Considerando-se as restrições im-

a possibilidade de essa trajetória

desafios surgem quando se busca

postas endogenamente pelo próprio

ser precocemente abortada.

compreender este processo em

modelo econômico (câmbio apre-

uma perspectiva histórica. Por ra-

ciado, predomínio de commodities

Estatuto teórico e origem das crises

zões que cabe à ciência econômica

na pauta de exportações, taxas de

Na realidade, crescimento e crise

explicar, as economias não conse-

juros reais extremamente elevadas,

são duas faces de um mesmo pro-

guem trilhar trajetórias contínuas

política monetária focada exclusi-

cesso, a acumulação de riquezas nas

de expansão. Há interrupções, por

vamente no controle inflacionário

sociedades que se organizam sob o

vezes catastróficas do ponto de vista

e forte estímulo à acumulação ren-

capitalismo, e se alternam dialetica-

social pelos estragos que causam

tista) esse resultado pode parecer

mente na dinâmica de longo prazo

em matéria de desemprego e de

surpreendente.

desse sistema econômico. Não é por

destruição da riqueza acumulada

Mas o desempenho econômico

outra razão que a recorrência das

nas fases de expansão. As análises

não se avalia com base apenas nos

crises tem fascinado os economistas

empíricas constatam a existência

horizontes de curto e médio prazos. É

desde que a economia se constituiu

de uma dinâmica essencialmente

necessária uma perspectiva de longo

enquanto ciência. Para os grandes

cíclica do desenvolvimento capita-

prazo para se detectar os principais

economistas clássicos como Adam

lista, alternando fases de prospe-

efeitos das medidas de política e do

Smith e David Ricardo, a questão

ridade com fases de retração dos

modelo adotado sobre a estrutura

fundamental da Economia Política

níveis de atividade que, para muitos

econômica de um país. Todavia, a

residia na descoberta das “leis” que

observadores, parecem surgir de

simples constatação desses dados

regulam a distribuição da riqueza,

forma inesperada. Esses momentos

conjunturais já permitiria considerar,

precisamente porque as formas de

de inflexão, quando as economias

pelo menos, a possibilidade de a

apropriação do produto social são
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determinantes do ritmo de acumula-

possível (valor de troca sob forma

ção de capital e então do crescimento

monetária) e sim a aquisição de

Utilizando uma simbologia que se

econômico, base da geração dessa

bens (valor de uso) para satisfação

tornou usual no âmbito da economia

mesma riqueza. Conseqüentemente,

de necessidades humanas. Neste

política2, as formas de circulação, ou

a problemática das crises não pas-

contexto, as crises de superpro-

as trocas de mercadorias, podem

sou despercebida por essa escola

dução ou de subconsumo seriam

assumir quatro padrões básicos: 1º)

de pensamento econômico, mas

eventos localizados e passageiros,

M – M’; 2º) M – D – M’; 3º) D – M –

seu tratamento teórico esbarrava

mas de modo nenhum fenômenos

D’; 4º) D – D’; com as letras M e M’

num obstáculo epistemológico na

generalizados ou capazes de afetar

representando dois diferentes tipos

definição proposta por Bachelard e

a totalidade dos mercados. E a razão

de mercadoria; D e D’ significando

que estava na origem da Economia

básica estava na premissa de que

duas diferentes quantias em dinheiro;

Política: a premissa de que mercados

se os agentes econômicos vendem

e os traços entre os símbolos repre-

livres são essencialmente eficientes

para comprar e se compram para

sentando o ato de troca mercantil. A

e, então, se os governos realmente

consumir ou novamente vender, o

simplicidade desses esquemas não

garantissem seu livre funcionamento,

ato de entesouramento ou retenção

impede que, quando devidamen-

as crises não poderiam ocorrer e a

sistemática de bens e moeda não

te contextualizados, forneçam uma

prosperidade estaria assegurada de

resultaria de um comportamento

estrutura teórica inicial, suficiente

forma perene.

economicamente racional.

para abordar fenômenos econômi-

1

Uma confusão teórica estava no
cerne desse otimismo, pois, em muitos
momentos de suas análises, esses
autores simplesmente transplanta-

N

empírica para essa “lei”.

cos que não são de modo nenhum
essa perspectiva, a

triviais. Por exemplo, as crises em

moeda é reduzida a

suas formas embrionárias podem

mera intermediária

ser consideradas a partir das tro-

de trocas mercan-

cas mercantis, desde que se consiga

típicos de uma economia simples

tis e seu funcionamento assimilado

conectá-las com as condições de

de produtores independentes de

ao das outras mercadorias comuns.

produção características das eco-

mercadorias para uma economia

Essa concepção ganhou um estatu-

nomias capitalistas modernas.

já capitalista. No primeiro tipo de

to teórico com a chamada “lei dos

O primeiro tipo de transação

economia, os mercados não se en-

mercados de Say”, segundo a qual

mercantil corresponde a uma re-

contram monetizados o suficiente

a oferta cria sua própria procura, e

lação de troca por meio de escam-

para levar a uma separação entre

chegando ser aceita por Ricardo, mas

bo, isto é, sem a intermediação da

proprietários dos meios de produ-

não por Malthus. Essa concepção

moeda. O segundo tipo implica a

ção (empresários capitalistas) e os

estava, no entanto, em completo

venda de uma mercadoria M para

proprietários de força de trabalho

desacordo com a realidade das cri-

se adquirir uma soma de dinheiro

(trabalhadores assalariados) e sem

ses econômicas, observada desde o

D e, com esta, obter finalmente a

a qual o capitalismo não funciona.

final do século 19. Evidentemente,

mercadoria M’. Os tipos 1 e 2 são,

Em outros termos, no modelo de

um contexto no qual persistam o

portanto, claramente característicos

produção simples de mercadorias,

acúmulo de estoques de merca-

de transações que visam à obtenção

o produtor direto é ele mesmo pro-

dorias sem compradores, apesar

de valores de uso para satisfação de

prietário dos instrumentos de tra-

da forte queda de seus preços, e

necessidades humanas, o objetivo

balho e o objetivo básico da troca

elevado desemprego, não fornece

de ambos é o consumo final. To-

não é a obtenção do maior lucro

obviamente nenhuma sustentação

davia, os objetivos das trocas dos

vam comportamentos econômicos
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tipos 4 e 5 são muito diversos, pois

escala planetária. Neste contexto,

transforma em repositório dos ex-

são formas básicas ou essenciais

o que a liberalização financeira fez

cedentes de mão-de-obra tornados

do funcionamento dos mercados

foi tornar as estruturas econômicas

redundantes pelo baixo ritmo de

em economias capitalistas. Essas

mais favoráveis ao enriquecimento

acumulação de capital industrial.

transações não visam à obtenção

privado sem necessariamente enco-

No caso dos EUA, ilustrado pela

de valores de uso e sim de valo-

rajar o investimento produtivo. Como

Figura 1, o processo pôde ser ainda

res de troca. Mais precisamente, o

este normalmente apresenta muito

mais exacerbado, pois deslocaram

circuito D – M – D’ só tem sentido

menor liquidez e, na maioria dos

plantas industriais importantes para

se D’ > D, ou seja, compra-se uma

casos, menor rentabilidade e maiores

o exterior e as remessas de lucro de

quantidade de mercadoria M por

riscos, não é capaz de concorrer com

suas multinacionais converteram-se,

uma soma em dinheiro D, mas para

o leque amplo de ativos ou produtos

quando disponíveis em território

revendê-la por uma soma maior de

financeiros ofertados para a alocação

americano, em mais combustível

dinheiro D’, do contrário, a troca

das poupanças de empresas e de

para uma acumulação rentista que

não tem sentido econômico para

famílias. A globalização inaugurou,

se autonomizou diante da esfera

uma sociedade capitalista.

portanto, uma época áurea tanto

produtiva de seu próprio país.

Observe-se que o mesmo objetivo

para o capital bancário-financeiro

Essa massa de recursos ampliou

pode ser alcançado com o circuito do

quanto para as grandes empresas

fortemente a oferta de liquidez e

4º tipo D – D’, que difere do 3º circuito

não-financeiras e detentores de capi-

possibilitou o boom do mercado de

por possibilitar o ganho monetário

tal que podem agora se engajar em

crédito que antecedeu a atual crise

ΔD = D’ - D , isto é, a valorização

operações típicas de revalorização

em que vivem. Mais do que isso,

do capital inicial D, sem a necessi-

de ativos no circuito D – D’.

ao se somar ao capital financeiro

U

que absorvem do resto do mundo,

dade de imobilizações de recursos

ma conseqüência

incrementou enormemente o volume

direta é a baixa taxa

de recursos que se transformaria

de crescimento do

em matéria-prima para operações

estoque de ativos

especulativas. Destaque-se que as

fixos produtivos (taxa de acumu-

condições estruturais necessárias

lação de capital fixo produtivo) que,

para que essa configuração pudesse

um valor excedente sobre o valor

à exceção dos países asiáticos, se

funcionar começaram a ser cons-

inicial, o lucro.

assiste em vastas regiões do mundo,

truídas em finais dos anos 1980,

na esfera produtiva. Na realidade,
o 4º tipo de circulação sintetiza a
própria lógica e natureza do processo
capitalista de acumulação de capital:
a maior revalorização possível dos
capitais mediante a obtenção de

Mas, neste caso particular, o de-

desde a União Européia, América do

endossadas pelos organismos inter-

tentor de capital na forma D pode

Norte e América Latina, e que tem

nacionais e embaladas politicamente

aumentar seu capital para D’ sem

sido objeto de estudo sob o tema

com o slogan da globalização. Um

convertê-lo em formas menos lí-

da financeirização (financialization).

conceito que ao longo dos anos 90

quidas, por exemplo, sem ter de

Uma das conseqüências diretas da

seria habilmente ofertado aos países

adquirir ou produzir mercadorias

generalização e da sofisticação das

emergentes como se fosse a senha

para revendê-las (função dos em-

formas em que o circuito D – D’ pode

de entrada num mundo pleno de

presários comercial e industrial). E é

se desenvolver, utilizando os canais

virtudes e vantagens irrecusáveis.

exatamente esta possibilidade que

criados pelas novas tecnologias da

A existência da moeda permite

as inovações financeiras em merca-

informação e da comunicação, é o

que compra e venda se descasem

dos globais potencializaram em uma

“inchaço” do setor serviços que se

no tempo e no espaço, afinal esta
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é uma de suas atribuições. Mas a

Keynes perceberam assim que essa

duas últimas décadas houve uma

própria moeda pode ser demandada

problemática fundamental resulta da

explosão de abordagens ditas “ins-

como um bem em si mesmo, se

conjugação complexa e contraditória

titucionalistas” e o reconhecimento

transformando em objeto de espe-

entre mercados e moedas, sobretudo

do status científico da chamada Eco-

culação ou de entesouramento, caso

porque a moeda é irredutível a um

nomia Institucionalista, conferindo o

em que faltará poder de compra

bem como os outros. Além do mais,

Prêmio Nobel a Douglas North.

nos mercados consumidores. Neste

se os mercados funcionam sob uma

Ressalte-se que o circuito do

contexto, diante da incerteza ou do

dialética permanente entre forças

tipo 2 continua presente numa

fato de existir alternativas financeiras

que tendem a equilibrá-lo e forças

sociedade capitalista porque é o

vantajosas em termos de rentabilidade

desequilibrantes desencadeadas pela

substrato da relação salarial, isto

e risco, os agentes podem preferir a

concorrência, por que as primeiras

é, a forma institucionalizada da re-

liquidez e com isso adiar planos de

deveriam sobrepor-se necessaria-

lação capital-trabalho assalariado,

consumo e investimento, levando

mente às segundas?

responsável pela distribuição pri-

tanto, suas previsões de venda e de

D

de estabilidade ou de equilíbrio de

tal e trabalho vão permanecer no

lucro, não da demanda “potencial”

mercado dependem fortemente de

cerne dos problemas econômicos

que corresponde à totalidade das

fatores extra-mercantis. Contraria-

fundamentais.

rendas disponíveis aos agentes eco-

mente ao discurso neoliberal, a lógica

Os trabalhadores assalariados,

nômicos, mas na demanda efetiva

dos mercados não se auto-regula

proprietários de força de trabalho,

derivada dos gastos concretos dos

por forças puramente econômicas.

têm de alugá-la como mercadoria

consumidores. Trata-se do “princípio

Apenas quando observada de ma-

(M) no mercado de trabalho, por

da demanda efetiva”, formulado por

neira muito abstrata pode-se ter a

um preço, o salário (D), previamente

Keynes como contraposição teórica

impressão de que este seja o caso,

acertado com o contratante (pro-

à “lei de Say”. Acontece, porém, que

mas tão logo a análise se aprofunda

prietário dos meios de produção

a demanda efetiva não tem razão

no âmbito das economias realmente

ou empresário capitalista). Tem-se

nenhuma para corresponder a prio-

existentes, o pesquisador é obrigado

então a primeira parte do circuito:

ri ao nível suficiente para levar a

a reconhecer os papéis de outras

M – D. Em seguida, utilizará essa

economia ao pleno emprego dos

formas de organização e da complexa

soma D para adquirir as mercadorias

recursos produtivos, pois a experiência

arquitetura institucional necessárias

e serviços M’ de que necessita, e

histórica das crises e das recessões

para dotar os mercados de densi-

a segunda parte se completa, D –

mostra que não há nenhum me-

dade e eficiência. Paul Samuelson

M’. Mas, em nenhum momento, o

canismo automático de mercado

argumentou acertadamente que

ofertante de força de trabalho visa,

capaz de fazê-lo. A economia pode

ambos, o mercado e o Estado, são

com este tipo de intercâmbio, “ma-

concretamente convergir para um

necessários; fazer funcionar uma

ximizar” seu rendimento da mesma

equilíbrio de subemprego, em razão

economia com apenas um deles é

forma que os indivíduos que pra-

da natureza mesma da moeda e

como querer bater palmas com uma

ticam os circuitos dos tipos 3 e 4.

dos mercados. Tanto Marx quanto

única mão. Não foi à toa, que nas

Os trabalhadores, em sua grande

a economia a uma recessão. Como
reconhecera Keynes, a moeda é uma
ponte entre o presente e o futuro
incerto, e os empresários baseiam
suas decisões de produção e, por-

mária da renda3. A relação salarial
e fato, análises histó-

é a principal relação de produção e

ricas e comparações

de apropriação do valor adicionado

internacionais mos-

em economias capitalistas. Por isso

tram que as situações

os vínculos antagônicos entre capi-
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maioria, terminam reconhecendo

diretamente dos rendimentos do

governos no livre funcionamento

a impossibilidade de enriquecerem

trabalho assalariado.

dos mercados, seriam as verdadeiras

por meio do circuito M – D – M’, que,

Conseqüentemente, a contradi-

no máximo, lhes proporcionarão um

ção entre produção e circulação dos

As economias capitalistas são,

padrão de vida digno ou galgarem

capitais surge como a síntese de um

portanto, irredutíveis a uma agre-

as camadas mais altas das classes

conjunto maior de contradições em

gação de mercados. Trabalhos em

médias. Até porque, apenas em

vários aspectos, inclusive cotidianos,

Antropologia e em História Eco-

situações excepcionais ou em se

de uma economia organizada em

nômica mostram que mercados e

tratando de categorias específicas

bases capitalistas. Tanto a moeda

moedas antecederam o capitalismo.

de qualificação, os trabalhadores

e suas derivações no âmbito ban-

São condições necessárias, mas não

têm efetivamente poder para fixar

cário-financeiro, quanto o próprio

suficientes para a sua emergência

o preço de sua força de trabalho, o

rendimento do trabalho, segregam

e desenvolvimento na História. E

salário. Diferentemente dos capita-

ambos os germes da crise como a

quando a relação salarial se conjuga

listas que podem fixar seus preços

negação do equilíbrio e da eficiência

com mercados e moedas, transpor-

de venda ao consumidor final.

de mercados desregulados. O que a

tam toda a sua ambigüidade para

E

análise econômica clássica fez de um

o centro da acumulação de capital

m suma, a relação salarial

modo apenas formal, pois foi capaz

e evidentemente reproduzem seus

instaura uma clivagem

de abordar a questão dos conflitos e

conteúdos desestabilizadores en-

essencial no funciona-

da assimetria entre capital e trabalho,

dógenos que põem em gestação

mento do sistema capi-

a análise neoclássica vai levar a um

as formas embrionárias das crises.

talista e reproduz permanentemente

paroxismo somente explicável por

Mas suas expressões concretas de

a assimetria entre proprietários de

conteúdos pseudo-científicos.

desenvolvimento dependerão, con-

causas dos desajustamentos.

capital e proprietários de força de

Para a teoria tradicional: a) capital

tudo, das estruturas institucionais

trabalho. Além disso, o salário, como

e trabalho seriam apenas dois fato-

vigentes, do contexto internacional,

muitas outras variáveis econômicas,

res de produção, necessariamente

das práticas de política econômica e

é portador de uma ambigüidade

complementares e não-antagônicos.

das relações Estado-economia.

permanente: ele é simultaneamente

Seus objetivos seriam, no fundo, os

um custo de produção e fator básico

mesmos, já que ambos visam maxi-

de demanda efetiva nas sociedades

mizar seus rendimentos e utilidades;

modernas. Como custo de produção,

b) os mercados se equilibram natural-

As economias capitalistas estão,

a lógica do sistema pressiona por

mente e seus interesses coincidiriam

portanto submetidas à noção de

sua redução, a fim de que os lucros

necessariamente com os interesses de

historicidade forte, que expressa o

sejam máximos. Mas, como fator de

toda a sociedade. Mas se a realidade

fato de que dos desequilíbrios e das

demanda, a mesma lógica conclama

confirma o aparecimento de pertur-

crises surgem novas regras, institui-

por seu aumento ou no mínimo por

bações entre produção e consumo,

ções e formas de organização. Mas

sua manutenção em níveis tais que

ou a ocorrência de crises, isto se

um princípio de transformação do

não deprimam o consumo a pon-

deve à influência de fatores nega-

sistema é mobilizado neste contexto.

to de colapsar as vendas e então,

tivos e externos à lógica mercantil.

Trata-se do endometabolismo que

o faturamento e o próprio lucro

Guerras, revoluções, catástrofes e

traduz a interdependência entre o

capitalista, pois entre 70% e 80%

escassez de recursos naturais, assim

funcionamento e o desenvolvimento

dos gastos das famílias dependem

como intervenções equivocadas de

das estruturas de produção e de
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circulação dos capitais no seio do

altera a própria estrutura. O simples

responde pelas especificidades de

processo capitalista de acumulação.

fato de as estruturas econômicas

suas crises. No entanto, ao se con-

Nessa perspectiva, não se postula

operarem no tempo e no espaço

jugarem com as causas endógenas

a existência de nenhuma dinâmica

pode ser motivo suficiente para a sua

de instabilidade macro-dinâmica, os

estabilizada como fazem as análises

transformação e crise, sem nenhuma

fatores exógenos tendem a amplifi-

derivadas da tradição neoclássica,

intervenção de fatores exógenos ou

car seus efeitos, e em muitos casos,

visto que há sempre a possibilida-

equívocos de política econômica.

podem torná-los devastadores no

de de incoerência entre as duas

Muito embora esses fatores pos-

campo social.

instâncias, expressa nos períodos

sam amplificar ou mesmo antecipar

A noção de regime de crescimento

de desequilíbrio ou de crise. Como

uma grande crise, apenas em eco-

ou regime de acumulação correspon-

observa Lordon (1994), a mudança

nomias pré-capitalistas exerceram

de a um conjunto de regularidades

estrutural endógena significa que

de fato impactos determinantes. Os

macroeconômicas que asseguram

de seu próprio funcionamento, a

estudos acerca dos grandes ciclos

uma progressão geral e relativamente

estrutura retira as forças motrizes

do capitalismo reconhecem que a

coerente da acumulação de capital

de seu desenvolvimento. Assim, o

consolidação do capital industrial

(Boyer, 1986), que vai expressar-se

endometabolismo é o princípio pelo

e do capital financeiro, como dois

numa performance econômica tida

qual o funcionamento da estrutura

eixos fundamentais desse sistema,

como satisfatória pela maioria dos

o salÁrio
é portador
de uma
ambigÜidade
permanente: é
simultaneamente
um custo de
produÇÃo e
fator bÁsico
de demanda
efetiva nas
sociedades
modernas
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atores sociais. Isto significa que, se

Um dos elementos da arquitetura

suas estruturas particulares, isto é,

o regime existe enquanto tal, é si-

institucional de base dessa perfor-

pela arquitetura institucional que

nal de que os desequilíbrios ou as

mance foi a negociação coletiva que

suporta o processo de acumulação

distorções que nascem de forma

havia permitido a regularidade na

de capital em sua dinâmica longa.

recorrente do próprio processo de

progressão dos salários. Conectando-

E é essa institucionalidade que per-

acumulação permanecem contidas

os aos ganhos de produtividade,

mite à política econômica atuar nas

ou são administráveis nos quadros da

essa configuração possibilitava o

regularidades macroeconômicas. Em

arquitetura institucional que suporta

consumo de massa e o seu homó-

conseqüência, cada regime termina

essas regularidades macroeconômicas.

logo complementar, a produção de

encontrando seus limites estruturais

Quando não o são, está-se diante

massa. Mas sua própria evolução

endógenos que são as próprias cri-

de uma crise. Portanto, essa noção é

se converteu em indexação rígida

ses. Por isso, em muitos casos, estas

particularmente útil porque as formas

que tendia a autonomizar os mo-

podem ser interpretadas como fruto

de crise estão fortemente associadas

vimentos das grandezas nominais,

do sucesso relativo ou historicamente

ao tipo de regime responsável pela

desconectando-as das necessidades

datado de um dado regime.

fase precedente de prosperidade.

da acumulação de capital.

Logo, para compreendê-las e bus-

A

O Quadro 1 complementa as
informações constantes da Figura

história, porém, mais

1, com as características e os fatores

uma vez reafirma-

da crise americana, no âmbito do

va a ambigüidade

capital e do trabalho, e em quatro

do salário, pois os

de seus momentos principais. Como

plano das análises, um regime de

compromissos institucionalizados

destacaram Duménil e Lévy (2007),

crescimento pode ser representa-

entre capital e trabalho que antes o

em um estudo sobre a crise atual, as

do por um determinado modelo

privilegiavam como fator de deman-

elites econômicas e os detentores

macroeconômico relacionando um

da, passam a ser sistematicamente

de capital lograram com o processo

conjunto de variáveis necessárias para

questionados em prol da racionali-

de liberalização recuperar as posi-

explicitar sua lógica ou coerência

dade que o apreende como custo

ções econômicas perdidas durante

macrodinâmica.

car as possíveis saídas do ponto de
vista dos papéis do Estado, é preciso antes compreender a natureza
do regime que a engendrou. No

de produção a ser minimizado. As

a fase de ouro do capitalismo eu-

Entre 1945 e 1974, os países da

economias da OCDE mergulhariam

ropeu e americano (1945-1974). O

OCDE exibiram uma alta performance

então na segunda grande crise do

desenvolvimento do Welfare State e

macroeconômica que em vários as-

século 20, expressa no fenôme-

a indexação dos salários aos ganhos

pectos foi excepcional. Paralelamente,

no da estagflação dos anos 70.

de produtividade, numa conjuntura

puderam mobilizar os instrumentos

Outros elementos das estruturas

de quase-pleno emprego, provoca-

de política econômica keynesiana

desse regime seriam igualmente

ram o rebaixamento das taxas de

para monitorar adequadamente os

questionados e submetidos aos

rentabilidade do capital e a redução

níveis de produto, emprego e infla-

processos de transformação que as

da parcela dos lucros no produto

ção. Mesmo para um estudioso do

crises desencadeiam (welfare state,

total, aumentando a participação

crescimento, tudo se passava como

protecionismo da relações interna-

dos salários no produto (vide Figura

se a dinâmica inerentemente cíclica

cionais, “excessiva” regulação dos

2 no anexo). Os processos de libe-

do sistema econômico capitalista

fluxos de capitais etc.).

ralização e de financeirização das

tivesse sido suspensa por esses 30

Consequentemente, os regimes

economias da OCDE vão inverter

anos de prosperidade do pós-guerra.

de crescimento diferenciam-se por

essas regularidades em favor dos
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detentores de capital, de tal modo

o esgotamento do próprio modo de

etc). Possíveis formas de superação:

que a desconexão entre salário e

produção capitalista”. Boyer conclui

substituição da demanda externa

produtividade tornou-se um dos

que, entre o caso neoclássico ex-

pelo mercado interno, abertura de

principais eixos dos regimes de

travagante e a visão de que existe

novos mercados; reestruturação das

acumulação financeirizados.

uma lei econômica inexorável de um

bases de produção;

inevitável fim do sistema capitalis-

Uma taxonomia útil em tempos
de turbulência
As análises econômicas tradicio-

ta, parece sobrar espaço no campo

• Crises cíclicas. Trata-se de pequenas

analítico para diversos níveis e de-

crises que surgem como decorrência

finições de crise.

do próprio funcionamento do regime

nais nunca atribuíram ao conceito

Com esse objetivo e com base

de crescimento e são normalmente

de crise o estatuto teórico que lhe é

nas análises históricas e compara-

superadas nos limites de sua própria

metodologicamente pertinente. Se

ções internacionais, os pesquisadores

arquitetura institucional. Portanto,

a chamada “teoria do crescimento

franceses da Escola da Regulação

a passagem da fase de recessão à

endógeno” foi sem dúvida um avanço,

propuseram uma taxonomia útil em

fase de retomada do crescimento

de um ponto de vista epistemológi-

tempos de turbulência:

não necessita de nenhuma mudança

co lamenta-se que não tenha sido

institucional ou alteração significativa

acompanhada de uma “teoria da crise

• Crise COMO PERTURBAÇÃO EXTERNA. Este

do modelo e da política econômica

endógena”. O economista francês

tipo de crise possui causas exógenas

que o pressupõe. Essas crises possuem

Robert Boyer, estudioso dos problemas

que derivam da escassez de recursos

caráter cíclico e podem promover

do crescimento e das crises, argu-

resultante de catástrofes naturais ou

uma aceleração da centralização e

mentara que “a grande maioria dos

climáticas, de circunstâncias eco-

da concentração financeiras, sem,

modelos neoclássicos não reconhece

nômicas cujas origens encontram-

no entanto, alterar a forma geral da

nenhum estatuto teórico à noção de

se fora do espaço doméstico (em

concorrência entre os capitais. As

crise: no melhor dos casos, tenta-se

particular internacional), de guer-

crises industriais que marcaram a

caracterizar uma fase de correção

ras ou distúrbios políticos. Uma das

segunda metade do século XIX são

do boom anterior, com uma dura-

particularidades desse tipo de crise

exemplos característicos. Possíveis

ção variável em função da dimensão

é que ele não resulta nem do fun-

formas de superação: as fases de

e da imperfeição dos mecanismos

cionamento normal das economias,

recessão tendem a corrigir os dese-

de ajustamento. Por outro lado, na

nem de problemas intrínsecos ao

quilíbrios e preparam a retomada,

maior parte do tempo, são os cho-

regime de crescimento vigente. A

mas as intervenções públicas podem

ques aleatórios que, ou promovem a

configuração institucional vigente

reduzir os custos econômicos e sociais

expansão econômica, ou precipitam

determina a forma assumida pela

do processo de ajustamento;

uma mudança de conjuntura. Num

contração da atividade e pela dinâmica

outro extremo, algumas interpretações

dos preços e salários.4 Em certo sen-

• Crises ESTRUTURAIS OU GRANDES CRISES.

marxistas, um pouco deterministas e

tido, as economias coloniais agrário-

Surgem quando as contradições

sem dúvida reducionistas, conside-

exportadoras estavam sujeitas a este

engendradas pela dinâmica da acu-

ram que as economias capitalistas

tipo de crise, em razão de sua forte

mulação de capital atingem propor-

estão naturalmente submetidas aos

dependência dos fatores econômicos

ções que não podem ser superadas

elementos de uma crise estrutural

externos (demanda internacional,

nos limites estruturais do regime de

latente e, em seguida, aberta, que

preços dos produtos exportáveis,

crescimento. Os indicadores deste

acabará provocando, com o tempo,

guerras e conflitos nas nações centrais

tipo de crise são a incapacidade de
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recuperação dos lucros de maneira

pela gestação de novas estruturas

regras ou das formas de regulação

a permitir uma retomada sustentada

institucionais e organizacionais que

dos mercados; d) a polarização através

da acumulação e do crescimento

viabilizem a permanência da lógica

das redes da circulação bancária e

econômico e a flagrante dificuldade

e natureza do sistema econômico.

financeira decorrente dos compor-

das intervenções públicas e da po-

Como exemplos, tem-se a crise do

tamentos defensivos por parte dos

lítica econômica para administrá-la.

feudalismo e a do modo de produção

detentores de capital, que mobilizam

Num segundo momento sobrevém

soviético em finais dos anos 1980.

o seu poder monetário privado. Em

o questionamento das estruturas

Conforme Boyer (1986), este tipo

função das características do regime

do regime pelos próprios agentes

de crise se aproxima do conceito de

monetário-financeiro em funciona-

econômicos e os conflitos sociais

crise geral da teoria marxista orto-

mento, as crises podem então assumir

e políticos tendem a se intensifi-

doxa. Todavia, exige do analista que

a forma de um movimento global de

car. Enfim, afirma-se a dissolução

sejam preenchidas determinadas

inflação ou de deflação, conforme

definitiva das regularidades e das

condições necessárias para impedir

tomem o partido dos devedores ou

determinações macroeconômicas da

que se interprete toda grande crise

dos credores; e) a reorganização social

fase de prosperidade e a impossibi-

como a crise terminal de um dado

produzindo novas instituições que

lidade concreta de restabelecê-las

sistema econômico. Possíveis for-

respondam às oposições prevale-

sobre as mesmas bases institucionais

mas de superação: reestruturação

centes no paroxismo da crise.

anteriores à crise. Como exemplos,

profunda das relações socais bási-

Portanto, se as grandes crises

têm-se as crises de 1929/30 e a de

cas de produção e de distribuição

são mais graves do que os dois

1968/73. Em suma, o regime de cres-

nos quadros de uma nova lógica

tipos precedentes, são também o

cimento entra em crise quando os

de crescimento econômico e de

veículo de forças transformadoras

desequilíbrios locais se conjugam

reprodução dos capitais. Esse tipo

da economia e sociedade no sentido

e não podem mais ser superados

de crise muda a natureza do próprio

de capacitá-las para uma nova fase

pelos procedimentos socioeconô-

sistema econômico vigente.

de prosperidade. Esta característica

micos vigentes. Possíveis formas de

Para Aglietta (1997), cinco níveis

tem sido apontada como sendo a

superação: estabelecimento de novos

de análise de uma crise estrutural

dimensão criativa desse tipo de cri-

arranjos organizacionais e institucio-

podem ser considerados: a) loca-

se. De modo conveniente, Joseph

nais; novas formas de regulação dos

lização das fontes de tensões e a

Schumpeter propôs o conceito de

mercados. Como nesse tipo de crise

apreensão de seu caráter sistêmico,

“destruição criativa” precisamente

não há nenhum automatismo possível

insolúvel nos quadros das estruturas

para enfatizar esse aspecto fun-

de saída da conjuntura recessiva, as

de produção e de demanda vigen-

damental da dinâmica econômica

intervenções públicas são conside-

tes; b) os processos indutores de

capitalista, presente também ao

radas como determinantes;

crise correspondentes aos efeitos

longo das fases de expansão, via

da acumulação das tensões sobre

inovações de produto, de processos

• Crise FINAL DE UM MODO DE PRODUÇÃO DOMI-

o funcionamento das instituições

ou de instituições.

NANTE. Este tipo de crise corresponde

estabelecidas; c) a generalização dos

ao conceito de crise geral de um modo

fatores de desequilíbrio no seio do

de produção. Sua especificidade é

Estado provoca um afrontamento

traduzida pelo fato de que a estrutura

político dos grupos sociais direta-

As análises derivadas da tradição

determinante do modo de produção

mente afetados e põe em causa a

neoclássica se ocupam da compati-

não é mais capaz de reproduzir-se

legitimidade das instituições, das

bilidade entre os comportamentos
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de agentes econômicos através de

mais complexas do que supõem a

tamento metodológico da teoria

mercados competitivos, supondo-se

visão convencional em economia e

econômica padrão, cujos aportes

sempre a possibilidade de existência

mesmo um mercado completamente

são produzidos no âmbito estrito

de um equilíbrio ótimo. O pivô dessa

livre necessita de uma rede densa de

de uma “microeconomia financeira”.

abordagem teórica é a busca dos

regras e normas para garantir seu

Seus proponentes vão em seguida

preços de equilíbrio, que dependem

funcionamento eficiente. A bem da

praticar uma falácia de composição,

das preferências e da tecnologia.

verdade, muitos economistas, mesmo

como dizia Keynes, expressão de uma

Por outro lado, o cerne das análises

mantendo-se fiéis a essa tradição,

generalização indevida, que implica

propostas pelas teorias econômicas

everedaram-se, recentemente, num

a transposição de comportamentos

neoinstitucionalistas é a apreensão

campo de pesquisa bastante fértil:

microeconômicos diretamente para

das condições estruturais de compa-

o desenvolvimento de teorias e mo-

o campo das macrorregularidades,

tibilidade dinâmica entre produção

delos de regulação econômica que

sem o recurso a nenhuma estrutura

e demanda agregada, pois não se

subsidiam as políticas de defesa da

teórica mediadora. Em outros termos,

postula que os mercados sejam sem-

concorrência.

o que vale para os comportamentos

pre capazes de garanti-las sempre

Mas essa agenda torna-se ela mes-

de firmas e famílias isolados ou micro-

que funcionem livremente.

ma objeto de curiosidade científica

economicamente considerados, vale

P

para epistemólogos da economia,

automaticamente para a agregação

ara os neoclássicos, o

pois reconhece que a concorrência

desses comportamentos.

ótimo econômico coin-

não é algo que se perpetua por suas

A “macroeconomia” produzida

cidiria necessariamente

próprias virtudes. Abandonada ao

nessa démarche é de fato uma mera

com o ótimo social, mas

seu livre funcionamento, a concor-

dilatação das práticas individuais ao

a coerência macroeconômica e a

rência se autodestrói, conduzindo

plano global do sistema econômico.

coesão social das estruturas que

os mercados seja a uma situação de

Desaparecem automaticamente os

suportam um determinado regime

monopólio, seja a uma conjuntura de

problemas de agregação e de falhas

de crescimento não são atributos

crise. Por outro lado, muita concor-

de coordenação que dão sentido

derivados automaticamente de

rência num mercado tão específico

à análise macroeconômica como

uma lógica puramente mercantil.

como o mercado de trabalho, torna

disciplina autônoma, não derivada

E é por isso que nessa tradição do

instável e pouco previsível a deman-

de pressupostos microeconômicos

pensamento econômico, a origem

da efetiva, destruindo a coerência

neoclássicos. Além do mais, Boyer

das crises está associada a imper-

macroeconômica do regime de cres-

observa que se conferimos estatuto

feições dos mercados ou a erros

cimento. Conseqüentemente, não

teórico à busca dos microfundamentos

de política econômica. Há de fato

deixa de ser paradoxal a necessidade

da macroeconomia, da forma como

uma grande dificuldade para se

de contenção dos mercados para o

pretendem os economistas novos

reconhecer o caráter endógeno

próprio bem do capitalismo.

clássicos6, nada impediria que fosse

5

das crises porque isso equivaleria

Os estudos de Michel Aglietta

estabelecido igual relevância à busca

a admitir que mercados liberalizados

encontram-se entre os mais ins-

dos fundamentos macrossociais de

não são o tempo todo eficientes

trutivos quanto a esse paradoxo

uma microeconomia. E se não exis-

e, portanto, não estão imunes aos

no mundo das finanças. O título

tiriam estruturas sem agentes, tão

desarranjos estruturais e conjun-

de seu livro, “Macroéconomie fi-

pouco poderia existir agentes sem

turais. Na realidade, os mercados

nancière”, foi propositadamente

estruturas, lembra Alain Lipietz. Há

são construções institucionais muito

escolhido para demarcar seu afas-

de fato uma dialética permanente
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entre os níveis micro e macro que

alocação de recursos na economia.

e de crescimento caíram de década

impede que a análise possa, em todas

Possibilitaria maiores e melhores

em década desde o fim da chama-

as fases do ciclo econômico, priorizar

vínculos entre as finanças e os se-

da idade de ouro do capitalismo

unilateralmente as determinações

tores produtivos, já que garantiria

(1945-1974).

de apenas um deles.

um volume de poupança adequa-

Os resultados das pesquisas

A questão básica nesse contexto é

do aos investimentos necessários

sobre o tema da financeirização,

que o discurso dos neoclássicos en-

a uma nova fase de prosperidade

financialization na literatura eco-

quanto corrente de análise dominante

para todos os que a praticassem. No

nômica internacional, mostram que

nos meios acadêmicos era de que a

entanto, como observa Aglietta, as

as finanças não são neutras na evo-

liberalização financeira melhoraria a

taxas de poupança, de investimento

lução das economias. São a sede de

as forÇas polÍ ticas e econÔmicas que
promoveram o processo de globalizaÇÃo nos
anos 1990 difundiram a falsa premissa de que
os interesses dos mercados coincidiriam com
os interesses de toda a naÇÃo
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processos autônomos com grande

de taxas de lucro mais altas como

potencial de desestabilização, jus-

resposta às exigências de rentabi-

tamente porque proporcionam as

lidade mais elevada por parte dos

No que concerne à crise ame-

condições estruturais (ampla gama

mercados financeiros globais (vide

ricana, causas reais e não apenas

de ativos líquidos) para uma gene-

as Figuras 3 e 4). Essa nova ten-

financeiras podem ser detectadas

ralização e sofisticação do circuito

dência tem levado as empresas dos

com base nos aportes das teorias das

D – D’. Como esse tipo de circuito

setores produtivos a se engajarem

crises (conforme Quadro 1). Mas as

permite que os capitais se revalorizem

em atividades típicas de bancos e

políticas neoliberais contribuíram para

sem necessariamente ter de passar

demais instituições financeiras. As

exacerbá-las no âmbito dos mercados

pela esfera produtiva, é grande a sua

estatísticas que permitem quan-

globais. Como o funcionamento dos

atratividade para especuladores e

tificar e qualificar esse fenômeno

mercados financeiros é muito diferen-

investidores avessos aos riscos da

compõem desta forma um indica-

te dos mercados de produto, dadas

imobilização de seus capitais.

dor do grau de financeirização de

as particularidades da moeda, eles

S

uma economia.

não podem ser tratados da mesma

Forças e fraquezas expostas
pela crise

egundo Aglietta, a bus-

A liberalização financeira con-

maneira no processo de escolha da

ca de uma valorização

juga-se com os fatores endógenos

melhor forma de regulá-los em prol

elevada da riqueza fi-

de crise conduzindo a regimes de

do conjunto da sociedade. Todavia,

nanceira por parte das

crescimento cujas flutuações cícli-

as forças políticas e econômicas que

famílias modificou as estruturas

cas são fortemente influenciadas

promoveram o processo de globa-

de desenvolvimento da circulação

pelos preços dos ativos financeiros.

lização nos anos 1990, difundiram

financeira. Isto permitiu que os in-

Neste contexto, a interação entre a

deliberadamente a falsa premissa

vestidores institucionais ganhassem

valorização dos ativos e o crédito

de que os interesses dos mercados

grande influência, impulsionando

tornou-se a força motriz da expansão

coincidiriam necessariamente com

os mercados de títulos e a primazia

financeira e do próprio regime de

os interesses de toda a nação.

de um padrão de governança das

acumulação. Aglietta chama ainda

Consequentemente, liberalizar

empresas marcado pela vontade

a atenção para o fato de que um

mercados e estabelecer as condições

dos acionistas (shareholder value

dos principais problemas dessa nova

institucionais favoráveis à acumulação

revolution). Diferentemente do regi-

configuração é que a evolução do

financeira equivaleria a promover o

me de crescimento do pós-guerra,

crédito em finanças liberalizadas,

desenvolvimento social e econômico.

responsável pela idade de ouro do

na medida em que se caracteriza

Numa época em que os estudos sobre

capitalismo, as novas práticas de

por fortes flutuações dos preços

os efeitos devastadores das crises

gestão não priorizam mais a acu-

dos ativos e do endividamento, vai

financeiras estavam apenas come-

mulação de capital fixo produtivo

acarretar ajustes recessivos recor-

çando e o vocábulo “globalização”

que permitiria expandir as atividades

rentes sobre o estoque de capital. E

ainda desfrutava de sua conotação

produtivas e os níveis de emprego,

é esta uma das razões básicas para

mítica, o receituário das dez medi-

mas antes a obtenção de margens

a alta volatilidade do investimento

das que integravam o consenso de

mais elevadas de rentabilidade dos

produtivo nas economias que pra-

Washington cumpria precisamente

investimentos. Neste contexto, as

ticaram a liberalização financeira e

essa função. Como tais medidas não

menores taxas de expansão do

estão sujeitas, como a brasileira e

se apoiavam em análises históricas

estoque de capital fixo produtivo

a americana, a processos de finan-

e comparações internacionais que

são um resultado da necessidade

ceirização.

fornecessem uma base empírica
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suficiente para garantir um míni-

ao nascimento, afirmação política e

determinarão as formas possíveis de

mo de conteúdo verdadeiramente

acadêmica e depois o fim do consenso

resposta aos desdobramentos da crise

científico às suas proposições, o de-

de política econômica keynesiano

(vide Quadro 2).

cálogo de Washington não passou

do pós-guerra8. Mais recentemente

A Figura 1 descreve esque-

de “dez mandamentos” ideológicos,

tem-se o chamado novo consenso

maticamente as principais regu-

para não dizer “quase religiosos”

em matéria de política monetária,

laridades macroeconômicas que

do ponto de vista da doutrinação

que confere ao sistema de metas

reproduziram as condições para a

liberal, apesar de endossados por

de inflação (inflation target) uma

crise estrutural americana. Apesar

renomados especialistas em ciência

questionável eficiência no combate

de a crise manifestar-se na órbita

econômica.

a esse problema macroeconômico.

financeira, é possível identificar-se

E

Mas o recurso ao consenso encontra

causas reais para o seu processo de

xiste, portanto um pro-

limites claros do ponto de vista da

desenvolvimento, pois a crise de

blema mais profundo

cientificidade dos seus argumentos,

liquidez é apenas uma das formas

de ordem epistemoló-

hipóteses e propostas de política.

de expressão de problemas estrutu-

gica, que permite que

Já que estas passam a ser aceitas

rais mais profundos. A globalização

argumentos meramente ideológicos

por uma comunidade de ilustres

vai intensificar a concorrência inter-

ou de escasso fundamento teórico

pensadores econômicos, muitos

nacional e promover a difusão das

possam ser aceitos como se fossem

deles internacionalmente consa-

novas tecnologias da informação e

verdades extraídas da fronteira do

grados, vão influenciar políticos e

da comunicação. Estas últimas são

conhecimento cientifico em economia.

governos a adotarem suas medidas e

fundamentais para lançar a circulação

Como na ciência econômica não é

“teorias”, simplesmente por que são

dos capitais em um novo patamar

possível recorrer a experimentos de

consensuais, e não porque tenham

propiciado pelos mercados globais

laboratório para testar hipóteses, de

sido criteriosamente corroboradas

que são então interconectados em

forma análoga às ciências naturais7,

em seus conteúdos científicos. Além

tempo real.

as disputas teóricas frequentemente

disso, o consenso funciona também

Essas transformações conjugadas

são insolúveis entre pesquisadores ou

como uma estratégia tácita de defesa

com a modernização das bases técnicas

economistas pertencentes a escolas

intelectual contra os argumentos

produtivas vão elevar enormemente os

diferentes de pensamento econômi-

de outras escolas teóricas.

ganhos de produtividade do trabalho

co. A depender do tipo de questão,

Os modelos econômicos brasileiro

. Paralelamente, as políticas li-

tem-se que esperar o “laboratório” da

e americano foram propostos e imple-

berais promovem a dissolução dos

própria história que, freqüentemente

mentados sob a base de um mesmo

compromissos institucionalizados

mediante uma grande crise, passa

consenso, o de que a liberalização

entre capital e trabalho assalariado,

a emitir o parecer final quanto às

financeira não poderia trazer senão

que no regime de crescimento do

escolhas a serem feitas para o bem

benesses às nações que participam

pós-guerra asseguraram a indexação

da sociedade; muito embora, neste

dos mercados globais, não importando

dos salários à produtividade e uma

caso, as cobaias sejam todos nós.

se mediante fluxos de capitais espe-

expansão sem precedentes históricos

Diante desse desafio epistemo-

culativos ou fluxos de bens e serviços.

dos níveis de ocupação e renda. O

lógico, os economistas têm utiliza-

Mas apesar de apresentarem diversas

grau de flexibilidade quantitativa e

do um subterfúgio: eles invocam a

características comuns, os regimes

salarial, bem como a precariedade

noção conveniente de ”consenso”. É

de crescimento desses países pos-

das relações de trabalho na econo-

assim que se assiste, por exemplo,

suem diferenças fundamentais que

mia americana, se aprofunda e, em
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conseqüência, a evolução dos ganhos

setor industrial. Nessas condições,

favorece o endividamento familiar e

de produtividade se desconecta da

o crescimento do consumo interno

os comportamentos especulativos

evolução do salário médio real

passa a depender cada vez mais do

se exacerbam porque os detentores

. Nessas condições, a concentração

efeito-riqueza derivado da detenção

de capital vêem a oportunidade de

funcional da renda em favor do capital

de ativos financeiros, de uma forte

ganhos fáceis e altos nos merca-

dispara, fazendo avançar a parcela

expansão do crédito e do endivi-

dos financeiros, já que o crédito

damento familiar.

empurra os consumidores para as

dos lucros no PIB dos EUA

e,

simetricamente, levando ao declínio

Mas como apenas uma parte da

da proporção correspondente à massa

massa de lucros gerada (base da

. Um dos resultados dire-

poupança empresarial) é alocada

tos é a forte elevação da poupança

para ativos produtivos reais, a outra

empresarial (S), que, por definição,

e maior parte contribui para ampliar

corresponde aos lucros retidos, pois

fortemente a oferta de liquidez tanto

não distribuídos aos proprietários e

do sistema econômico americano

de produção e de demanda, seja

acionistas. Os fatores de instabilidade

quanto do resto do mundo. Por-

porque as informações não são

são postos em movimento a partir

tanto, os lucros não consumidos

completas, seja porque os merca-

do momento em que o processo de

e não-investidos vão para a esfera

dos financeiros liberalizados não

financeirização possibilita a redução

financeira e viram matéria-prima para

são suficientemente eficientes para

significativa da proporção da pou-

especuladores e para a necessária

permitir a coordenação dos diver-

pança empresarial que é alocada

expansão do crédito que permitirá

sos comportamentos privados de

.A

“fechar” o circuito macroeconômico

ofertantes e demandantes, credores

outra e maior fração será alocada

do regime de acumulação financei-

e devedores. A aleatoriedade e a

em ativos financeiros, de alta renta-

rizado. E então o círculo virtuoso de

subjetividade das expectativas atin-

. Em

crescimento econômico americano

gem um limite tal que sobrevém a

conseqüência, a taxa de crescimento

deslancha nos anos 1990, passando

desconexão entre os retornos finan-

do estoque de capital fixo produtivo

pela irrupção de crises de baixa e

ceiros e as condições econômicas

baixa e reduz o ritmo de geração de

média intensidade (crise do sistema

reais de empresas e famílias que

postos de trabalho nos ramos liga-

de poupança e empréstimo; 1990-

se encontram já demasiadamente

dos à indústria, promovendo, com a

1991; crise dos fundos de investi-

endividadas e com seus rendimen-

difusão das novas tecnologias, uma

mento, 1998 e o estouro da “bolha

tos fragilizados. Nessas condições,

expansão das atividades de serviços.

da internet”, 2000).

famílias e consumidores (classifica-

salarial

em ativos fixos produtivos

bilidade e menores riscos

compras.

T

odavia, os investidores e
especuladores não são
capazes de considerar
todas as condições reais

Destaque-se que a grande maioria

dos como subprimes) não são mais

das crises é precedida por um período

capazes de quitar seus compromis-

Além disso, os EUA deslocaram

de boom no mercado de crédito e por

sos e não possuem mais acesso ao

plantas industriais importantes para

movimentos de superespeculação.

crédito. O elo da corrente se rompe

o exterior, “incharam” ainda mais o

Este fenômeno provoca a chamada

levando à irrupção de uma grande

setor serviços deles. A geração de

inflação de ativos que aumenta o

crise. Como na fase de prosperidade,

emprego no setor serviço é em geral

efeito-riqueza das famílias que pos-

havia uma grande oferta de liquidez

mais precária, com menor remune-

suem ativos financeiros. Levando-as

– base de uma superespeculação

ração e menor qualidade dos postos

a consumirem e a contraírem mais

e da inflação de ativos – a própria

de trabalho, comparativamente ao

financiamentos. Essa configuração

crise vai expressar-se numa redução

Mas isso tem um efeito negativo
sobre o consumo interno.
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dramática da oferta de liquidez e

Nas condições estruturais brasileiras,

Como esta é uma crise estrutu-

de crédito.

com alta concentração da renda e

ral e não uma crise cíclica, não há

O atual regime de crescimento

do estoque de riquezas, e altíssimas

possibilidade de saídas automáti-

brasileiro destaca-se pelas particu-

taxas reais de juros, a financeirização

cas por parte dos movimentos de

laridades de seu processo de finan-

desenvolve-se preponderantemente

auto-ajuste dos mercados. Em ou-

ceirização por renda fixa e não por

por renda fixa e derivativos conectados

tros termos, é necessária uma nova

renda variável. O Quadro 2 a seguir

ao endividamento público interno

arquitetura institucional para uma

permite uma comparação com o

e elevando sobremaneira o custo

retomada sustentável do crescimento

regime americano.

de uso do capital, e portanto, do

econômico. O governo americano

crédito às famílias e às empresas. As

mostra-se consciente disto. Do mesmo

receitas com títulos de renda fixa e

modo, no caso brasileiro, também

derivativos respondem por mais de

as medidas de política econômica

50% da receita operacional total do

devem ser complementadas por uma

sistema bancário-financeiro brasileiro,

estratégia de reforma das estruturas

Conclusão: adequar as
finanças às necessidades do
desenvolvimento socioeconômico
Há sempre uma alternativa à

enquanto os retornos com opera-

básicas da acumulação de capital,

propriedade de ativos de capital

ções de crédito representam apenas

fortemente comprometidas com

real, notadamente a propriedade

20% (vide Gráfico 1, no anexo). Isso

a punção rentista exercida pelos

de moeda e débitos.

explica uma relação crédito/PIB de

mercados financeiros globais.

J. M. Keynes

apenas 39%, uma das mais baixas
entre os emergentes.

Muito provavelmente, o Estado
será forçado a rever a atual forma

A atual fase de crescimento eco-

O alto grau de financeirização da

de inserção internacional, marcada

nômico do Brasil resulta da conjunção

economia brasileira significa também

no âmbito comercial por um ex-

de condições favoráveis no plano

que parte expressiva dos balanços de

cessivo peso das commodities na

doméstico e externo. No plano do-

empresas do setor produtivo está com-

pauta de exportações, e no âmbito

méstico, destacaram-se as reduções

prometida com ativos que não refletem

financeiro por uma forte dependên-

relativas das taxas oficiais de juros, a

suas atividades-fim, pois são opera-

cia de capitais voláteis. A política

expansão do crédito à produção e ao

ções típicas de instituições financeiras,

monetária excessivamente restritiva

consumo, juntamente com as políticas

que visam complementar os lucros

deve ser atenuada em prol de uma

de valorização do salário-mínimo e

operacionais ou mesmo substituí-los

expansão do crédito adequada às

de transferência de renda. No plano

em momentos de queda da demanda

necessidades dos setores produtivos,

externo, o ambiente internacional

efetiva ou quando as taxas de juros

sem a qual o crescimento atual dos

foi favorável tanto em termos de

voltam a subir. Trata-se, portanto, de

níveis de ocupação não se sustenta.

liquidez quanto de demanda pelas

um canal direto de propagação dos

Como observou Boyer (2000), são

commodities brasileiras.

efeitos da crise americana sobre o

dois os desafios inescapáveis do

Para se avaliar os efeitos da crise

setor produtivo. Com os mercados

século 21: disciplinar as finanças

americana sobre a economia brasileira

globais interconectados, essas ope-

e organizar a internacionalização.

torna-se necessário considerar as

rações ganham escala planetária,

Trata-se, porém, de uma agenda

características dos regimes de cres-

aumentando os riscos e a incerteza

que pode e deve começar pelo

cimento da cada um desses países.

dos retornos esperados.

plano doméstico.
mbruno@ibge.gov.br
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NOTAS
1. Segundo Gastón Bachelard, o obstáculo epistemológico corresponde a determinadas práticas
de pesquisa e de formas de pensamento cristalizadas pelo saber instituído, que se convertem em
entraves no processo de conhecimento científico.
Segundo o epistemólogo, “diante do real, aquilo
que cremos saber com clareza ofusca o que deveríamos saber”. Para Bachelard, o conhecimento
do real é uma luz que sempre projeta sombra
em algum lugar. Ele nunca é imediato e pleno,
as revelações do real são sempre recorrentes. O
real nunca é o que poderíamos acreditar, mas
sim o que deveríamos ter pensado.

4. BOYER, em um estudo de 1987, chama a
atenção para o fato de que muitos economistas
interpretaram os acontecimentos posteriores a
1973, como sendo, essencialmente, conseqüência
de uma sucessão de aumentos dos preços de
matérias-primas, de “choques do petróleo”, de
“choques do dólar”, etc.

2. Esta notação é devida à Marx, em “O Capital”.

6. A escola de pensamento econômico novoclássica surge na segunda metade dos anos 1970,
em linha com os desenvolvimentos da teoria monetarista. O conceito de expectativas racionais é
um de seus principais conceitos.

3. A distribuição primária da renda corresponde
à repartição do produto entre os rendimentos do
capital e os rendimentos do trabalho e antecede
à tributação.

5. Este fato já havia sido observado por Robert
Boyer em um trabalho de 1996, intitulado “The
seven paradoxes of capitalism or is a theory of
modern economies still possible?”, Cepremap,
Paris.

7. Os avanços das análises econométricas contribuíram muito para ampliar o conteúdo científico
das teorias econômicas, mas não funcionam como
um método para seleção definitiva da melhor
teoria ou hipótese. É de fato muito difícil dirimir
celeumas teóricas com testes econométricos,
pois na maioria dos casos, o significado econômico dos resultados encontrados dependem
fortemente dos fundamentos teóricos usados
no modelo especificado.
8. De fato, o chamado consenso keynesiano deveria ser denominado como consenso neoclássico-keynesiano, pois em muitos aspectos seus
fundamentos teóricos extravasavam a démarche
e o quadro teórico proposto originalmente por
Keynes em sua Teoria Geral do Emprego, do Juro
e da Moeda, obra que estabeleceu as bases da
macroeconomia moderna.
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FIGURA 1

AS MACRO-REGULARIDADES QUE CONDUZIRAM A CRISE
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FIGURA 2

A CONCENTRAÇÃO FUNCIONAL DA RENDA EM FAVOR DOS LUCROS
AVANÇOU NOS EUA E NO BRASIL (1950-2007)
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FIGURA 4

A PERDA DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL PRODUTIVO NO ESTOQUE TOTAL DE
CAPITAL FIXO: UMA TENDÊNCIA COMUM ENTRE EUA E BRASIL (1950-2007)
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FIGURA 5

PIB E DESEMPREGO NOS EUA E BRASL: DINÂMICAS DIVERGENTES
A PARTIR DE 2007
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QUADRO 1

A CRISE ESTRUTURAL AMERICANA EM QUATRO TEMPOS
Fases
(I)
Início do ciclo
expansivo: finais
dos anos 1980

(II)
Gestação das
condições de
instabilidade
estrutural: 1ª metade
dos anos 1990

(III)
Consolidação
do processo de
financeirização:
2ª metade dos
anos 1990

(IV)
Irrupção da crise:
2007-2008

CAPITAL

• Difusão das novas
tecnologias da
informação e da
comunicação (NTIC)
• Intensificação
da concorrência
internacional
• Elevação dos ganhos
de produtividade

• Alta da parcela dos lucros
no PIB
• Aumento da poupança
empresarial
• Sharehold value
revolution

• Aumento da proporção
da poupança alocada em
ativos financeiros
• Baixa taxa de acumulação
de capital fixo produtivo
• Ampliação da oferta de
liquidez
• Boom no mercado de
crédito

• Inflação de ativos
• Superespeculação
• Queda da taxa
média de lucro e da
rentabilidade do capital
financeiro
• Forte contração da
oferta de crédito e crise
de liquidez

TRABALHO

• Muita flexibilidade
e precariedade nas
relações de emprego
• Queda e estagnação
do salário médio real
• Alta sensibilidade dos
salários à conjuntura

• Queda da parcela salarial
no PIB
• Fragilização dos
rendimentos do trabalho
• Aprofundamento das
desigualdades sociais

• Geração de postos
de trabalho de baixa
qualidade
• Expansão do consumo
via endividamento
• Aumento dos devedores
subprimes

• Elevação do
desemprego
• Inadimplência
• Queda do consumo
assalariado

• Desregulação
financeira
• Novas oportunidades
de lucro em mercados
globais
• Forte estímulo à
acumulação rentista e
patrimonial
• Estabelecimento das
bases institucionais
para uma economia
internacional de
especulação

• Terciarização e
terceirização
• Excessiva concentração
funcional da renda em
favor do capital
• Elevado endividamento
familiar
• Deslocamento de plantas
industriais para países
emergentes

• Generalização
das alternativas de
enriquecimento privado
por canais estritamente
financeiros
• Alta sensibilidade da
demanda efetiva ao
efeito riqueza derivado
da detenção de ativos
financeiros
• Sobreinvestimento
em setores específicos
(imobiliário)

• Superacumulação
de capital financeiro
e de capital fixo não
produtivo (residencial)
• Queda da participação
relativa do capital
industrial no capital
fixo total e “inchaço” do
setor serviços
• Pressão política próreformas estruturais
como saída da crise

Setores e
características

CARACTERÍSTICAS
ESTRUTURAIS

O BRASIL
E OUTRA
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QUADRO 2

DOIS REGIMES DE CRESCIMENTO SUBORDINADOS À ACUMULAÇÃO FINANCEIRA
Economia
Macrovariáveis

Americana

Brasileira

a) Padrão de crescimento econômico

• Lento

• Lento e instável

b) Taxa média de lucro bruto

• Declínio tendencial desde 1998

• Expansão desde 1994

c) Taxa de acumulação de capital fixo produtivo

• Baixa e estagnada

• Baixa e estagnada

d) Taxa real de juros

• Baixa

• Muito alta (quatro vezes superior a dos
outros emergentes)

e) Razão produtividade/salário

• Em alta

• Em alta

f) Taxa de desemprego total (oculto e aberto)

• Em alta (em razão da crise)

• Relativamente estável

g) Percentagem da população com acesso a
ativos financeiros

• Mais de 50%

• Menos de 2%

h) Padrão de financeirização

• Financeirização por renda
variável e derivativos
• Acumulação rentista baseada no
endividamento privado
• Emite sua própria divisa

• Financeirização por renda fixa e
derivativos
• Acumulação rentista baseada no
endividamento público interno
• Necessita de reservas internacionais em
moeda estrangeira

GRÁFICO 1

COMPOSIÇÃO DA RECEITA TOTAL DO SISTEMA BANCÁRIO-FINANCEIRO BRASILEIRO (2000-2006)
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a tarde do dia 11 de setembro de 2001,

parte do mundo ficariam paralisadas. Mal sabia ele que,

Alan Greenspan, o todo-poderoso presi-

independente deste ataque que nunca houve, a bola de

dente do Fed, o Banco Central americano,

neve lançada por Bin Laden já estava em movimento

iniciava o sobrevôo do Atlântico a bordo

e dirigia-se velozmente para Washington, onde ele, o

de um Boeing 767 da Swissair. Do outro

guardião das finanças do país mais poderoso do mundo,

lado do Atlântico, a 4.500 quilômetros, um outro Boeing

seria um dos principais atores da tragédia por vir.

767 era lançado contra a Torre Norte do World Trade
Center. Meia hora depois, Greenspan foi chamado à cabine
de comando onde soube dos ataques e foi informado

PROLOGO

que, estando todos os aeroportos americanos fechados,
o Boeing retornaria a Zurique. Sem nada poder fazer,

Às 8h46 da manhã do dia 11 de setembro de 2001,

Greenspan voltou a sua poltrona na primeira classe e

o Boeing 767-223ER, prefixo N334AA da American Airli-

durante três horas meditou sobre o que teria acontecido

nes, terminava violentamente o que seria o vôo AA011,

e quais seriam as conseqüências. Mais tarde, ao escrever

ao chocar-se contra a fachada sul do 91º andar da torre

suas memórias, disse que sempre achou que a melhor

norte do World Trade Center. Voando a 700 km/h, as 115

maneira de mutilar os Estados Unidos seria o colapso

toneladas do avião explodiram lançando ao espaço pe-

do seu sistema financeiro e que acreditava ser esse um

daços de cadeiras, mesas, peças de avião e corpos. Tre-

dos motivos do ataque. Disse ele:

zentos metros abaixo, corretores e operadores que saíam
do metrô ou dirigiam-se à Bolsa de Nova York, através da

“Numa economia sofisticada como a dos Estados

West Broadway, tentavam esconder-se dos destroços que

Unidos, as pessoas interagem e trocam bens e serviços

caíam. Na rua, poucos ficaram feridos, mas acima do 91º

o tempo todo, e a divisão do trabalho é tão complexa

andar, ninguém sobreviveu.

que todas as famílias dependem do comércio para

Dezessete minutos depois, milhões de pessoas assisti-

sobreviver Caso se passe a evitar a vida econômi-

ram pela TV, horrorizadas, à aproximação de um segundo

ca cotidiana – se os investidores descartarem suas

avião. Às 9h, o vôo United 175 que saíra de Boston com

ações, ou se as empresas abandonarem transações

destino a Los Angeles chocou-se com o canto sudeste

do dia-a-dia, ou se cidadãos ficarem em casa, com

da torre sul. O avião quase errou o alvo. O inexperien-

medo de ir a shopping e de exporem-se a ataques

te piloto teve de fazer uma curva fechada e, com isso,

suicidas – os efeitos se avolumarão como uma bola

o avião entrou na quina direita da torre, com ângulo

de neve. Muito antes da aterrissagem do avião, eu

superior a 45º. A asa esquerda entrou no 77° andar e

já havia concluído que o mundo estava a ponto de

a direita cortou o 90º. Treze andares foram destruídos.

mudar de maneira imprevisível”.

A torre sul, embora atingida dezessete minutos após a
torre norte, seria a primeira a cair.

Sábias palavras. Greenspan referia-se à possibilidade de

A milhares de quilômetros dali, nas encostas inóspitas

um ataque contra o Fed, onde computadores processam

e geladas do Hindu Kush, no Afeganistão, um grupo de

o sistema de pagamentos dos Estados Unidos. Se fossem

homens reunia-se em torno de um rádio de campanha.

atacados, as atividades bancárias do país e de grande

A imagem da TV, coisa demoníaca ainda era banida pelos
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governantes Talibans. Este seleto grupo, formado por

Uma semana após o atentado, no dia 19 de setembro,

Osama Bin Laden e seus seguidores, acompanhava o

Alan Greenspan, Robert Rubin, ex-presidente do banco

desenrolar do drama. A cada nova notícia, o grupo virava

Goldman Sachs e ex-secretário do Tesouro, e Larry Lind-

para a cidade sagrada de Meca e, de joelhos, fazia a Surat

sey, assessor econômico da Casa Branca, reuniram-se no

Al Fátiha, a oração de agradecimento a Alá.

gabinete do presidente da Câmara de Deputados com o

Bin Laden sabia que o ataque geraria uma grande

presidente do Congresso e os lideres dos partidos para

convulsão e esse era o seu objetivo. A queda das torres

explicarem aos congressistas qual teria sido o impacto

foi um inesperado bônus, mas sua fixação pelo World

econômico do ataques. Lindsey disse que os terroristas

Trade Center – esse foi seu segundo ataque contra as

haviam infligido sério golpe na confiança dos america-

torres – derivava do fato de o orgulhoso povo americano

nos e que seria necessário um corte de impostos. Além

não suportar um ataque em seu território e muito menos

disso, o governo deveria injetar, imediatamente, US$100

contra dois verdadeiros ícones do seu modelo capitalista.

bilhões na economia. Greenspan discordou. Disse que

A reação dos americanos já era esperada, mas Bin Laden,

ainda era cedo para tomar qualquer medida e que a Bolsa

nem no seu mais alucinógeno sonho, poderia imaginar a

de Nova York, situada praticamente sob os escombros do

seqüência de erros que levaria à destruição do modelo

World Trade Center, já estava funcionando normalmente,

mais bem-sucedido de capitalismo de mercado da mo-

tendo se recuperado de uma pequena queda e agora

derna história do nosso mundo.

operava com estabilidade. Prosseguiu dizendo que isso
seria “um ponto luminoso no quebra-cabeça que ainda
estava sendo montado no Fed” e concluiu afirmando

PRIMEIRO ATO

A BOLA DE NEVE

que consultas feitas pelo Fed indicavam que, salvo o
setor de transportes aéreos e o de turismo, a maioria das
empresas não enfrentava problemas sérios. Recomendou
que nada fosse feito no momento e que nova reunião

As ondas de choque do ataque paralisaram os Esta-

fosse realizada dentro de 10 ou 15 dias.

dos Unidos. Embora a compensação bancária não tenha

No dia seguinte, 20 de setembro, em audiência pública

sofrido solução de continuidade e a Bolsa tenha reaberto

na Comissão de Bancos do Senado, Greenspan reiteraria,

poucos dias depois, o choque do inesperado e violento

publicamente, essas recomendações:

ataque começou a comandar a vida dos americanos.
Pessoas passaram a ficar em casa estocando alimentos,

“Ninguém tem a capacidade de avaliar inteiramente

água e armas. A interrupção do transporte aéreo cau-

como se desenrolará a tragédia de 11 de setembro.

sou grande transtorno. Alimentos perecíveis, geralmente

Mas, nas próximas semanas, à medida que o choque

transportados pelo ar, desapareceram das prateleiras

for arrefecendo, deveremos ser capazes de melhor

e peças just in time pararam de chegar às fabricas. Em

avaliar como a dinâmica contínua dos eventos moldará

Washington, o presidente Bush reuniu-se com os militares

as perspectivas econômicas imediatas”.

para avaliar o risco e planejar a retaliação. No Congresso,
políticos reuniam-se para se posicionaram diante dos
acontecimentos.

Sábias palavras. Na segunda-feira, tranqüilizada, a
Bolsa subiu 3,4% e não mais pararia de subir. Onze dias
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depois, no dia 30 de setembro, o comitê do FOMC sob a

trilhões de dólares. Se não foi a economia que forçou

presidência de Greenspan, reuniu-se e, pela primeira vez

a baixa dos juros, o que teria sido?

em 40 anos, baixava a taxa dos títulos americanos para
2,5% ao ano, taxa essa inferior à da inflação. Pode ser que
a taxa baixasse para esse nível, mesmo sem os ataques.
O Fed, que tinha elevado sua taxa para 6,5% no final do
ano anterior, já vinha baixando-a lentamente. No dia 17,

SEGUNDO ATO

O GRANDE SATA

seis dias após o ataque e com a Bolsa ainda fechada, já
tinha declinado para 3%, sem maiores emoções. O que

O presidente George Walker Bush foi eleito em 2000

repercutiu no mercado foi o incomum tom alarmista

pelos votos indiretos do Colégio Eleitoral – um seleto

do comunicado atribuindo ao “ataque terrorista” um

grupo de 538 delegados que escolhem o candidato de

“significante aumento na incerteza” e, com isso, dando

cada partido e, posteriormente, elegem o presidente. Os

uma ênfase altamente negativa a uma economia que já

eleitores votam nos delegados, mas dependendo do Es-

mostrava sinais de recuperação. Dizia a ata:

tado, votam diretamente no presidente e vice-presidente.
Os eleitos podem ganhar no Colégio Eleitoral e perder

“O ataque terrorista aumentou significativamente a

no voto popular, coisa bastante rara, pois somente três

incerteza de uma economia que já estava fraca. Como

dos 43 presidentes eleitos deixaram de ganhar no voto

conseqüência, os negócios e o consumo familiar estão

popular. Bush foi um deles – os outros dois foram eleitos

ficando cada vez mais estagnados”.

no século 19. Impopular desde o início, Bush viu seus
índices de aceitação caírem para 50%, fato raríssimo em

O que teria levado o Fed a diminuir a taxa para
níveis inferiores ao da inflação e continuar baixando-a
até inéditos 1%? Por que mantê-los nesse nível por

início de mandato.
Oito dias após o atentado, no dia 19, o presidente
Bush dirigiu-se à nação:

mais três anos, quando o PIB americano já alcançava
US$ 11,3 trilhões, 9,6% acima dos US$ 10,3 trilhões da

“A América foi alvo de ataque porque somos o farol

época dos ataques? O que teria feito Greenspan e seus

mais luminoso a orientar a busca por liberdade e

colegas mudarem de opinião? Os números da economia

por oportunidades em todo o mundo (...) e ninguém

mostrariam que ele tinha razão: quando dos ataques

impedirá que essa luz continue brilhando (...) Este é

terroristas, a economia americana já apresentava sinais

um conflito diferente, contra um inimigo diferente

de recuperação; o PIB americano, que caíra 1,1% no

(..) a guerra contra o terrorismo não será uma guerra

trimestre do ataque ( julho, agosto e setembro), logo

de campos de batalha. O inimigo agora é oculto,

subiria 1,4% no quarto e não mais pararia de subir. Em

secreto, que sob a capa do terrorismo pode atacar

2003, com juros ainda em 1%, avançou 2,4%. Em 2004,

em qualquer momento, em qualquer lugar”.

quando começaram a subir, chegou a 3,1% e em 2005,
quando ainda estavam abaixo dos níveis anteriores ao

Ao terminar o discurso sua popularidade subiu para

ataque, atingiu 4,4%. Números impressionantes para

86% e Greenspan ficou empolgado. Mais tarde, definiria

uma economia que movimenta mais de uma dezena de

o discurso como “o mais eficaz de seu mandato”.
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Washington continuava em polvorosa; ruas eram
interrompidas por barricadas onde soldados camuflados
e pesadamente armados inspecionavam os carros, um a
um. Presidente do Fed ou cidadão comum, todos eram
investigados. Portas e malas eram abertas e passageiros
identificados. Para entrar na garagem subterrânea do
Fed era necessário ter o carro inspecionado por cães
farejadores, em busca de explosivos. O mesmo acontecia
com todos os funcionários, bem como com os membros
da Junta de Governadores, Greenspan inclusive. Com
os aeroportos fechados, ninguém conseguia partir ou
chegar. Milhares de pessoas acotovelavam-se nos aeroportos enquanto caças a jato cruzavam os céus com
ordens de derrubar qualquer avião que se aproximasse.
Os únicos objetos voadores sobre Washington eram os
pesados helicópteros de combate que sobrevoavam a
cidade, à baixa altura. Os Estados Unidos estavam em
guerra.
Como todo americano Greenspan e seus colegas do Fed
sentiam-se ameaçados. De onde viria o próximo ataque?
Se o objetivo da Al Qaeda era a ruptura da economia

Se Bin
Laden era
a espada
vingadora
de Ala,
George Bush
seria o seu
profeta

americana, outros ataques deveriam acontecer. E como
seriam esses ataques? Através de gás na tubulação de
ar-condicionado, ou da contaminação dos reservatórios
de água? Nos corredores de Washington comentava-se o
possível uso de armas de destruição em massa. Saddam
Hussein ainda não era a bola da vez, mas a possibilidade
de algum artefato atômico ter sido roubado da falida
União Soviética ganhava cada vez mais adeptos. Não é
de surpreender que os termos da Ata do Fed, geralmente
sóbrios, descompromissados e objetivos, expressassem
desta vez o medo de quem a escreveu.
A Junta de Governadores do Federal Reserve é indicada pelo presidente e aprovada pelo Senado, tal qual
no Brasil. A diferença é que os mandatos são alternados e de 14 anos, sem possibilidade de demissão ou
reeleição. A idéia é torná-la independente dos anseios
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políticos de Washington, mas seria totalmente impossível

logo reconhecido como made in USA e o responsável

dissociá-la do clima de terror daquela época. E o terror

pelo ataque fosse, posteriormente, identificado como

ainda ia piorar.

um biólogo americano que trabalhava no Pentágono

No dia 7 de outubro, uma semana após a reunião

– pressionado pelo FBI, ele acabou suicidando-se. Para

do Fed, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. A

piorar, no dia 22 de dezembro, um muçulmano inglês

popularidade de Bush subiu para 93%, a mais alta de

tentou acender um sapato-bomba a bordo de um Boeing

um presidente desde os tempos do general Eisenhower,

da American Airlines quando o mesmo sobrevoava o

o herói da Segunda Guerra Mundial. Como todo bom

Atlântico, rumo a Miami. Viajar de avião passou a ser

político, Bush entendeu a questão: o eleitor americano

um tormento. Malas, roupas, sapatos de passageiros

queria o sangue de quem o insultou. A partir daí, o lema

passaram a ser inspecionados por soldados fortemente

seria vingança.

armados, equipados com armamento pesado e camu-

Com o passar dos dias a guerra do Afeganistão con-

flados em suas roupas de combate. Gentis comissárias

tinuava a ser o tema predileto da imprensa. A economia

de bordo foram substituídas por truculentos seguranças

ia bem, com números cada vez melhores. Houve, em

armados. Baque nas viagens de lazer e negócios.

um primeiro momento, um aumento no desemprego

Chegamos a 2002 e a taxa do Fed baixava para 1,5%.

devido à queda do turismo, uma das maiores fontes de

Junto com ela, a popularidade do presidente que, a essa

renda dos Estados Unidos e da parada nos investimentos?

altura, rumava, rapidamente, para os temidos 50%. A

Quem iria investir em um país que poderia ser atacado

economia recuperava-se, a inflação estava contida, o

a qualquer momento. Quais seriam os próximos alvos?

desemprego estabilizado e a Bolsa subia. No dia 11 de

Prontamente, o Congresso votou uma verba de US$ 40

março o Dow-Jones fechava em 10.611, 20% acima do

bilhões para os setores diretamente atingidos. No final do

índice de fechamento do dia que antecedeu ao ataque.

mês, o maior dos medos aconteceu: os Estados Unidos

Os juros baixos estavam fazendo efeito.

estavam sendo alvo de um ataque bacteriológico.

Mas Bush precisava de apoio e não descansava de

Senadores e jornalistas recebiam cartas com antraz,

seu apelo ao terror. Em 22 de janeiro, ao fazer o seu

uma poderosa bactéria assassina que mata em 90% dos

discurso do Estado da União, na abertura dos trabalhos

casos. Quarenta pessoas foram infectadas e três morre-

do Congresso, Bush anuncia a “cruzada contra o terror”

ram. Pânico! Ninguém mais abria cartas. Os funcionários

e cria o “Eixo do Mal”, eixo esse formado por Coréia,

dos correios pararam de trabalhar. A TV mostrava tro-

Irã e Iraque e tendo como suplentes Cuba, Líbia e Síria.

pas do exército, preparadas para a guerra bacteriológica,

Os termos foram bem escolhidos: “Cruzada” remete aos

ocupando os correios e milhares de inocentes pacotes

cristãos que na Idade Média invadiram o Oriente Médio.

sendo destruídos. As repartições públicas, Fed inclusive,

“Eixo” era utilizado para definir os governos nazistas du-

passaram a contar com esquadrões antibacteriológicos

rante a Segunda Guerra Mundial e “Mal” utilizada por

que vieram juntar-se aos antibomba. Impossível entrar no

Reagan para definir o Império do Mal, a antiga União

prédio sem abrir malas, tirar casacos ou exibir credenciais,

das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

detalhadamente examinadas.

Bush atinge seu objetivo: o terror aumenta. Kim

O presidente Bush não perdeu tempo: “Isso é coi-

Jong II, o ditador da Coréia, anuncia que já enriquecia

sa da Al-Qaeda”. Pouco importava que o antraz fosse

urânio e produzia plutônio, ingredientes das bombas
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atômicas e que agora, com a chegada de George Bush

“Na reunião do FOMC de fins de junho, em que deci-

ao poder, começaria um programa de mísseis balísticos

dimos reduzir as taxas de juros ainda mais, para 1%, a

intercontinentais. No Irã, o líder pacifista Hashemi Raf-

deflação foi o tópico mais importante. Concordamos

sanjani é derrotado pelo xiita Mahmoud Ahmadinejad

com essa iniciativa, não obstante o consenso de que

que logo anuncia a ativação do seu programa nuclear;

a economia provavelmente não precisava de outra

em Bagdá, o arruinado ditador Sadam Husseim limita-

redução de juros”.

se a reunir suas tropas e deixa-se filmar disparando
um rifle durante um desfile militar. O terror assola os

E mais adiante:

lares americanos, bem como o board do Fed, da SEC,
o Congresso e a Suprema Corte. Washington vivia dias

“Os gastos dos consumidores sustentaram a economia

de pânico total.

durante a letargia pós-11 de setembro e o fator que

Menos de seis meses depois, em 1º de junho, Bush faz

mantivera os gastos dos consumidores foi o mercado

discurso na Academia Militar de West Point proclamando

imobiliário. Em muitas partes dos Estados Unidos, os

os americanos à guerra:

imóveis residenciais, energizados pela queda nas taxas
de juros dos empréstimos hipotecários, começaram

“A defesa da pátria e a defesa contra mísseis são parte

a registrar forte valorização. (...) O boom imobiliário

da segurança mais forte e prioridades essenciais dos

elevou a moral da população – mesmo quem não

Estados Unidos. Ainda assim, a guerra contra o terror

estivesse vendendo a casa, percorria o bairro e via

não será vencida na defensiva. Precisamos levar a ba-

os preços de venda de imóveis semelhantes, o que

talha até o inimigo, destruir seus planos e enfrentar as

significava que seu imóvel também valia muito mais”.

piores ameaças antes que elas surjam. No mundo em

(...) O aumento foi ainda maior entre hispânicos e

que ingressamos, o único caminho para a segurança

negros, na medida em que a maior afluência e o es-

é o caminho da ação. E esta nação irá agir”.

tímulo dos financiamentos subprime, ou de segunda
linha, criaram condições para que muitos membros de

Os dias de Saddan Husseim estavam contados e o Dow

grupos minoritários comprassem seu primeiro imóvel.

Jones começa a cair. No final do ano teria recuado 27%.

Esse estímulo à compra de casa própria aumentou a

Bush conseguira criar um verdadeiro clima de guerra no

quantidade de pessoas com interesses concretos no

mundo. Países eram exortados para a guerra e as Bolsas

futuro do país e fez bem para a coesão nacional”.

caíam. O Ibovespa retrocedeu 20% e, quando calculado
em dólares, caiu 44%.

Pela primeira vez na história, o Banco Central ame-

No dia 20 de março de 2003, os Estados Unidos ata-

ricano tomou uma decisão de cunho político-populista.

cam o Iraque e a popularidade de Bush ultrapassa 70%.

Pânico faz a pessoa prudente fazer coisas racionais que

Três meses depois, o Fed joga sua taxa a inéditos 1%. Em

contribuem para a falência das instituições. A bola de

suas memórias, Greenspan tenta atribuir tal decisão ao

neve crescia e preparava-se para inundar o mundo com

perigo da deflação, mas o verdadeiro motivo só apare-

títulos que, dentro de poucos anos, destruiriam o sistema

ceria quatro anos depois. Na página 222 do seu livro “A

de capitalismo de mercado. Se Bin Laden era a espada

Era da Turbulência”, lê-se o seguinte:

vingadora de Alá, George Bush seria o seu profeta.
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procura por títulos mais rentáveis e a enxurrada de títulos
hipotecários parecia ser o investimento ideal. Hipotecas
custavam entre 5% e 7% ao ano e seus títulos rendiam
quatro a cinco vezes o ganho dos títulos do Tesouro e o
dobro da inflação. Além disso eram garantidos por bem
de raiz, os imóveis, que cada vez mais valiam. Começa

Em seu célebre livro, “A Riqueza das Nações”, Adam

a farra das hipotecas.

Smith disse que, em uma economia de mercado a inte-

Os Estados Unidos possuem duas grandes agências

ração dos indivíduos, mesmo sem a presença do Estado

seguradoras de crédito imobiliário. Fannie Mae e Fre-

coordenador do interesse da comunidade, parece resultar

ddie Mac eram empresas privadas patrocinadas pelo

numa determinada ordem, como se houvesse uma “mão

governo (leia-se: garantidas) com o objetivo de con-

invisível” que os orientasse. Adam Smith dizia que o Es-

ceder financiamentos baratos para a compra da casa

tado intervencionista distorce o mercado, prejudicando

própria. Fannie e Freddie não emprestavam dinheiro,

o funcionamento da mão invisível e impedindo que ela

apenas compravam hipotecas feitas pelos bancos, da-

exerça sua função no mundo real. Difícil imaginar um

vam a sua garantia (que se tudo desse errado seriam

momento mais intervencionista do que o do pós-atentado

cobertas pelo governo) e às repassavam, com lucro,

ao World Trade Center.

para outros bancos.

Juros negativos estimulam o consumo, pois nin-

No final de 2003, inicio de 2004, os americanos eram

guém espera o dinheiro acumular para comprar, mais

bombardeados com noticias aterrorizantes: bombas explo-

tarde, um bem que, possivelmente, estará mais caro

diam em Bagdá, Bali, Londres e Bilbao e ouviam-se pelo

do que a poupança acumulada. Por outro lado, gera

rádio e TV inflamados discursos, do agora aparentemente

endividamento, pois o aumento na demanda tende a

imortal Bin Laden, exortando muçulmanos a uma Intifada

elevar o preço do bem adquirido para acima do custo

contra os Estados Unidos. Em maio, a popularidade do

da dívida. Se o endividamento é feito para adquirir um

presidente Bush caía para 46%, e o pior é que as eleições

bem de raiz, com valor de mercado sempre crescente,

estavam programadas para dali a seis meses.

o estímulo é potencializado. Se alguém compra um

Da mesma forma que o “independente” Banco Central

imóvel financiado em 30 anos e vê o valor desse imóvel

americano recebia pressões do Estado intervencionista

subir, fica tentado a aumentar o endividamento dando

para manter e, se possível baixar os juros, o também “in-

o agora mais valorizado imóvel em garantia. O dinheiro

dependente” Federal Housing Finance Board, uma agência

recebido pode ir para o consumo ou alavancar o patri-

reguladora que controla a indústria de crédito imobiliário,

mônio através da compra de outro imóvel, desta vez de

também era pressionada pelo Congresso a aumentar o

maior valor. Uma verdadeira corrente da felicidade, e

financiamento aos eleitores de baixa renda.

felicidade eram o que Bush queria dar ao aterrorizado
povo americano.

Enfadados com o incessante apelo ao terror, os eleitores americanos começavam a dirigir sua atenção para

Juros negativos também afastam investidores. Não

o bem-sucedido boom imobiliário. Sensíveis a esses an-

teria sentido comprar um título do Tesouro que, no venci-

seios, a oposição democrática apropriou-se da bandeira

mento, valeria menos que o valor da aplicação. Começa a

dos juros artificialmente baixos e impulsionou o crédito
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o nível de renda mínima dos candidatos a empréstimos
imobiliários. O Senador democrata Jack Reed, de Rhode
Island, assim definiu a situação:

Em um primeiro momento, Wall Street não participou
dessa bonança, nicho restrito dos bancos comerciais e
das empresas de crédito imobiliário. A procura por in-

“Quando casas dobram de preço a cada seis anos e a

vestimentos mais rentáveis do que os esquálidos títulos

renda sobe um mero um por cento ao ano, a missão

do Tesouro levaram os investidores para o mercado de

da Fannie Mae torna-se de importância capital. Na

ações. Entre o final de 2002 e o início de 2004 o Dow-

realidade Fannie e Freddie podem fazer mais, muito

Jones subiu 40%. Mas Wall Street e seus investidores não

mais”.

podiam ficar alheios a esse mercado e a mão invisível do
mercado, agora inexoravelmente orientada pelo Estado,

Com a mão visível do governo pressionando para a

o empurrava para essa rara e rentável oportunidade.

concessão de empréstimos a mutuários de baixa renda,

No início dos anos 80, um jovem financista assombrou

Fannie e Freddie passaram a atuar como recicladoras de

o mundo com a sua habilidade de captar recursos através

títulos prime, a partir da matéria prima do subprime, ao

da venda maciça de títulos podres, à época conhecidos

transformarem títulos 100% subprime em 100% prime.

como junk bonds. Mike Milken desenvolveu um modelo

Entre 2001, ano do ataque ao World Trade Center e

de financiamento para compra de empresas envolvendo

2004, ano da reeleição de Bush, o mercado de subprimes

lotes de títulos podres, misturados com títulos de alta

mais do que triplicou, indo de US$ 160 bilhões para

qualidade. Essas cestas de títulos, conhecidas como As-

US$ 540 bilhões. O mercado de hipotecas, prime e sub-

set Backed Securities (ABS), ou Títulos Garantidos por

primes, atingiu US$ 1 trilhão. Isso significava que 54%

Patrimônio, financiaram mega operações de compra e

dos empréstimos imobiliários eram feitos para pessoas

fechamento de capital de empresas. Milken misturava

que dificilmente os pagariam, caso os juros voltassem

títulos de crédito de baixa rentabilidade e alta garantia,

a subir.

emitidos pela empresa compradora, com títulos de alta

Em agosto de 2004, o Fed não mais resistiu e subiu

rentabilidade e alto risco, emitidos pela empresa a ser

0,25% na sua taxa. Afinal, as eleições seriam dali a dois

comprada. O resultado eram títulos de melhor rendimento

meses e os aumentos não teriam reflexos antes das eleições.

do que os títulos de alta qualidade (high grade) e melhor

No final do ano, após os eleitores terem mantido Bush

segurança do que os títulos podres (junk bonds). Milken

na Casa Branca, estavam em 1,75%; ainda baixíssimas,

foi um dos primeiros bilionários de Wall Street, embora

mas quase o dobro de antigamente. As inadimplências

por outros motivos tenha acabado na prisão, quebrado

começam a aparecer. Bancos, entulhados de empréstimos

o seu banco e inspirado Oliver Stone a fazer seu filme

não-pagos, correm para o Congresso, que pressionou a

“Wall Street”.

agência reguladora para permitir que Fannie e Freddie

Antes do seu calvário, Milken colocou seu banco, o

assumissem seus “micos”. Fannie e Freddie compraram

Drexel, Burham, Lambert, Inc., no negócio imobiliário. A

mais US$ 40 bilhões de subprimes.

operação era a mesma: misturar empréstimos imobiliá-
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rios de alto risco (subprimes) com outros de baixo risco

Um CDO é emitido por uma Sociedade de Propósito

(primes) tendo por objetivo aumentar a rentabilidade e

Especial (SPE) (Special Purpose Entity), empresa consti

a segurança dos títulos, agora chamados de Collatera-

tuída por um banco de investimentos em um dos paraísos

lized Debt Obligation (CDO), ou Obrigação de Débito

fiscais existentes pelo mundo afora. Os ativos desta SPE

Colateralizado.

são constituídos por títulos hipotecários (prime, superpri-

Wall Street gosta de títulos complexos, de difícil

me e subprimes) e empréstimos corporativos com altas

avaliação, e quase impossível de serem entendido por

taxas de retorno, chamados high-yield. Um eufemismo

pessoas não familiarizadas com seus escuros e sinuosos

para junk bonds, ou títulos podres.

labirintos. Os CDOs eram os títulos ideais para serem

Por possuírem prazos, rentabilidades e garantias di-

oferecidos para os jovens administradores de recursos

ferentes, o banco de investimento contrata uma empresa

americanos e a quase totalidade dos administradores

de avaliação de risco (S&P, Moody’s etc.). Em seguida, o

estrangeiros. Eles eram totalmente obscuros, ofereciam

banco de investimento, a empresa de avaliação de risco,

alta rentabilidade, uma aparente alta segurança e mais

a corretora do banco e o administrador dos recursos da

importante: contornavam as novas e rigorosas leis ame-

SPE (geralmente um funcionário do banco) montam um

ricanas que impediam a disseminação de títulos podres

CDO sob medida para um determinado tipo de investidor

pelas carteiras dos fundos de investimento..

institucional. A carteira do CDO será moldada por uma
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certa quantidade de títulos com rating AAA (superprime),

A bola de neve lançada das ruínas do World Trade

outra de títulos AA até BB (prime) e alguns títulos sem

Center atingiu Washington em cheio. A primeira vítima

grau de investimento (subprime). O importante é que

foi a Casa Branca, que espalhou pelo mundo o terror de

o CDO final tenha “grau de investimento” (prime) para

Bin Laden e depois o Congresso, que o endossou; mas o

que possa ser adquirido pelos investidores institucionais.

capitalismo de mercado começou a desmoronar a partir

Note-se que, entre os títulos superprime (AAA) estavam

da parceria com o Federal Reserve Board que, alegando

os subprimes garantidos pelo governo americano através

a necessidade de combater a depressão gerada pelo

das Fannie Mae e Freddie Mac.

trauma do ataque, baixou e manteve desnecessariamente

Com títulos subprimes encapsulados dentro de um único

baixos, os juros dos títulos do Tesouro por um período

título prime, Wall Street partiu para a mais interessante

longo demais. O segundo golpe foi a ilimitada fabricação

parte do processo: ganhar dinheiro, muito dinheiro!

de empréstimos subprimes viabilizados e estimulados

Os cinco grandes bancos de investimento ameri-

por agências governamentais e paragovernamentais,

canos – Bear Stearns, Merrill Lynch, Lehman Brothers,

mas o golpe final, o Coup de Grace estava para ser dado,

Goldman Sachs e Morgan Stanley – montaram em

justamente, pela agência governamental que regula o

Nova York uma gigantesca mesa de negociação de

próprio mercado de capitais: a Securities and Exchange

recebíveis (CDO, ABS, etc.) Emissores ou investidores,

Comission (SEC), a CVM dos Estados Unidos.

de qualquer lugar do mundo que desejassem comprar
ou vender esses títulos, teriam de passar por suas
mesas. E o interessante era que esses negócios eram
feitos em surdina. Ao contrário do que acontece com
as ações, cotadas e imediatamente divulgadas, online,

QUINTO ATO

COUP DE GRACE

negócio a negócio, pelos mídia eletrônica global, os
recebíveis são negociados somente no mercado de

Em uma tarde ensolarada da primavera de 2004,

balcão, sem nenhuma transparência. Um hedge fund

os cinco membros do colegiado da SEC reuniram-se

russo podia vender um CDO por 10 que, imediatamente,

para analisar um pleito dos cinco grandes bancos de

seria revendido em Nova York, por 20, para um Fundo

investimento americanos. Eles queriam que a comissão

Soberano chinês.

revogasse uma antiga decisão que condicionava o nível de

O negócio ficava mais interessante ainda quando

endividamento das suas corretoras ao tamanho das suas

dele participavam os hedge funds. Esses fundos utilizam

reservas. A proposta restringia a benesse somente para

derivativos para aumentar ou reduzir sua alavancagem

as corretoras dos cinco grandes bancos, as únicas com

e para isso costumam tomar dinheiro emprestado no

patrimônio superior a US$ 5 bilhões. Em contrapartida,

mercado. Ao fazerem isso, potencializam sua capacida-

dava ao governo, através da SEC, o poder de controlar

de de gerar lucros ou prejuízos. Como são forçados a

de mais de perto as atividades desses bancos. O que

mudarem constantemente de posição, geram negócios

os grandes bancos de investimento queriam era liberar

e spreads no mercado secundário que, de outra forma,

bilhões de dólares de suas reservas para serem aplicados,

permaneceriam adormecidos nas suas carteiras por até

não só nos títulos de recebíveis do mercado imobiliário,

30 anos.

mas também no crescente mercado de títulos garantidos
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por ativos de empresas, os Asset Backed Securities (ABS),

seu nível histórico de 10 a 12 vezes. Quatro anos, quatro

além, é claro, de aumentarem a alavancagem através

meses e 26 dias depois, esses cinco bancos deixariam de

de operações no mercado de derivativos.

existir como tal e, com eles, o modelo de capitalismo de

Ao mesmo tempo que a bolha do mercado imobili-

mercado, tal qual o conhecemos hoje em dia.

ário estendia-se pelo mundo, surgia um novo, imenso e
guloso mercado para os nebulosos títulos de recebíveis.
Estimulada pela baixa taxa de juros e pelo consumo dela
resultante, a economia americana puxava os países em
desenvolvimento. A China crescia 12%, a Índia 8%, a Rússia
7% e o Brasil, recém-saído do trauma da hiperinflação,
capengava nos 2%. O PIB mundial passara de 2,7% em

EPILOGO

O FIM DOS
TEMPOS

2003 para 5,3% em 2007. E as Bolsas acompanhavam:
Entre o início de 2004 e o final de 2007, o índice MXWD,

“Sabeis distinguir o aspecto do céu e não podeis

que mede os mercados desenvolvidos e em desenvol-

discernir os sinais dos tempos?”

vimento, subiu 76%.

Uma geração má e adúltera pede um sinal; e

Se era tão bom comprar ações de uma empresa, que tal
comprar a empresa? Se levasse cinco anos para construir

nenhum sinal lhe será dado,
Mateus 16.4

uma siderúrgica, por que não comprar uma já pronta?
O boom da Bolsa fez o mercado de fusões e aquisições

No dia 22 de junho de 2007, o Bear Stearns, um dos

(M&A) explodir. Em 2004 mal ultrapassava US$ 1 trilhão;

cinco grandes bancos de investimento americanos, anunciou

em 2007, essa cifra triplicou. Três vezes maior que o

a emissão de US$ 3,2 bilhões de títulos colateralizados

mercado de hipotecas imobiliárias. E quem financiava

para dar liquidez ao seu Fundo de Crédito Estruturado de

tudo isso? Os ABS de Mike Milken.

Alta Graduação. Ao mesmo tempo, recorreu aos bancos

Razão de ser dos bancos de investimento, as operações

para obter empréstimos colateralizados para capitalizar

de M&A encontraram nos ABS o seu grande propulsor;

o seu Fundo de Crédito Estruturado de Alta Graduação

afinal os títulos podres emitidos pela empresa comprada

Realçado com Alavancagem. Bonitos nomes, mas difícil

não eram tão podres quanto os empréstimos imobiliários

de saber a que se referiam.

oferecidos a pessoas físicas de baixa ou nenhuma renda.

O Bear Stearns era o quinto maior banco de in-

A empresa comprada existia e era suficientemente boa

vestimentos dos Estados Unidos, um dos maiores do

para ser objeto da cobiça da empresa compradora. Além

mundo e o maior colocador de hedge funds do país.

disso, a partir da compra, passaria a ser administrada

Além disso, esses estranhos e quase incompreensíveis

pela empresa high grade compradora. Um bom título,

fundos eram administrados por Richard E. Marin, um

sem dúvida!

dos ícones da indústria. Bastavam esses dois nomes

Aprovada a liberação da alavancagem, a medida foi

para vender qualquer coisa. O fundo “realçado com

publicada na semana seguinte. Três anos depois esses cinco

alavancagem” captou US$ 642 milhões no seu lança-

bancos alavancavam cerca de 30 vezes o seu patrimônio,

mento e quatro meses depois já apresentava um retorno

enquanto a maioria dos bancos comerciais mantinha

de 4,4%. Uma incrível rentabilidade de 13,8% ao ano.
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Investidores novatos ou experientes, profissionais ou

mundo inteiro, eram claras: os fundos devem manter

amadores, ambiciosos ou precavidos, compram cotas de

um mínimo de 80% do seu patrimônio líquido em títulos

fundos baseados nos prospectos de emissão, nos tipos

sugeridos ou insinuados pelo nome do fundo. Segundo

de fundos, nas rentabilidades passadas e no nome das

a lei, qualquer fundo que investisse em títulos podres

instituições financeiras que os oferecem, e os fundos

(subprimes) deveria denominar-se como tal, mas a mágica

da Bear Stearns tinham tudo isso.

de Wall Street, aliada às recicladoras Fannie e Freddie,

Seis meses depois do lançamento, os fundos quebra-

tinha transformado e alavancado trilhões de dólares de

ram. Operadores do mundo inteiro perguntavam-se: O

subprimes em títulos primes e eles agora inundavam

que aconteceu? Por que esses fundos ficaram ilíquidos?

as carteiras dos bancos, administradoras de carteiras

Por que a Merrill Lynch não conseguiu captar recur-

e fundos high grade do mundo inteiro.

sos? Por que um fundo de US$ 642 milhões de dólares

Para piorar, a constatação pública que os fundos da

precisa de US$ 3,2 bilhões? Por que um banco de Wall

Bear Stearns não conseguiram desfazer-se dos títulos

Street estaria tão interessado em captar dinheiro para

de suas carteiras por estarem os mesmo precificados

um concorrente?

acima do seu verdadeiro “valor de mercado”, acabou por

As respostas iriam aparecer aos poucos. Wall Street

expor a trama do mercado de balcão. Ao concentrar os

não queria que os investidores soubessem de uma prática

negócios mundiais na pequena ilha de Manhattan, Wall

comum a todos. Não queria que soubessem que estavam

Street atraiu para si quase todo o fluxo de negócios do

comprando títulos subprimes reciclados para primes e

mundo. Os grandes investidores não mais eram os fundos

os revendendo, com imenso lucro, para as carteiras dos

de pensão americanos. As administradoras de Recursos,

fundos que eles mesmos administravam. Não queriam

as assets, espalhavam-se pelo mundo e os novos turcos

que soubessem que, graças às benesses da SEC, esta-

que as administravam, na eterna luta por clientes, assu-

vam multiplicando esse risco por até 30 vezes e, mais

miam riscos que desconheciam. Os grandes clientes do

importante, não queriam que seus clientes soubessem

século 21 eram países que não sabiam o que fazer com

que os valores das suas cotas estavam baseados em

sua riqueza e criavam fundos soberanos para investirem

cotações fictícias, estabelecidas por pequeno número

em qualquer coisa que não fosse os poucos rentáveis

de corretoras.

títulos do Tesouro americano. Fortunas nasciam da noi-

O problema com as hipotecas já era de conhecimento

te para o dia. Às transparentes “taxas de performance”

de todo mundo. A insolvência de mutuários também,

cobradas pelas assets somavam-se os spreads, o lucro

bem como a questão dos títulos subprimes. Quando

oculto da compra e venda de títulos.

o Fed, tardiamente, passou a subir os juros em 2004,

Estima-se que os bancos de investimento tenham

analistas começaram a alertar sobre o problema da

lucrado US$ 800 bilhões nos últimos cinco anos. Quan-

insolvência. No final de 2006 o HSBC exclui de seu ba-

do o agora falecido Lehman Brothers pediu socorro ao

lanço a quantia de US$ 1,6 bilhão, referente a títulos

governo americano, o mesmo foi recusado porque ele

subprimes da sua carteira. Em fevereiro de 2007, a New

obtivera, recentemente, um lucro de US$ 60 bilhões, ime-

Century Financial, maior financiadora de hipotecas, já

diatamente distribuídos aos seus acionistas, diretores e

pedira concordata. Mas isso nada tinha a ver com os

funcionários. Se ganhou essa fortuna, como pagar agora

high grade hedge funds. Regras da SEC, copiadas no

o seu prejuízo com o dinheiro do povo?
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mundial chamada subprimes, que pessoas perdiam dinheiro e bancos quebravam.

pecializados comentavam o assunto e as instituições

Começou a “corrida para a qualidade”. Ninguém mais

financeiras de todo o mundo perguntavam a mesma

comprava cotas de fundo, fossem eles prime, subprime,

coisa: “Fui enganado? O que digo para meus clientes?

hedge ou até mesmo os seguríssimos money market.

O que digo para meus diretores? O que digo para os

Ninguém sabia o que as assets dos bancos, corretoras ou

meus acionistas?”. Um mês depois o assunto chegaria à

mesmo independentes estavam fazendo com o dinheiro

grande mídia e o mundo, perplexo, olharia com terror

dos seus clientes. Estaria o seu banco enganando ou

para todo o mercado de capitais.

sendo enganado? Não importa, o melhor é esconder o

No dia 26 de julho de 2007, 31 dias após o início da

dinheiro embaixo do colchão.

quebra do Bear Stearns, o alemão Deutsch Bank não

Durante todo o segundo semestre de 2007, início de

conseguiu colocar 90% dos US$ 10 bilhões que prometera

2008, o mercado global fazia ilações para saber o tama-

vender para que a americana KKR comprasse a inglesa

nho do rombo e, principalmente, onde estava o rombo.

Alliance Boots. A razão: os ABS da emissão continham

Resgates volumosos começaram a ocorrer e os bancos

subprimes e agora ninguém mais queria saber desses

centrais dos países desenvolvidos saíram em socorro

títulos, fossem eles garantidos por um imigrante ilegal

dos bancos e seus fundos ilíquidos. Subprimes foram

na Califórnia ou de uma grande distribuição de produtos

trocados por títulos do Tesouro e a liquidez, garantida.

de saúde e beleza, caso da Alliance. A emissão “micou”.

Os clientes resgataram suas cotas, as bolsas voltaram a

No dia seguinte, o S&P caía 3,4% e o Ibovespa, 3,8%, o

subir, mas o mercado de títulos estacionou e os bancos

mesmo acontecendo com todas as Bolsas do mundo.

de investimento pararam de funcionar.

Em trinta dias, o S&P desceria 7% e o Ibovespa, 15%.

O cristal rachou. O bigode não tinha mais fios. Confiança

A crise do mercado imobiliário americano era pouco

e credibilidade são as bases de sustentação de qualquer

comentada fora dos Estados Unidos e o assunto restringia-

mercado, principalmente àqueles que envolvem promessas

se a empresas do mercado imobiliário local e aos políticos

futuras. Com o descrédito quanto à honorabilidade dos

que tentavam resolver o problema dos seus eleitores.

bancos, corretores, administradores, agências de risco

Quando chegou aos hedge funds, ganhou maior evidên-

e, sobretudo, governos, o mercado de capitais, tal qual

cia, mas o assunto era complexo, difícil de ser explicado

o conhecemos, acabou. Mesmo que se recupere, e vai

e a mídia misturava-o com fotos de casas à venda. O

recuperar-se, o modelo será diferente. Como será, ninguém

grande público e os estrangeiros pouco entenderam o

sabe, mas uma coisa é certa: vai demorar muito tempo

que estava acontecendo, mas a grande transparência das

para que o mercado de capitais volte a ter condições de

Bolsas de Valores logo colocou o assunto nas manchetes

impulsionar a economia mundial.

dos jornais. Empresários, trabalhadores, donas-de-casas,
fazendeiros, todos agora sabiam que existia uma crise

Bin Laden, se ainda vivo, deve estar gargalhando e
totalmente rouco de tanto agradecer a Alá.
robertosaboya@yahoo.com.br
O articulista é consultor de investimentos
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Ecce
HOMMO
Lama do Tibete entre
a China e a Índia

Karmapa Lama,
possível
sucessor do
Dalai Lama

132 PEDOFILIA

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

FLORENCIA COSTA & SHOBHAN SAXENA
JORNALISTAS

O

“Teto do Mundo” com sua

luta pela independência, uma reivin-

Com sua tradicional sociedade

imagem de Shandri-la está

dicação que já havia sido abandonada

budista monástica fechada, o status

longe de ser o paraíso dos

pelo Dalai Lama desde 1987, por não

do Tibete não estava claro até 1949,

himalaias. Tenzin Gyatso, ou o 14º Dalai

ser realista. Os mais velhos querem a

quando a revolução comunista varreu

Lama, líder espiritual e político dos

continuação da proposta de autonomia

a China e levou as forças do Exército

tibetanos, costuma chamar a sua terra

limitada: ou seja, a soberania chinesa,

de Libertação Popular a invadir a re-

natal de uma zona de paz entre a Índia

mas um Tibete com a língua e a cultura

gião com a intenção de integrá-la à

e a China. Mas nos últimos 50 anos,

preservadas. Mas nem isso a China aceita.

“motherland”.

o platô do Tibete, com seus quatro

Os tibetanos estão agoniados. Sabem

mil metros de altitude – daí ter sido

que o tempo corre contra eles.

O Tibete ocupa hoje 30% do território chinês. É nascente de todos os

batizado de “O Teto do Mundo” –, tem

O seu maior representante, que

rios importantes que banham a Ásia,

sido a principal causa de esfriamento

ganhou projeção e apoio mundial, está

rico em minerais, como urânio e ouro,

nas relações entre as duas potências

hoje com 73 anos e a saúde frágil. Nesse

e trata-se também de um lugar privi-

emergentes da Ásia. Trata-se da grande

ano, Dalai Lama já foi internado duas

legiado do ponto de vista estratégico.

pedra no sapato do império chinês. O

vezes em um hospital da cidade de

Um dos lugares mais altos da Terra, o

Tibete não é apenas um problema de

Mumbai (ex-Bombaim). A primeira vez,

platô tibetano é abrigo hoje de mísseis

seis milhões de pessoas. E também o

com dores estomacais; a segunda, para

intercontinentais chineses, alem de ser

maior espinho diplomático entre os

retirar cálculos biliares. Ele cancelou

local de testes nucleares. Ou seja, a

dois rivais asiáticos.

vários compromissos e viagens e nos

China não abre mão do Tibete.

Após meio século de exílio na Índia,

últimos anos vem diminuindo o ritmo

os tibetanos vivem um dilema: estão

dessas atividades para preservar ao

lou para as Nações Unidas e outros

divididos. A nova geração defende a

máximo a saúde.

países por ajuda, já era tarde demais.

Quando o governo do Tibete ape-
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O mundo vivia a tensão do auge da

para os tibetanos foi tomada por razões

Guerra Fria, com a divisão de dois blo-

sentimentais, não políticas”, escreveu

cos. O Exército chinês dominava em

Nehru para o colega chinês. Hoje, de

quase toda a Ásia, das Coréias até o

novo a questão tibetana volta ao cenário

Tibete. Nesse cenário, ninguém parecia

central das relações diplomáticas.

interessado na queda do Tibete nas
mãos dos chineses.

jeitou todas as demandas tibetanas

A única nação que poderia ter algum

durante a ultima rodada de negocia-

interesse era a Índia, mas o país estava

ções dos enviados do Dalai Lama a

liderado, na época, por um primeiro-

Pequim como também pediu à Índia

ministro, Jawaharlal Nehru, que seguia

para dissolver o governo tibetano no

seu próprio caminho socialista e não

exílio – aquartelado no meio dos Hi-

queria qualquer conflito com a China.

malaias, na cidade de Dharamshala,

Ele não queria dispensar os limitados

no estado de Himachal Pradesh.

recursos de um país recém-independente

grande Ásia, África e América Latina –

D

não pôde evitar o conflito indo-chinês:

usar a cartada do Tibete contra a China,

entre a maior democracia do planeta

um competidor e adversário? Essas

e a maior autocracia.

questões se tornam cada vez mais

em gastos militares.
Mas mesmo Jawaharlal Nehru – com
seu otimismo e crença na unidade da
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Em novembro, a China não só re-

e novo, a Índia está no fogo
cerrado: a questão do Tibete
é um fator delicado há meio

século. A questão é: a Índia deveria

O Dalai tem sido um fator funda-

urgentes com o movimento tibetano

mental nos laços entre os dois países,

tentando se renovar e o Dalai Lama

e ele sabe que pode contribuir para

pedindo ajuda à Índia

melhorar ou piorar as relações. Hoje a

“Nossas relações com a China melho-

China é a maior parceira comercial da

raram e o comércio bilateral esta cada

Índia, com US$ 60 bilhões de trocas

vez mais forte. Por que nós deveríamos

comerciais entre os dois países. Mas

estragar isso levantando uma questão

a China ainda reclama grandes partes

que o mundo todo já abandonou?”,

do território indiano e isso tem leva-

questiona um integrante do Ministério

do a tensões freqüentes entre os dois

dos Assuntos Externos da Índia, que

países, inclusive recentemente.

prefere não se identificar. Em outubro,

O Tibete sempre foi uma questão

a Inglaterra desferiu um tiro na direção

emocional para a Índia. Após a fuga

dos tibetanos anunciando reconhe-

do Dalai para a Índia em 1959, o então

cimento incondicional da autoridade

primeiro-ministro da China, Chou-En-Lai,

da China sobre o Tibete.

bombardeou o líder indiano Jawaharlal

A Inglaterra é a única potência

Nehru com cartas raivosas. A resposta

ocidental que já assinou acordos e

do primeiro-ministro indiano também

teve negociações com o Tibete na sua

foi emocional: “A decisão de dar asilo

história. Até então, a causa tibetana
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havia sido fortalecida pela posição bri-

Nós temos uma obrigação com relação

futuramente. “China e Índia estão

tânica. Até então, a Inglaterra prometia

ao povo tibetano e à sua cultura”, diz

crescendo, mas os tibetanos estão se

à China reconhecer “posição especial”

K. Subrahmanyam, analista de assun-

arruinando. Se a Índia pode abrir um

no Tibete se concedesse autonomia à

tos estratégicos e ex-conselheiro do

serviço de transporte de ônibus para

região. Mas o primeiro-ministro Gor-

governo indiano.

o Paquistão, incluindo a conflituosa

don Brown abandonou essa postura,

Segundo Subrahmanyam, a Índia,

área da Cachemira ocupada, por que

afirmando que a política anterior era

por ser uma democracia, tem o direito

a Índia e a China não podem fazer

“anacrônica” e baseada em “conceitos

de dar asilo político e não deveria so-

movimentos ousados similares com

ultrapassados”.

frer esse tipo de pressão. “Nós, como

relação ao Tibete, como uma forma

A mudança britânica acionou o sinal

um país democrático, temos aceitado

de encontrar uma saída?” – raciocina

vermelho em Dharamshala, o quartel-

refugiados de todo o mundo”, com-

um líder tibetano que representa os

general dos tibetanos no exílio: oficiais

pletou.

exilados no exterior.

tibetanos temem agora que a Índia

Alka Acharya, integrante do Conselho

“No momento, parece que o mun-

também siga esse caminho e endureça

de Segurança Nacional indiano, diz

do nos abandonou. Se a Índia fizer o

a sua posição com relação à delicada

que a Índia e a China deveriam tratar

mesmo, nós estaremos perdidos. A

questão tibetana.

da questão de uma maneira madura,

Índia é a nossa única esperança”, diz

condizente com a estatura econômica

ele, que participou do conclave para

dos dois gigantes asiáticos.

decidir o futuro do movimento em

“Desde a Guerra de 1962 com a
China, o Ministério das Relações Exteriores da Índia vê o Tibete como um

“Eu não gosto do termo carta porque

peso, já que muitos acreditam que a

com isso parece que estamos num jogo

decisão da Índia de dar asilo ao Dalai

e com chances de ganhar. Há pessoas

Lama foi o que levou a China a atacar

reais envolvidas e a sobrevivência de

a Índia”, observa Srikanth Kondapalli,

uma cultura em questão. Temos que

Apesar de rivais, China e Índia

professor do Departamento da Ásia

nos referir a isso de uma maneira cui-

são muito similares: duas civilizações

da Universidade Jawaharlal Nehru, a

dadosa”, disse Acharya.

milenares, populosas, com mais de 1

principal da Índia.

C

novembro, em Dharamshala.

A GUERRA ENTRE O DRAGÃO CHINÊS
E O ELEFANTE INDIANO

bilhão de habitantes cada, sociedades
omo quase todos os experts

profundamente enraizadas em suas

no assunto, Acharya diz que

culturas e valores. E as semelhanças não

as opções políticas de Nova

se esgotam ai. Ambas – Índia e China

suprir com armas o Exército Real Ne-

Déli são limitadas. “Índia e China devem

– têm grande diáspora, com milhões

palês, a Índia usou a carta que tinha

reconhecer que a questão tibetana é

de indianos e chineses estabelecidos

na manga. Em 2003, o Secretário de

um problema genuíno de autonomia

em varias partes do mundo.

Assuntos Externos da Índia, Shyam

e direitos culturais, e os dois países

As duas nações asiáticas abriram

Sharan, foi a Dharamshala encontrar

devem trabalhar juntos para encontrar

mão de seu modelo socialista. E a agri-

com o Dalai. Era uma mensagem para

uma solução. Possivelmente no futuro,

cultura não e mais o maior peso nos

a China: “Não interfira em nossa área

a China poderá ver na Índia um papel

seus PIBs. São economias emergentes

de influência ou nós daremos mais

para encontrar uma solução”, afirma

que gastam imensa quantia de dinhei-

corda aos tibetanos”.

Acharya.

ro em defesa e assuntos militares. Os

Mas a Índia também já jogou com a
cartada tibetana varias vezes. De 1987
a 2003, quando a China começou a

Alguns analistas indianos pregam,

Agora, no entanto, não há nenhum

dois gigantes emergentes disputam

no entanto, outra postura: “O Tibete

sinal nessa direção. Mas muitos líde-

a liderança da região e acalentam o

não é uma carta política e estratégica.

res tibetanos acreditam nessa saída

sonho de se tornarem superpotências,
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militares e econômicas. Essas são as

sentimental por causa dos laços cul-

razões do conflito entre Índia e China:

turais e históricos com o Tibete de

elas competem pelo mesmo espaço.

mais de dois mil anos”, ele também

Os dois países têm algo em co-

provocou Zhou-En-Lai, afirmando que

mum: o problema do Tibete. Depois

“provavelmente Marx significa algo

da independência da Índia, em 1947,

diferente em chinês”.

Mao Tse Tung subiu ao poder com a

Isso coincidiu com o período em que

vitória na guerra civil. Nesse momento,

a Guerra Fria também se intensificava,

os dois países tentaram forjar uma

e a Índia se aproximava cada vez mais

amizade.

da então União Soviética. Em 1959,

E

Lhasa – a capital do Tibete – o Dalai

o caminho do comunismo, a

Lama não teve outra saída a não ser

Índia rumava para a economia

fugir para a Índia: o governo indiano

mista, com o socialismo como princípio-

deu asilo político a ele e a cerca de

guia. Eram os tempos do “Hindi-Chini

80 mil tibetanos que escaparam na

bhai-bhai”, como os indianos chamam

mesma época.

em Hindi: ou seja, indianos e chineses

A tensão sobre o Tibete explodiu em

são irmãos. Em 1955, a Índia – sob a

1962, quando a China atacou o norte e

liderança de Jawaharlal Nehru, que

nordeste da Índia. Depois de um mês

assumiu como primeiro-ministro do

de Guerra, a Índia saiu derrotada e os

país após a independência – assinou

chineses voltaram às suas posições

um acordo com a China, com cinco

originais no nordeste. Mas permane-

pontos baseados no princípio da ami-

ceram na região norte da Cachemira,

zade e não-interferência em assuntos

batizada de Aksai China.

internos de cada um.

soBRE O Tibete
explodiu em 1962,
quando a China
atacou o norte
e nordeste da

Índia

Em 1960 e 1970, com os tibetanos

Por alguns anos tudo parecia cor-

assentados na Índia e o governo no

rer bem. Mas as coisas começaram a

exílio cada vez mais estruturado com

mover-se na direção errada depois

o seu Parlamento funcionando em

que o Exército de Libertação Popular

Dharamshala, o Dalai passou a viajar

invadiu o Tibete em 1951, e o Dalai

mais para o exterior, propagandeando

Lama começou a procurar a ajuda da

a questão tibetana, falando da inde-

Índia. Foi quando as relações passa-

pendência e dos direitos humanos.

ram a azedar e os lideres chineses

a tensão

com o levante tibetano fracassado em

nquanto a China passou a seguir

começaram a atacar Nehru.

Com seu carisma inigualável, o Dalai conquistou boa parte do mundo,

Mao Tse Tung chamou Nehru de

provocando a ira chinesa. Isso fez com

“cachorro do capitalismo” e Zhou-En-

que as relações da Índia com a China

Lai o acusou de trair os princípios do

entrassem de vez na geladeira: houve

acordo que os dois países haviam as-

um congelamento na cooperação em

sinado. Embora Nehru justificasse o

varias áreas: diplomáticas, políticas,

asilo ao Dalai Lama como “decisão

econômicas.
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Nehru morreu dois anos após a

fundamental em 1971, na Guerra da

ministro Rajiv Gandhi visitou Pequim

Guerra com a China. Foi substituído pela

Índia com o Paquistão, que levou a

em 1988 e Deng Xiaoping o recebeu

filha, Indira Gandhi, que adotou uma

criação de Bangladesh.

de braços abertos: “Bem vindo, meu

política agressiva com relação à China

jovem amigo”.

uma forte mensagem para

A

opinião, os chineses insultaram a Índia

Já o Paquistão se tornou um aliado

Pequim: dividiu o principal aliado chi-

dizendo que era jovem e pequena de-

de todas as horas da China, e assim o

nês na região, o Paquistão, em dois

mais comparada com a China”, analisa

subcontinente indiano se tornou um

países. E ainda por cima usando os

o ativista Jamayang Norbu, o mais pres-

palco de teatro da Guerra Fria.

comandos tibetanos na Guerra.

tigiado escritor tibetano, que hoje vive

e ao Paquistão, um aliado de Pequim.
Depois da Guerra com a China, a Índia
se aproximou da então União Soviética.

través desse conflito, Indira

Mas há quem tenha recebido es-

Gandhi conseguiu mandar

sas palavras com suspeição. “Na minha

A Índia também organizou um

No fim dos anos 80, a Índia tinha

nos Estados Unidos, e que participou no

exercito secreto de 10 mil comandos

um novo líder na figura de Ranjiv

mês passado do conclave do movimento

tibetanos que poderiam ser usados

Gandhi, filha de Indira. China e Ín-

tibetano mundial em Dharamshala.

numa eventual segunda guerra com

dia iniciaram esforços para restaurar

A última fase das relações Índia-

a China. Esse exército teve um papel

os seus laços políticos. O primeiro-

China começaram nos anos 90, com o
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auge da economia de mercado. Com os

com a China: a reivindicação da autono-

ele está se preparando para escolher

dois países jogando de lado qualquer

mia limitada (e não independência) da

seu sucessor enquanto estiver vivo,

pretensão de adotar o socialismo, o fator

região, com a preservação da cultura,

quebrando a milenar tradição budista

que passou a guiar as duas nações era

língua e religião dos tibetanos.

tibetana. A escolha dos sucessores é feita

um novo conceito: o mercado.

Se a tática do “caminho do meio”

após as mortes dos lideres espirituais,

Com as transações comerciais al-

continuar não resultando em nenhum

através de um processo de reconheci-

cançando a casa dos US$ 60 bilhões,

avanço, aí sim, o movimento poderá

mento da reencarnação do Dalai Lama

muita coisa estava em jogo e o comércio

abrir caminho para a radicalização e

anterior em uma criança.

passou a ser qualificado de o grande

voltar a exigir a independência, num

O 14º Dalai Lama cogitou a possi-

fator de união da China com a Índia.

confronto mais acirrado com a China,

bilidade de escolher até uma menina

Mas os tibetanos discordam. “Nos

que passou ao controle total da área,

para sucedê-lo, explicando que as mu-

anos 50, os chineses usaram o discurso

inclusive a capital Lhasa, em 1951. Foi

lheres são mais propensas a sentir a

do socialismo para enganar a Índia.

quando o Exército de Libertação do

compaixão, que ele, Dalai, tanto prega,

Agora, eles usam o discurso do mercado

Povo desembarcou lá para “liberar os

inclusive com relação aos chineses.

para fazer o mesmo”, opina Lhasang

camponeses tibetanos dos senhores

Tsering, ex-guerrilheiro tibetano, um

feudais e monges”.

dos principais ativistas pela liberdade

“Se o caminho do meio falhar em

do Tibete, hoje dono de uma livraria

um prazo curto, nós seremos forçados

P

ara os tibetanos no exílio –
que passaram toda a vida
no exterior e não conhecem

em Dharamshala. Mas a despeito das

a optar pela complete independência

o seu país – e para a nova geração

objeções do povo tibetano, os laços

ou autodeterminação”, afirmou Dolma

nascida e crescida na Índia, esse é

entre a Índia e a China vêm se inten-

Gyari, vice-porta-voz do Parlamento

um momento novo. E o Dalai Lama

sificando. Isso tem causado frustração

Tibetano no exílio. Ou seja, a política

não parou por aí no seu anúncio. Ele

no movimento tibetano.

do Dalai Lama ganhou um prazo de

passou a fazer comentários na esfera

validade. “Nós não vamos mais mandar

da política internacional, tocando na

a Pequim nenhum enviado do governo

delicada questão das relações entre

Líder político e espiritual dos seis

tibetano no exílio depois de oito anos

Índia e China. O Nobel da Paz ressaltou

milhões de tibetanos – 130 mil dos

sem nenhum resultado”, completou

a questão da falta de democracia na

quais vivendo no exílio, a maioria na

Gyari. A nova geração – liderada pelo

China, mas também criticou a Índia por

Índia –, o Dalai senta em uma grande

Congresso dos Jovens Tibetanos – de-

ser muito “cautelosa” no seu approa-

poltrona acolchoada, diante de uma

fende a complete independência.

ch da questão tibetana. Declarações

TIBETANOS NA ENCRUZILHADA

imensa estatua dourada de Buda.

“Esse encontro foi muito impor-

que causam irritação em Pequim, e

Tenzin Gyatso ainda consegue dizer

tante e é um marco no movimento

tudo com poucas palavras. O 14º Dalai

tibetano, já que abriu espaço para a

Sobre as implicações políticas para

Lama termina suas sentenças com uma

luta pela independência. Tenho certeza

a Índia, o Dalai Lama fez uma analise

contagiante risada. Ele encara a mídia

de que esse será o caminho futuro”,

eloqüente da questão tibetana. Ele

internacional, na sua ultima entrevista

disse o poeta e principal ativista tibe-

advertiu a Índia sobre o perigo da

coletiva, em Dharamshala, logo após o

tano contra a China na Índia, Tenzin

presença militar chinesa cada vez mais

conclave dos tibetanos no exílio, que

Tsundue, 36 anos.

forte no Tibete. “Até a invasão do Exér-

ansiedade em Nova Déli.

decidiu continuar a sua tática batizada

Em sua entrevista coletiva, o Dalai

cito de Libertação Popular no Tibete, a

de “O caminho do meio”, ou seja, um

admitiu que o movimento tibetano vive

Índia não tinha fronteira com a China,

cauteloso meio termo nas negociações

um momento crucial e que, por isso,

já que o Tibete estava no meio. Hoje,
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a Índia tem uma imensa fronteira com

anos sem contato com a liderança

a China”, observou um líder tibetano

comunista –, todos os olhos estão

no exílio. “Dez anos atrás , quando

voltados para o Dalai. E a conclusão

advertimos (o governo indiano) sobre

de que sua política com a China falhou

a estrada de ferro que a China queria

ganha cada vez mais forca.

construir até o Tibete, os funcionários

Ele é um dos mais radicais líderes

do governo indiano ignoraram”. Ago-

tibetanos, o mais visado pelo governo

ra, que o fato se consumou e o trem

chinês. Foi apelidado pela mídia indiana

está indo até o Nepal, eles entraram

de “o Che Guevara tibetano” porque

em pânico”, complementa. “Se a Índia

tem um pôster do revolucionário ar-

falhar na ação agora, os indianos te-

gentino no quarto de sua casa, em

rão que viver com a China como seu

Dharamshala.

permanente vizinho hostil”, disse um

Tenzin é um dos poucos que se

representante do Dalai Lama no seu

atrevem a fazer criticas contundentes

escritório em Londres.

ao Dalai, que ele respeita como líder

U

espiritual: “O Dalai e um peso que

m dos assuntos preferidos do

temos de carregar. A geração mais

Dalai é a democracia indiana,

velha não consegue nem pensar sem

que inspirou a formação do

ele”, observou, expressando frustração

governo tibetano no exílio – com seu

com os veteranos que são relutantes

sistema parlamentarista como o da

em abdicar da política de compaixão

Índia. “Eu sou o representante do povo

do Dalai Lama.

tibetano em um país livre”, repete o

Tenzin é uma figura tão visada pelos

Dalai. “Só depois de eu viver na Índia

chineses, que quando o presidente da

é que eu percebi como é bom viver

China, Hu Jintao, visitou a Índia pela

em um país livre”, diz.

ultima vez, em 2006, o governo chinês

O Dalai se referiu ainda à outra dor

fez o governo indiano prometer que

de cabeça dos chineses: os direitos

iria mantê-lo fora da área visitada pelo

das demais minorias do país, como

presidente. Mas a segurança indiana

os Uighurs e Mongóis, que também

falhou e Tenzin conseguiu escalar o

têm movimentos separatistas. “A

prédio do hotel cinco estrelas onde

China decretou uma pena de morte

Jintao dava uma palestra, para instalar

aos tibetanos. Nossa cultura e nossa

no seu topo a bandeira do Tibete. Ele

língua precisam ser salvas. Não po-

já foi preso varias vezes pela policia

demos perder mais tempo. A questão

indiana, e hoje não pode mais sair de

tibetana deixou de ser do interesse só

Dharamshala sem a autorização do go-

do tibete. E do mundo todo”, advertiu

verno da Índia. Também já entrou no

um angustiado Dalai.

Tibete a pé, onde também foi preso.

Hoje, na oitava rodada de nego-

As criticas de parte dos tibetanos

ciações com a China – que começou

ao Dalai fez o governo chinês propa-

em 2002, depois de um vácuo de 13

gar a noticia de que ele já não seria
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mais o líder inconteste da comunida-

convencer os tibetanos no Tibete que

evitar que os chineses escolham o 15º

de. Mas o conclave de Dharamshala

o Dalai Lama vai morrer logo. É uma

Dalai Lama.

serviu também para colocar um fim

maneira de tentar manipular os tibetanos,

nessa especulação, já que tibetanos

espalhando rumores sobre a saúde do

de varias tendências participaram das

Dalai”, reclamou o próprio Dalai, com

discussões que duraram uma semana.

voz em tom mais alto e firme.

neses tentaram controlar
os assuntos religiosos dos

tibetanos selecionando as reencar-

No documento final do encontro, os
lideres fizeram questão de reafirmar

N

as ultimas décadas, os chi-

E DEPOIS DO DALAI LAMA?

nações dos lamas da alta hierarquia

Mas o fato é que a saúde do Da-

budista. Isso levou a controvérsias, a

“O Dalai Lama permanece o líder

lai não é mais a mesma e tornou-se

mais notória delas na época da seleção

indisputável do povo tibetano – den-

motivo de muita preocupação por

do 10º Panchen Lama, o segundo lama

tro e fora do Tibete”, afirmou Karma

parte dos tibetanos no exílio. Eles se

mais importante da tradição budista

Choepel, o porta-voz do Parlamento

perguntam: “E depois do Dalai, o que

tibetana.

tibetano no exílio. O conclave também

será de nós?” Uma série de questões

O garoto selecionado pelo Dalai

rejeitou qualquer insinuação de que o

ainda está sem resposta. Haverá um

Lama para ser o Panchen Lama, em 1995,

Dalai estaria por trás do movimento

15º Dalai Lama? Ou será o fim dessa

desapareceu com seus pais e nenhum

de revolta no Tibete, de março a ju-

instituição?

sinal de seu paradeiro foi encontrado

a liderança do Dalai:

nho, contra a Olimpíada de Pequim.

Muitas dessas perguntas têm sido

até hoje. Gendun Choekyi Nyima tinha,

A rebelião resultou em 200 mortos,

feitas pelo próprio Dalai Lama, que já

então, seis anos de idade. O Partido

segundo o governo tibetano no exí-

vem falando abertamente na neces-

Comunista Chinês escolheu o filho de

lio; ou em 18 vítimas, nas contas do

sidade de se aposentar como líder

um comunista tibetano como o 11º

governo chinês.

político. Mas no encontro de Dhara-

Panchen Lama: Gyaltsen Norbu, da

Para reforçar a posição do Dalai,

mshala, os líderes tibetanos pediram

mesma idade do menino apontado

o encontro divulgou o resultado de

para ele não voltar a falar em aposen-

por Dalai.

uma pesquisa feita informalmente e de

tadoria. E assim ele fez, prometendo

Essa figura é importante porque teria

forma secreta no Tibete. “Entre 17 mil

que vai lutar pela causa tibetana até

um papel fundamental no processo de

pesquisados, cerca de oito mil disseram

o fim de sua vida.

escolha do próximo Dalai Lama. Com o

apoiar qualquer decisão do Dalai Lama,

Segundo ele, a instituição do Dalai

real Panchen Lama em detenção junto

e cinco mil defendem a independên-

Lama – que pertence a uma das quatro

com sua família, o menino escolhido

cia. Os restantes querem continuar no

escolas do budismo tibetano – poderá

pelos chineses não tem o respeito da

caminho do meio, pedindo a auto-

ser extinta se o povo quiser assim.

comunidade tibetana, nem no Tibete,

nomia do Tibete”, informou Thupten

Com isso, o Dalai manda um sinal para

nem no exterior. Assim, se esse Panchen

Samphel, diretor do Departamento

os chineses de que o destino de sua

Lama participar da nomeação do 15º

de Relações Internacional do governo

instituição será decidido democratica-

Dalai Lama, não será levado a serio

tibetano no exílio.

mente pelo povo tibetano e não pelo

pelos tibetanos.

Para aqueles que acompanham o

Partido Comunista Chinês.

Com o Dalai Lama já com 73 anos,

Dalai por um bom tempo e se debruçam

Ele mandou mais um recado à Chi-

o governo chinês esta cada vez mais

na questão de Tibetana, era perceptível

na ao dizer que pode escolher seu

firme na tentativa de controlar os

um tom de raiva na sua voz, duran-

sucessor em vida. “Eu posso escolher

processos de escolhas de lamas da

te a entrevista coletiva que deu em

um garoto ou uma garota para ser o

alta hierarquia budista no Tibete. Com

Dharamshala: “O governo chinês quer

novo Dalai Lama”, indicando que quer

ambos os Panchen Lama em seu bolso,
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a China não esperaria nem um dia

A primeira vez que recebeu autoriza-

para colocar um novo Dalai Lama no

ção para viajar ao exterior foi em maio

se fortalecendo na opinião pública, assim
como fizeram com o Ocidente.

Palácio de Potala, em Lhasa, após a

desse ano: foi aos Estados Unidos. O

morte de Tenzin Gyatzo. E ele sabe

mais curioso é que a permissão acon-

disso. Por isso, tem dito há muito tem-

teceu no meio do caos no Tibete e em

A Olimpíada de Pequim fez o mo-

po para a sua platéia tibetana que se

todo mundo por conta do movimento

vimento tibetano quebrar o jejum de

ele renascer, não será em um lugar

contra a Olimpíada de Pequim.

20 anos e ir às ruas em Lhasa, em

dominado pela China. Assim, o 14º
Dalai prepara o terreno para quando
não estiver mais aqui.

O

A NOVA GERAÇÃO TIBETANA

protesto contra o autoritarismo chi-

Karmapa pertence a uma das

nês. Os tibetanos – impacientes com a

quatro escolas do Budismo

ausência total de resultados na longa

tibetano: a escola Kagyu. Esta

negociação com os chineses – tentaram

cadas, o governo chinês determinou

é diferente da escola à qual pertence

usar a Olimpíada para criar consciência

em 2007 que todas as reencarnações

o Dalai Lama, chamada Galopa. Até o

mundial sobre a questão do Tibete.

dos lamas tibetanos devem passar pelo

século 15, era a ordem dos Karmapas

A revolta em Lhasa – que começou

crivo do Partido Comunista – um si-

Lamas que governavam o Tibete – uma

no dia 10 de marco – também teve o

nal claro de que Pequim vai tentar

sociedade autocrática, monástica e

objetivo de lembrar o 49º aniversario

selecionar o futuro Dalai Lama, um

feudal.

do levante tibetano contra a China em

Para tornar as coisas mais compli-

processo que historicamente sempre

Em um anúncio surpreendente, o

1949. As razões para os protestos são

foi complexo, cheio de intrigas e dra-

Dalai Lama disse que se o povo tibe-

muitas: os tibetanos estão também

mas. Mas, agora, será mais complicado

tano quiser, poderá decidir em um

frustrados por sentirem que têm sido

porque a escolha do Dalai terá pela

plebiscito acabar com a instituição do

deixados para trás no desenvolvimento

primeira vez o olhar da comunidade

Dalai Lama, um movimento político

econômico. Também não têm liber-

internacional e da mídia.

inteligente para driblar a tentativa da

dade religiosa e sentem-se oprimidos

China de indicar o próximo líder es-

pelos chineses Han, que passaram a

piritual do Tibete.

migrar para o Tibete, em uma política

.

O JOVEM MONGE QUE ESTÁ
SENDO PREPARADO

Como um próximo Dalai – se esco-

de ocupação deliberada promovida

Karmapa Lama é um jovem monge

lhido – será uma criança (a reencarnação

budista tibetano de 23 anos. Não se

do Dalai anterior), haverá um vácuo de

O protesto começou com monges e

trata de um monge qualquer. Ele ocupa

poder perigoso que poderá favorecer

monjas marchando pelas ruas de Lhasa

o terceiro posto da hierarquia tibetana,

os chineses. A solução seria a volta ao

pacificamente. Mas a repressão policial

após o Dalai Lama e o Panchen Lama. Ele

poder da linhagem dos Karmapas, com

foi brutal e o movimento se tornou

é visto como uma possível solução para

a ascensão do 17º Karmapa Lama.

violento. Os tibetanos sentem que o

o drama da sucessão do Dalai Lama.

Com essa viagem do Karmapa aos

por Pequim.

tempo passa e eles estão perdendo

Há oito anos, o 17º Karmapa esca-

EUA, ficou claro que os lideres budistas

pou para a Índia de seu monastério em

estão preparando o jovem monge para

Os ativistas tibetanos foram hábeis

Tsurphu, no Tibete. A sua fuga causou

assumir a função de líder espiritual e

em captar o apoio da opinião publica

a ira chinesa, e sua vinda para a Índia

político dos tibetanos. Ele fala chinês

mundial. Durante a campanha con-

provocou mais abalos na relação dos

fluente, e, por isso, atrai numerosos

tra a Olimpíada de Pequim, a maioria

dois países. Na Índia, as autoridades o

adeptos chineses. Uma das prioridades

das pessoas que se mobilizaram em

obrigaram a ficar praticamente con-

dos tibetanos é cativar os chineses para

protestos liderados por tibetanos no

finado em seu monastério.

a sua causa, enfraquecendo o governo e

exílio em várias partes do mundo era
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britânico Patrick French, autor do livro

grandes nações. Foi exatamente o que

Logo após os protestos de Lhasa, o

“Crônica da Historia do Tibete”, é um

aconteceu. Por causa da Guerra Fria,

Dalai foi a Seattle, nos Estados Unidos.

dos que têm criticado o Dalai por seu

o poder crescente da China e outros

Foi recebido por uma multidão de 65

“approach Hollywood”. Mas a verdade é

fatores geopolíticos, nenhum gover-

mil pessoas, em uma palestra sobre

que celebridades são apenas um grupo

no do mundo, nem mesmo a Índia,

budismo tibetano. Há alguns anos, o

entre tantos que o Dalai encontra no

apoiou a reivindicação do Tibete pela

Dalai é seguido no Ocidente por mul-

mundo todo.

independência em 1959.

tidões, com uma adoração semelhante

Uma das razões pelas quais o Dalai

Os tibetanos não conseguiram se-

foca tanto no apoio da sociedade civil

quer encontrar um país que patrocinasse

Além de líder religioso, ele se trans-

é justamente a falta de apoio oficial

uma resolução para ser apresentada

formou numa celebridade mundial ao

de governos, que temem um con-

às Nações Unidas. Finalmente, uma

atrair apoio de famosos de Hollywood.

fronto com o endinheirado dragão

primeira resolução na ONU foi movida

Este fenômeno é, muitas vezes, criti-

chinês. Quando o Dalai fugiu para a

pela Malásia. Mas a previsão de Nehru

cado por ativistas que acreditam que

Índia, o primeiro-ministro Jawaharlal

é verdadeira até hoje, apesar de que

a questão tibetana acabou reduzida a

Nehru disse que ele via o destino do

boa parte dos lideres mundiais – Ge-

uma causa hollywoodiana. O escritor

Tibete como vitima da política das

orge Bush, Nicholas Sarkozy e Angela

à de fãs de estrelas do rock.
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Merkel – sempre o encontram e tiram

árdua decisão de fugir do Tibete para

fotos a seu lado. Mas nenhum deles

o exílio na Índia.

fez algo de concreto com relação ao

todo tem negócios com a China. Em

A

junho, quando os líderes americanos

O movimento de protesto contra a

criticavam a China por não respeitar

Olimpíada de Pequim ganhou apoio

os Direitos Humanos, o secretario de

mundial, apesar da oposição do próprio

Tibete. Quanto ao Dalai, ele recebeu
inúmeros prêmios e condecorações.
O motivo é muito simples: o mundo

nova geração tibetana mostrou nesse ano que criou
um espaço próprio, sem de-

pender da projeção global do Dalai.

Tesouro dos Estados Unidos, Henry

Dalai aos protestos. “A violência não

Paulson, estava em Pequim. No mo-

é uma opção para nós. No Budismo,

mento em que amargam uma recessão,

a não-violência é uma forma de vida

os estados Unidos não podem se dar

e, por isso, não há duvida de que esse

ao luxo de desagradar à China. Recen-

é o caminho”, disse o ativista Tenzin

temente, por exemplo, dois líderes do

Tsundue.

Partido Comunista chinês advertiram

O monge Tenzin Bagdro, 39 anos,

em entrevistas, pela primeira vez, que

levou a briga tibetana para as cortes

Pequim poderia usar parte de suas

espanholas, nas mãos do famoso juiz

reservas estrangeiras, no valor de

Baltazar Garzon. Bagdro, que amargou

US$ 1,33 trilhão, como arma política

três anos infernais na prisão tibetana,

para conter a pressão do Congresso

onde foi torturado, transformou-se

norte-americano.

no mais famoso prisioneiro político
tibetano. Autor do livro “Um infer-

DEBATE SOBRE A VIOLÊNCIA
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no na Terra”, sobre sua experiência

A nova geração tibetana – bem

na prisão tibetana, o monge foi uma

consciente do poder chinês no mundo

das testemunhas na corte de Justiça

– percebeu que não pode lutar com

em Madri sobre o caso de genocídio

o gigante asiático. Alguns líderes da

contra os líderes chineses, incluindo

juventude tibetana falam no uso da

o ex-presidente Jiang Zemin e o ex-

violência após a morte do Dalai – que

premier Li Peng. “Eu sou pela indepen-

se opõe terminantemente a essa idéia.

dência do Tibete. Os chineses nunca

Durante a revolta de Lhasa em março,

vão negociar nada, nem a autonomia.

Dalai ameaçou renunciar a seu cargo

Temos que enfrentá-los”, diz Bagdro,

político de líder dos tibetanos depois

que defende a não-violência e o ca-

que o governo chinês o acusou de

minho da desobediência civil.

incitar a violência no Tibete. O grande

Esse foi o ano dos conflitos entre

desafio do Dalai era evitar que a nova

duas imagens do Tibete: uma, da terra

geração embarcasse na violência. Foi

mística e da espiritualidade pop que

um dos maiores dilemas que ele en-

dá refúgio às celebridades mundiais; a

frentou desde 1959, quando tomou a

outra, de uma nação de pessoas reais
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com problemas reais, que encaram a

que foi um dos “guerreiros de Buda”.

minado por uma elite religiosa. Hoje,

extinção de sua cultura e língua com a

Extremamente crítico a Dalai Lama e

os tibetanos fora de seu país são um

continua ocupação humana chinesa.

seu “caminho do meio”, Tsering diz:

dos exemplos mundiais de sucesso

“Se andar no meio da estrada, você

de comunidades no exílio: chegam a

é esmagado por um carro”.

124 mil na Índia, 30 mil no Nepal e

OS GUERREIROS DE BUDA
Não muito tempo atrás a sociedade

Defensor da independência, Tsering

tibetana estava dividida e adotava a

recusou-se até mesmo a participar do

Mas a transformação mais radical

violência para tentar se salvar. Esse

conclave tibetano convocado pelo Dalai

que aconteceu com os tibetanos foi no

é o lado menos famoso do Tibete: a

para decidir, em Dharamsala, o destino

front político. Antes de 1959, quando

luta armada com o patrocínio da CIA

do movimento. “As pessoas no Tibete

o Dalai fugiu do Tibete, a democracia

contra os chineses nas décadas de 60

votaram pela independência com sua

era um conceito desconhecido. O Ti-

e 70. Em 16 de junho de 1958, foi for-

vida. Então qual é o sentido de colocar

bete era uma autocracia budista. Mas,

mada uma guerrilha tibetana chamada

um papel numa urna de votação aqui

no coração dos Himalaias indianos, o

Chishi Gangdruk, que significa “A terra

no exílio?”, questiona Tsering.

Dalai estabeleceu um Parlamento (o

dos quatro rios e das seis montanhas”.
Trata-se de uma descrição da região
de Kham, ao Leste do Tibete, de onde
os “guerreiros de Buda” vieram.

25 mil no Butão.

chamado Kashag) e foi promulgada
uma Constituição. Em 1960, o Kashag

A DEMOCRACIA TIBETANA
Em 10 de marco de 1959, depois

ainda era dominado por famílias nobres

do levante armado em Lhasa e da re-

tibetanas. Mas, já na década de 70, o

Gyalo Dhondup, o irmão mais velho

pressão sangrenta que deixou milhares

perfil do Parlamento tibetano havia se

do próprio Dalai Lama, foi quem fez

de corpos nas ruas, o Dalai Lama e

democratizado: a prosperidade eco-

o contato com a CIA. A guerrilha foi

sua família escaparam para o exílio,

nômica permitiu a ascensão de muitos

treinada e armada pela agência ame-

seguidos de 80 mil tibetanos. A dor de

tibetanos comuns na política.

ricana, de 1950 a 1960. Depois, entrou

ter de deixar seu país se tornou mais

“Sua Santidade é um democrata.

em atuação e foi ajudada com munição

intensa com o novo ambiente indiano,

Foi sua a idéia de construir uma de-

e suprimentos até 1974. Mas, nesse

muito mais quente do que o Tibete.

mocracia no exílio. O problema agora

ano, os Estados Unidos passaram a se

Muitos tibetanos morreram de doenças

é que estamos numa encruzilhada.

reaproximar da China. As relações entre

típicas do subcontinente, contra as

Temos de tomar decisões rápidas por-

os dois países degelaram a partir de

quais seus organismos não estavam

que nossa cultura está ameaçada de

1974, com a visita de Richard Nixon a

preparados para se defender.

extinção”, diz Youdon Aukastang, uma

Pequim. Como não interessava mais o

Dalai preparou um plano para as-

parlamentar do Kashag, que defende

apoio aos “guerreiros de Buda” – que

sentar os refugiados, que foi aceito

a tese da autonomia do Tibete por ser

chegaram a somar três mil homens –

por Nehru. “Nosso foco foi construir

mais realista.

a CIA parou de ajudar. “Algumas das

escolas e não monastérios. Escolas

O Tibete esta numa encruzilhada,

mais talentosas e brilhantes pessoas

com moderna educação em inglês”,

com todas as suas vozes pacifistas,

no Tibete ficaram para lutar contra os

lembrou o Dalai Lama, que sempre

violentas, radicais ou pragmáticas. Mas

chineses. Os medíocres correram para

critica o sistema político que existia

os tibetanos têm uma coisa em comum:

o exílio”, diz Lhasang Tsering, 60 anos,

no Tibete, feudal, autoritário e do-

o sonho de um Tibete livre.
flomcosta@yahoo.com.br

A articulista é correspondente do jornal O Globo na Índia

shobhan.saxena@timesgroup.com
O articulista é editor-adjunto do “Sunday Times”, edição de domingo do jornal “The Times of India”
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“A CHINA DEVE RESPEITAR A RELIGIÃO
E A CULTURA DO POVO TIBETANO”
Há oito anos , ele escapou do mo-

KARMAPA: Não, porque quando eu

confiança, mas a educação é um processo

nastério de Tsurphu no Tibete, e fugiu

fui reconhecido como a reencarnação do

infinito. Então, eu acho que há uma série

para o exílio indiano. O terceiro mais im-

16º Karmapa Lama eu tinha oito anos de

de fases que terei de passar antes de me

portante monge na hierarquia budista

idade e desde então tive que adotar um

considerar um líder. Ainda tenho que me

tibetana, Karmapa Lama – ou Ogyen

estilo de vida muito tradicional em um

aprimorar.

Thinley Dorjee –, recebeu pela primei-

monastério. Estou bem habituado a viver

ra vez a permissão de sair da Índia em

encarcerado (risos). Estou acostumado a

junho desse ano. Esse foi um grande

essa situação.

INTELIGÊNCIA: Como vê a situação
no Tibete e o que o governo chinês tem
feito na região?

passo para o jovem monge – hoje com
23 anos – que poderá ser o próximo líder

INTELIGÊNCIA: O Budismo é a reli-

KARMAPA: Apesar do progresso e

espiritual dos tibetanos. Durante seus 16

gião que mais ganha adeptos no ociden-

desenvolvimento que Pequim levou ao

dias de viagem pelos Estados Unidos,

te hoje. O papel do Dalai Lama nisso foi

Tibete, ainda há muito mais coisa a fazer.

o Karmapa Lama – que, na hierarquia

fundamental. O seu também será. Como

E esse desenvolvimento deve ser ligado às

budista tibetana, está abaixo apenas do

pretende continuar promovendo o budismo

aspirações do povo tibetano, deve estar

Dalai Lama e do Panchen Lama – foi a

tibetano no mundo?

ligado a sua religião e a sua cultura. Deve ser

Nova York, Colorado e Seattle.

KARMAPA: Eu ainda sou jovem e

dada oportunidade para todos de adquirir

Em entrevista concedida a Shobhan

dedico a maior parte do meu tempo aos

educação e também deve ser respeitada

Saxena e Florencia Costa, o Karmapa –

estudos. Sendo o representante de uma

a religião e cultura tibetanas.

chefe da Karma Kagyu, uma das quatro

linhagem especifica do Budismo tibetano,

escolas do budismo tibetano – falou sobre

tenho minhas responsabilidades com essa

INTELIGÊNCIA: Está esperançoso no

a situação no Tibete e seus planos futuros.

linhagem. Por isso, preciso me dedicar aos

diálogo com a China, nessa negociação

O encontro ocorreu em Nova Déli, no dia

estudos. Quando eu estiver preparado,

através de meios pacíficos?

em que ele partia da Índia.

aí sim poderei me dedicar a essa outra
parte, e viajar pelo mundo.

INTELIGÊNCIA: Qual é o propósito
dessa ida aos Estados Unidos, sua primeira
viagem?

KARMAPA: Sim, tenho esperança. Eu
espero que o governo chinês adote uma
postura positiva com relação aos tibetanos.

INTELIGÊNCIA: Mas as pessoas que

Já que os tibetanos residentes no Tibete

o conhecem dizem que o seu preparo já

estão supostamente em território chinês,

KARMAPA LAMA: Meu predecessor,

está completo. Ao mesmo tempo, há a

eles devem contar com a mesma assistência

o 16º Karmapa lama, estabeleceu uma

especulação entre a comunidade tibetana

que Pequim dá aos chineses.

serie de centros budistas nos EUA. Na sua

no exílio de que o seu papel como líder

época, havia uma extensiva rede de ativi-

dos tibetanos será fundamental…

INTELIGÊNCIA: Aos 15 anos, você

dades lá. Por isso, há um numero imenso

KARMAPA: Essa especulação positiva

chegou à Índia e hoje, aos 23, está via-

de devotos, estudantes e seguidores nos

contribui para aumentar a minha auto-

jando pela primeira vez para o exterior.

Estados Unidos. Então, o objetivo principal

Como a vida mudou nesses últimos anos

da viagem foi cumprir o desejo das pes-

na Índia?

soas que esperavam pela continuidade
das atividades do Karmapa.

KARMAPA: De fato muita coisa mudou
na minha vida desde que vim do Tibete. A
vida no Tibete era muito tradicional, um

INTELIGÊNCIA: Sua estadia na Índia

estilo convencional de vida. Isso mudou

já completa oito anos. Ate essa viagem aos

na Índia. Hoje tenho mais acesso à mídia

Estados Unidos, o governo indiano não o

e aos mais diferentes equipamentos high-

deixava viajar. Foi frustrante tem que ficar

tech. É claro que minha visão mudou, se

confinado todos esses anos?

tornou mais moderna.
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(e Darfur):
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lóng, matryoshka

ou kinder ovo?
Alexandre dos Santos

JORNALISTA

O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, é um homem rico. Sua riqueza é inversamente proporcional aos períodos de relativa paz vividos no país desde a independência, em 1956.
Além de rico e poderoso, o presidente do Sudão também ostenta outro título de
destaque: é o primeiro chefe de Estado, ainda no poder, a ser formalmente acusado
pelo Tribunal Penal Internacional, em 2005, por crimes de guerra, crimes contra a
humanidade e genocídio, todos relacionados aos acontecimentos na região de
Darfur, oeste do país. Apesar do esperneio, do choro e do ranger de dentes das autoridades de Cartum (capital do Sudão), e de uma relativa surpresa da comunidade
internacional com a ousadia do tribunal, o procurador-geral do TPI, Luis MorenoOcampo, foi singelo na argumentação que legitimou o mandado de captura para
o presidente sudanês: “contra fatos, não há argumentos”.
Além de al-Bashir, também tiveram seus currículos laureados com mandados de
captura o ministro sudanês dos Assuntos Humanitários, Ahmed Harun, e o suposto
chefe da milícia janjaweed, Ali Mohamed Ali Abdel-Rahman – mais conhecido como
Ali Kushayb – por crimes de guerra também em Darfur.
Se qualquer deles, um dia, vier a se hospedar em Haia, farão parte de um seleto
grupo integrado, entre outros, pelo ex-ditador sanguinário da Libéria, Charles Taylor,
e pelo ex-líder sérvio da Bósnia, Radovan Karadzic, acusado de liderar ações de
limpeza étnica durante a durante a guerra da Bósnia (1992-1995).
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A região de
Darfur sempre esteve destacada,

positiva e negativamente, na história da região
e do próprio Estado sudanês
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O

INTELIGÊNCIA

bviamente Cartum não reconhe-

por um golpe militar liderado pelo tenente-general

ce o que o presidente al-Bashir

Ibrahim Abbud. Em 1969, Abbud foi deposto pela

chama de “bravatas infiéis”, afi-

Revolução de Maio, comandada por Ja’far al-Numayri,

nal o governo sudanês é um dos

que propôs o primeiro cessar-fogo com os sulistas,

poucos a não ratificar o acordo

concedendo certa autonomia política a esses terri-

internacional de instituição e reconhecimento da

tórios. Ao vencer as eleições pela terceira vez, em

competência do Tribunal Penal Internacional para

1983, e acreditando em seu próprio cacife político,

denunciar e julgar violações dos direitos humanos.

al-Numayri institucionalizou a Sharia (Lei Islâmica)

Os outros principais governos a não reconhecer a

para todo o território, inclusive para as províncias

jurisprudência do TPI estão baseados em Washington,

do Sul, contrariando seu próprio comprometimento

Moscou, Pequim e Nova Deli.

com a autonomia concedida a essa região e indo na

Mas, apesar das preocupações do presidente

contramão do secularismo (mesmo que de fachada)

Omar al-Bashir, o TPI é uma das menores, por en-

que caracterizava o Estado sudanês até então. A

quanto. Sua atenção está dividida entre o conflito

guerra com o Sul recomeçou ainda mais violenta

em Darfur, que já se estende por quase seis anos,

depois da paz assinada em 1972. Fragilizado, o

e o difícil e trabalhoso tango que dança com a

governo de al-Numayri foi derrubado por mais

comunidade internacional (um passo para frente

um golpe militar na história do país, em 1985. Um

e dois para trás) ao mesmo tempo em que segura

Governo Militar Transitório foi instituído até a posse

a China com uma mão, a Rússia com a outra, e

de Sadiq al-Mahdi como primeiro-ministro, menos

dá o seu melhor sorriso para os Estados Unidos.

de um ano depois. Enfim, três anos depois, já em

Não há dúvidas de que o presidente sudanês é

1989, mais um golpe militar alçou ao poder um

um homem muito ocupado. Aliás, rico, poderoso e

Conselho de Comando Revolucionário que nomeou

extremamente ocupado. Afinal, em suas mãos tam-

Omar al-Bashir como presidente em 1993.

bém está um imbróglio de mais de quatro décadas

Sob a tutela do novo presidente, a paz com os

que, aparentemente está resolvido: o fim de uma

representantes do Sul foi assinada (e até agora res-

das mais extensas guerras civis do planeta, com a

peitada) em julho de 2005, encerrando quase 22

população cristã da Região Sul do país.

anos nesse segundo ato da segunda guerra civil e

Não foi em sua administração que a guerra

deixando para trás cerca de 1,5 milhão de mortos.

Norte-Sul começou, afinal o atual presidente é

Resolvido o conflito religioso, eis que sai das

o mais recente (e longevo) mandatário de uma

coxias um conflito étnico que vinha coadjuvando,

linhagem de golpistas militares que tomaram o

sem muito espaço sob os holofotes, desde os pri-

poder desde a independência do Sudão, em 1 de

meiros meses de 2003.

janeiro de 1956. Vejamos: o primeiro-ministro Is-

A bem da verdade, a região de Darfur (ou “Terra

mail Al-Azhari tomou posse com toda a pompa e

dos fur”, em árabe) sempre esteve destacada, positiva

circunstância que a ocasião pedia. A guerra civil

e negativamente, na história da região e do próprio

entre a população muçulmana do Norte e a cristã

Estado sudanês. À época da chegada efetiva dos

do Sul havia começado um ano antes, em 1955, pois

conquistadores turco-egípcios no início do século

os sulistas já antecipavam o controle do governo

XIX, havia dois fortes sultanatos onde hoje existe o

pelas elites muçulmanas e temiam o isolamento,

Sudão. Sennar, a Leste, e Darfur na parte ocidental,

a repressão e a segregação político-religiosa. Al-

eram Estados escravistas, que tiveram seu apogeu

Azhari foi derrubado dois anos depois da posse,

durante o século 18. No caso de Darfur, a reboque
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de organizações Não-Governamentais.

houve a islamização dos demais povos da região,

A administração inglesa e a elite de Cartum,

através da escravidão, da absorção de parte dessas

apesar de designarem controladores específicos

populações ou mesmo por relações de vassalagem.

para a região de Darfur, mantiveram-na à mar-

A invasão turco-egípcia se deu em 1821, através do

gem das decisões políticas dado seu pouco valor

enfraquecido Sennar. Depois de meses de resistên-

estratégico e menor índice de desenvolvimento

cia, Darfur se submeteu ao controle e à exploração

social. A distância do centro de poder se refletiu

desses primeiros colonizadores.

no pouco investimento para estabelecimento de

O início da marginalização da região de Darfur

escolas e postos de saúde.

pode ser identificado já nessa época, com a chegada

A conquista da independência, em 1956, não mudou

dos invasores turco-egípcios, que se estabeleceram

o status de segunda classe de Darfur, que começa a

com mais facilidade em Cartum, principal cidade

enviar sinais de reação política ao isolamento já no

do reino de Sennar (e hoje a capital do Estado

fim da década de 1960, quando criou um importante

sudanês). A substituição de turco e egípcios pelos

partido político para tentar inverter a situação de

ingleses no início do século 20 não modificou a

negligência. A Frente Desenvolvimentista de Darfur

relação político-social já estabelecida entre essas

(FDD), fundada pelo fur Ahmed Ibrahim Diraige, deixava

duas regiões no Norte do atual Sudão.

bem claro que, dentro de suas fileiras, não havia a

A relativa rivalidade entre Darfur e Sennar e a

distinção entre “árabes” e “africanos” já que o objetivo

própria dinâmica de estabelecimento das admi-

era lutar contra a indiferença e subvalorização às quais

nistrações coloniais fizeram da Região Nordeste

vinham sendo relegados por Cartum.

a mais importante, em detrimento do território

cursos naturais por estar situada na interseção en-

P

tre os afluentes que formam o rio Nilo. A região

o Umma, que sofria uma acirrada disputa interna

de Darfur sempre foi mais seca e com regime de

entre seus principais líderes – Sadiq al-Mahdi e o

chuvas mais esparso, por estar, em grande parte,

tio dele, Iman al-Hadi. O país vivia um período de

situada na região desértica do Saara. Devido a essa

incertezas políticas desde que o general Ibrahim

disposição geográfica, a parte norte e desértica

Abbud foi sacado do poder pela Revolução de Ou-

era especialmente usada como rota de passagem

tubro, em 1964, e substituído por uma junta militar

de tribos nômades. As regiões Centro-Sul de Dar-

que esquentava a cadeira até as eleições previstas

fur, possuem maior regularidade nos regimes de

para o início de 1969.

ocidental, cada vez mais afastado da distribuição
do poder e dos recursos financeiros.
Vale lembrar que Sennar era mais rica em re-

orém, a entrada em cena da FDD, além de
tornar evidentes as reivindicações regionais,
também foi enxergada como uma espé-

cie de debênture política pelo partido governista,

chuvas e a possibilidade de estabelecimento de

Foram Sadiq e al-Hadi quem clivaram e esta-

áreas de cultivo. As diferenças entre as populações

beleceram uma relação de animosidade entre os

nômades (ditas “árabes”) e as agricultoras fixas à

“africanos” e “árabes” de Darfur. O segundo, ao reagir

terra (ditas “africanas”) cunharam uma diferenciação

à aliança costurada entre Sadiq e a FDD, buscou

artificializada capaz de esconder a complexidade

enfraquecer internamente a Frente, exortando os

nas relações beligerantes que, hoje, compõe o dis-

“árabes” darfurianos à união com a elite islâmica do

curso maniqueísta do governo e é vista refletida em

norte do país e de Cartum. Assim como acontece em

vários textos da mídia internacional e em relatórios

qualquer país durante períodos pré-eleitorais, valia
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de tudo para angariar o apoio da recém-descoberta

a prisão, matando al-Hadi e banindo o Umma da

“força política do oeste”, desde a retórica racial-cul-

vida política do país. O problema político havia sido

tural que exacerbava as diferenças entre “árabes” e

resolvido á força, porém uma nova questão “étnica”

“africanos”, até o discurso esperto de Sadiq, basea-

havia sido tatuada no tecido social em Darfur.

do no sentimento de alijamento sócio-político dos

Num primeiro momento, al-Numayri, como todos

“afro-darfurianos” com relação ao governo central

os dirigentes sudaneses até então, manteve-se em

(dos “árabes” do norte). Ironicamente ao instigar na

estado de indiferença com relação à região. Porém,

população um sentimento “antiárabe”, Sadiq jogou

no início da década de 1970 o eixo de disposição

dentro do mesmo saco de gatos a elite da capital

das forças políticas na África Centro-Norte sofreu

sudanesa e os “árabes” de Darfur, que também eram

um deslocamento com a entrada de um novo jo-

vítimas do descaso de Cartum.

gador no tabuleiro da Guerra Fria no continente: o

O embate ideológico dentro do Umma e o uso

líder líbio Muamar Kadafi, cujos planos imediatos

instrumental das diferenças em Darfur perdurou até

eram de fomentar a criação de um movimento pan-

1969, quando, no bojo das confusões e desmandos

arabista africano, cujo principal líder e baluarte seria

políticos conseqüentes dessa disputa infindável

ele próprio. Seu primeiro alvo: o governo cristão

dentro do partido, um novo golpe de Estado foi

de François Tombalbaye no Chade.

perpetrado no Sudão. Desta vez o coronel Ja’far al-

Com o intuito de derrubar o governo em N’Djamena,

Numayri, liderando a Revolução de Maio, resolveu

Kadafi passou a financiar, armar e treinar a Frolinat

todas as disputas internas mandando Sadiq para

(Front de Libération Nationale du Tchad), milícia
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opositora muçulmana baseada no Norte do Chade,

publicamente uma carta de apelo endereçada ao

fronteira com a Líbia. Curiosamente al-Numayri

presidente Ja’far al-Numayri, no início de 1983, pe-

também apoiava as ações da Frolinat, mas a óbvia

dindo urgência no envio de alimentos para evitar a

predileção dos insurgentes pelas armas, munições

morte de cidadãos por inanição. A “Carta da Fome”

e treinamento líbios transformou o apoio do Sudão

(Famine Letter) de Diraige foi copiada e reproduzida

em uma reservada desconfiança, agravada quando

por diversos meios de comunicação e atingiu em

o próprio Kadafi apresentou a proposta de união

cheio as pretensões de Cartum em vender o Sudão a

dos territórios da Líbia e do Sudão em um único

investidores internacionais como um país próspero,

Estado islâmico. A recusa de al-Numayri azedou

em paz e sedutoramente atrativo para o dinheiro

ainda mais as relações entre os vizinhos.

estrangeiro. Considerada a carta uma afronta ao

Que região estava justamente no meio desse

governo, al-Numayri se aproveitou da ida de Dirai-

triângulo amoroso entre a Frolinat e os governos

ge à capital para tentar prendê-lo. Perseguido pelo

de Trípoli e Cartum? Darfur!

Exército, o administrador de Darfur fugiu do país.

O próximo passo na picuinha entre Líbia e Sudão

Os mandos e desmandos de al-Numayri e o res-

se deu após o assassinato de Tombalbaye, durante

surgimento da guerra civil com as regiões cristãs do

um golpe militar em 1975. O vácuo de poder em

sul do país, em reação à instituição da Lei Islâmica

N’Djamena favorecia a tomada de poder da Fro-

para todo o país, aumentaram a rejeição ao governo e

linat, porém al-Numayri apoiou o fraco sucessor

levaram o Sudão a um novo golpe militar em abril de

de Tombalbaye no governo do Chade, o general

1985. Em seu lugar, a junta militar, que liderou o país

Félix Malloum. Como represália, Kadafi, que viu

até meados de 1986, nomeou o antigo presidente da

na posição de Cartum uma traição à causa pan-

Umma, Sadiq al-Mahdi, como primeiro-ministro.

arabista, invadiu o Sudão em julho de 1976, pelo

A afinidade entre Al-Mahdi e Kadafi empurrou

norte de Darfur. Porém, os soldados líbios nem

Darfur novamente para a frente do tablado. Com

tiveram tempo de retirar a areia dos coturnos e

uma guinada de 180° na política externa sudanesa

foram empurrados de volta pelas forças armadas

em relação à vizinha Líbia, Cartum e Trípoli se opu-

sudanesas. No meio do fogo cruzado ficou a po-

seram à presença norte-americana, da USAid, em

pulação darfuriana. Seus principais líderes tribais

Darfur e no Leste do Chade. Com a diminuição da

e regionais foram perseguidos, presos ou mortos

presença de Washington na região e da quantidade

pelos militares de al-Numayri, acusados de terem

de ajuda humanitária aos darfurianos, Trípoli passou

sido coniventes com os soldados de Kadafi.

a desempenhar o papel principal no fornecimento

O presidente sudanês foi além e estimulou políticas

de ajuda humanitária na região. Entre 1985 e 1986,

que ressaltaram ainda mais as diferenciações entre

vários comboios militares contendo alimentos, roupas

“árabes” e “africanos”. Tais políticas encontraram

e remédios se instalaram em cidades do Oeste suda-

solo fértil, principalmente após uma extensa tem-

nês e um total de 800 militares líbios estabeleceram

porada de seca na região nos três primeiros anos da

bases entre as duas fronteiras.

década de 1980, quando os alimentos tornaram-se

A presença das Forças Armadas da Líbia, ex-

escassos e o governo regional precisou pedir ajuda

tremamente imbuídas dos ideais pan-arabistas de

a Cartum, que fez ouvidos de mercador.

Kadafi, fomentaram ainda mais as diferenças entre

O administrador de Darfur è época, Ahmed Ibrahim

“árabes” e “africanos”.

Diraige, não por acaso também o fundador da FDD

Além da seca, que levou à morte mais de 95 mil

(a Frente Desenvolvimentista de Darfur), divulgou

pessoas, o início da década de 1980 testemunhou
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a divisão cada vez mais acirrada de Darfur em duas

a exercer influência política direta para incutir na

grandes “etnias” majoritárias e antagônicas: “africa-

população “árabe” a vontade de anexar Darfur à

nos”, fazendeiros e agricultores (sedentários), que

Líbia. Para facilitar o convencimento dos habitan-

permaneciam em suas terras tentando sobreviver

tes locais, Trípoli armava qualquer milícia “árabe”

com o pouco que lhes restava após a seca; e os

minimamente organizada que pleiteasse assegurar

“árabes”, nômades, que buscavam alívio para o so-

o controle de extensões territoriais e a expulsão da

frimento peregrinando e, eventualmente, entrando

população “africana”.

em conflitos com os agricultores pela divisão da

tribos nômades entre as terras das tribos sedentá-

N

rias). O fechamento das marahil impossibilitou que

Sul demandava esforços militares e financeiros cada

muitas sociedades nômades fugissem dos locais mais

vez maiores. A violência em Darfur aumentava em

castigados pela seca, gerando revoltas habilmente

escalas assustadoras devido ao conflito na fronteira

catalisadas e orquestradas pelas tropas líbias.

com Chade e às investidas de Kadafi com o intuito

água e da produção agrícola.
Para garantir o que ainda possuíam, os “africanos”
fecharam as marahil (as passagem utilizadas pelas

um belo momento, em fins da década
de 1980, o primeiro-ministro Sadiq alMahdi finalmente se deu conta da enorme

crise na qual estava mergulhado. A guerra com o

Durante o ano de 1985 seguiram-se ondas de

de anexar a região à Líbia. A economia estava devas-

roubos e pilhagens em fazendas, queimas de plan-

tada em decorrência dos anos de seca no Oeste e

tações e assassinatos. Os “africanos”, que tentavam

da guerra civil com o Sul. O quadro político sudanês

proteger o que restou de seus recursos, eram vistos

encontrava-se esgarçado com partidos mudando a

como responsáveis pelo infortúnio e penúria das

toda hora de posição e o governo escorado numa

populações “árabes”. Estes, por sua vez, passaram a

base partidária encolhendo ou aumentando de acordo

ser encarados e tratados como ladrões e assassinos

com as vissicitudes políticas, econômicas, militares

pelos “africanos”.

ou com o estado de espírito de seus correligionários

Enquanto as diferenças entre os darfurianos

e comandante militares.

eram forjadas a ferro e fogo, Cartum tinha sua

No meio desse caos, que saída mágica os políticos-

atenção voltada para outro problema: o acirramento

militares sudaneses sacaram de suas cartolas? Mais

da guerra entre as províncias do Sul (de maioria

um golpe militar! Mas como Sadiq estava mais do

cristã) com o Norte muçulmano.

que escolado com as direções que poderiam tomar os

A luta contra os rebeldes do Sul, reiniciada em

vendavais políticos no Sudão, antecipou-se ao golpe

1983, obrigou o governo sudanês a recrutar grandes

e renunciou ao poder em março de 1989, esperando

contingentes de reservistas e jovens para as Forças

para ver quem sobreviveria depois que o circo pegasse

Armadas, parte deles habitantes de Darfur que se

fogo. Como as discussões entre o Partido Unionista e a

viram envolvidos em um conflito do qual não só

Frente Nacional Islâmica não chegavam a lugar algum,

estavam alheios, mas como eram contrários.

enfim um novo golpe militar findou as diferenças e

Sem serem importunadas ou questionadas, as
tropas líbias aumentavam de tamanho na parte

a FNI empossou, em julho de 1989, o coronel Omar
Hassan al-Bashir como presidente.

sudanesa da fronteira e as regiões norte e cen-

A primeira decisão do novo comandante sudanês

tral de Darfur passaram a fazer parte do teatro

foi de grande ousadia. Com a desculpa de fomentar

de guerra entre os exércitos chadeano e líbio. E

a união das nações árabes, al-Bashir se aproximou

mais: com total liberdade na região, Kadafi passou

de Kadafi com o intuito de conseguir dinheiro, armas
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e munições para tentar sufocar a resistência civil

Darfur, acusando Cartum de exercer um regime

armada do sul. Como moeda de troca, o líder líbio

de opressão contra os não-árabes e de exclusão e

poderia permanecer a até mesmo aumentar ainda

negligência para toda a região oeste. Essa primeira

mais a presença de Trípoli em Darfur. Após um pe-

reação darfuriana pegou tanto o governo quanto a

ríodo de relativa tranqüilidade, a região voltou a ser

comunidade internacional de surpresa. Se al-Bashir

palco de batalhas entre as tropas líbia e chadiana,

sabia exatamente em que contexto a reação se

além de ataques promovidos por grupos armados

deu na região, a comunidade (e a mídia) interna-

“árabes” contra agricultores “africanos”.

cional arregalou os olhos boquiaberta e pasma,

E

sem acreditar que, com o fim de um conflito de
m fins de 1989, Kadafi e as milícias chadianas

quase duas décadas entre norte e sul, outro surgia

muçulmanas finalmente tomaram N’Djamena

imediatamente depois.

e derrubaram o presidente Hissène Habré.

Para Cartum não havia situação mais vexató-

Com Idriss Déby, um aliado, finalmente no poder,

ria e inapropriada do que se ver às voltas com

Kadafi perdeu o interesse por Darfur, retirando suas

uma nova guerra civil, logo no momento em que

tropas de lá e deixando a população de volta a um

al-Bashir fazia as pazes com os EUA, começava a

estado de pobreza e miséria, mas com um agravante:

receber investimentos da China para exploração

diversas milícias “árabes” estavam organizadas e

do petróleo e tinha as atenções da comunidade

armadas, e agora não respondiam a mais ninguém,

internacional voltadas para si.

nem aos soldados líbios e muito menos ao gover-

No vácuo da estupefação e da falta de compre-

no de Cartum, com os olhos voltados para baixo,

ensão do Ocidente com o novo conflito no Oeste,

para o Sul. São justamente essas milícias armadas

o governo sudanês usou como pôde a falta de

que, ao se organizarem minimamente e a usarem

informação e as meias-verdades para relatar os

cavalos (ou camelos), passaram a ser chamadas de

acontecimentos em Darfur. A comunidade inter-

janjaweed (que significa: “demônios a cavalo”).

nacional acreditou que se tratava de um conflito

Deixada à própria sorte, a Darfur dos anos 90

religioso residual da guerra civil e pouco atenção deu

era palco das ações das janjaweed e do surgimento

ao acontecido. O governo aproveitou o momento

de movimentos de resistência locais “africanas” fur,

para coordenar uma resposta em tempo recorde:

massaleet e zaghawa. Os dois primeiros e principais

bombardeios aéreos seguidos de ofensiva da úni-

surgiram na última década do século XX, o Exército

ca força armada local que os militares de Cartum

de Libertação do Sudão (Sudan Liberation Army -

identificaram como leais ao governo, as janjaweed.

SLA) e o Movimento por Justiça e Igualdade (Justice

Essa primeira ação conjunta entre governo e milícia

and Equality Movement - JEM).

“árabe” passou a caracterizar a maioria das incursões

Durante os primeiros anos do século 21 a região

militares e milicianas no território. Os indícios de

viveu uma “paz” superficial; não houve relatos de

que o governo apoiava e alimentava as janjaweeds

confrontos entre janjaweeds e “africanos” porém essa

com armas e munições foram comprovados pelos

falsa estabilidade estava próxima de ser rompida.

testemunhos das vítimas, que garantiam terem sido

Em meio às comemorações pela paz, firmada

atacadas pelas milícias logo após bombardeios de

entre o governo de Cartum e os grupos arma-

aviões do governo. É fato que, depois da primeira

dos do Sul do país, pondo fim à segunda fase da

investida conjunta com o governo, os ataques das

guerra civil em 2003, o SLA e o JEM assumiram um

janjaweeds se tornaram cada vez mais freqüentes e

atentado contra a sede do governo central, em

menos comedidos, incluindo todo e qualquer tipo
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O governo sudanês usou como pôde
a falta de informação e as

meias-verdades

para relatar os
acontecimentos em Darfur
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de violações contra os direitos humanos: execuções

Em meados de 2005, quando Darfur retornou

em massa, perseguições étnicas (dos fazendeiros

com força ao noticiário internacional, os números

fur, massaleet e zaghawa), estupros sistemáticos e

divulgados pela Human Rights Watch eram chocantes:

queima de aldeias.

mais de 2,5 milhões de pessoas se deslocaram dentro

O serviço de contra-informações do governo de

do território sudanês ou se refugiaram nos países

al-Bashir trabalhava incessantemente nas tentativas

vizinhos, principalmente no Chade. Cerca de 80% das

de refutar e desmoralizar os relatórios das agências

crianças com menos de cinco anos apresentavam

de ajuda humanitária, que, ao identificar a gravidade

grau agudo de desnutrição e estavam ameaçadas

da situação em Darfur, deslocaram contingentes

de morte por inanição no interior de Darfur ou nos

de seu pessoal através, principalmente das fron-

campos de refugiados improvisados no Chade e na

teiras com o Chade e a República Centro-Africana.

República Centro-Africana. A Anistia Internacional

Porém, outro acontecimento de vulto contribuiu

e os Médicos Sem Fronteiras divulgaram relatos de

para ofuscar de vez as ações da Cruz Vermelha

mulheres capturadas pelas janjaweed e mantidas

Internacional, dos Médicos Sem Fronteiras, da Hu-

como escravas sexuais, sendo constantemente es-

man Rights Watch e da Anistia Internacional, entre

tupradas durante semanas. A revelação da situação

outros. O tsunami, ocorrido nos últimos dias de

em Darfur pelas organizações e mídia internacionais

2004 e nos primeiros de 2005, desviou a atenção

provocou um novo tsunami, desta vez gerado pela

da mídia e da sociedade internacional para outra

opinião pública, que pressionava principalmente os

situação de emergência humanitária.

EUA, a União Européia e a ONU a agirem.
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O presidente Al-Bashir, por sua por sua vez, fazia

Bush pretendeu foi, além de morder e assoprar, dar

ouvidos moucos aos apelos da comunidade inter-

uma resposta ao Congresso dos EUA que o acusava

nacional. Cartum usava todo o esforço diplomático

de ignorar solenemente o que acontecia no Sudão.

para denunciar o que chamava de “informações

Ao mesmo tempo em que usava uma palavra forte

inflacionadas e imprecisas” divulgadas por institui-

como “genocídio” e conquistava a simpatia dos mais

ções duvidosas de auxílio humanitário. A presença

aguerridos ativistas humanitários, o governo norte-

delas não era permitida e sequer tolerada dentro

americano ressaltava que o fato de reconhecer a

das fronteiras sudanesas. O governo passou a mos-

gravidade da crise em Darfur não necessariamente

trar-se publicamente contrariado e extremamente

demandava ou exortava qualquer tipo de atitude

intransigente a qualquer menção ou sugestão de

mais drástica da ONU, como a de intervir no Sudão

que o ocidente poderia abrir negociações para o

sem o consentimento de Cartum ou das demais

envio de tropas de paz internacionais.

das partes envolvidas no conflito. O então primeiro-

Em janeiro de 2005, a ONU divulgou o relatório

ministro britânico, Tony Blair, acorreu o mais rápido

da Comissão de Inquérito para Darfur (CID), que

que pôde para dar apoio aos EUA. A maioria dos

vinha coletando informações e testemunhos in loco

países europeus seguiu a cartilha: discurso enérgico

desde setembro do ano anterior. O documento, com

para a platéia, mas nenhuma sugestão ou apoio a

176 páginas, confirmou o óbvio: estavam ocorrendo

qualquer ação mais efetiva na região.

assassinatos em massa e estupros na região de Darfur,

A

porém a situação não poderia ser caracterizada como
de genocídio, já que não foram encontrados indícios
de limpeza étnica. O relatório da CID causou como-

França, por sua vez, envolveu-se indiretamente
na crise darfuriana ao mobilizar esforços
oficiais para fortalecer politicamente o pre-

ção. Ativistas e representantes de ONGs presentes na

sidente do Chade, Idriss Déby, cuja administração era

região, rangeram os dentes e ladraram o mais alto

norteada por uma forte aproximação política, comercial

que puderam, enquanto Cartum adicionava partes

e cultural com os franceses. E nada mais.

do relatório às argumentações contra a ingerência

China e Rússia, que mantinham laços comerciais

das ONGs e como prova de que a análise delas era

fortes com o Sudão desde o início da década de

profundamente equivocada.

1990, defenderam o respeito à soberania sudanesa

Na verdade, o relatório da Comissão nada mais

e pediram ajuda ao governo de al-Bashir para que

era do que uma maneira de a ONU imiscuir-se pu-

pudesse lidar com mais essa crise. O petróleo sudanês,

blicamente da situação em Darfur e aliviar a pressão

estratégico principalmente para a China, era a grande

de declarações feitas durante o ano anterior, como

moeda de troca entre Cartum, Pequim e Moscou.

a do próprio coordenador para Direitos Humanos

Os dois últimos investiram na indústria petrolífera

da Organização, Mukesh Kapila, de que Darfur era

sudanesa e eram (e continuam sendo ainda hoje) os

a maior crise humanitária do mundo na época; e

principais fornecedores de armas e equipamentos

a do então secretário de Estado norte-americano,

militares para as forças armadas sudanesas.

Collin Powell, de que o que ocorria em Darfur era
um genocídio.

Organizações internacionais como a Save Darfur,
a Anistia Internacional, a International Crisis Group

A declaração de Powell havia sido exaustivamente

e a Human Rights Watch vêm denunciando que

construída, calculada e apresentada para ganhar as

as armas e equipamentos fornecidos por China e

manchetes dos principais veículos de comunicação

Rússia estão escoando diretamente para as mãos da

do globo. Na verdade, o que o governo de George W.

janjaweed. O impacto das relações sino-sudanesas
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pode ser medido pelo fato de que o maior projeto

passou a alegar que aceitaria e apoiaria a ação de

de exploração petrolífera chinesa fora de seu ter-

tropas internacionais desde que fossem compostas

ritório está no Sudão. E mais: a relação de Cartum

exclusivamente por soldados africanos. Assim, al-

com Pequim e Moscou é, hoje, o principal entrave

Bahir sabia que a ONU ficaria aliviada em transferir

a qualquer tentativa de ação mais contundente e

a responsabilidade pela ação à recém-organizada

invasiva na região de Darfur ou em qualquer vota-

União Africana, criada em 2002 para substituir a

ção de embargos mais pesados contra o governo

antiga Organização da Unidade Africana. O pre-

de al-Bashir, no Conselho de Segurança. O próprio

sidente sudanês também contava com a falta de

presidente sudanês se escora no relacionamento

experiência da UA e com as dificuldades logísticas

com russos e chineses para impor regras e condições

que teria para exercer o papel de monitora da paz.

à ação internacional na região em conflito. Dessa

De qualquer maneira, a ONU não poderia mais ser

forma, Cartum fazia questão de alardear sua recusa

acusada de “não estar fazendo nada”.

à ação de qualquer tipo de contingente estrangeiro,

A União Africana, que não possuía recursos para

com ou sem capacetes azuis. O presidente al-Bashir

realizar qualquer tipo de intervenção no Sudão,

e seus ministros sabiam muito bem que a ONU, em

recebeu ajuda financeira da União Européia e dos

respeito ao Capítulo IV de sua própria Carta (e às costas

EUA a fim de organizar uma missão à Darfur. Um

quentes do Sudão), não iria intervir em um Estado

grupo de 132 observadores foi enviado junto com

soberano sem o consentimento do governo.

300 soldados, que garantiriam a sua segurança. A

Como a pressão internacional não cessava, Cartum

própria UA também ardia internamente com dis-

encontrou uma outra forma de manter o controle

cussões entre os países que pressionavam por um

sobre as demandas internacionais e ainda tirar a

relatório mais contundente sobre a situação local

batata quente do colo da ONU. A partir de 2006,

e os Estados que integravam o bloco islâmico, que
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viam com profunda preocupação a possibilidade

respeitados, o que dificulta e desmoraliza ainda

de a responsabilidade por uma eventual limpeza

mais a Missão da União Africana no Sudão (Amis),

étnica em Darfur ser formalmente associada à milí-

que, mesmo ampliando seu efetivo para sete mil

cias “árabes”. Por coincidência ou não, os relatórios

homens, continua tendo suas ações limitadas pela

entregues ao presidente da Comissão da UA, Alpha

falta de investimentos financeiro e logístico (não

Konare, fizeram-no negar oficialmente a existência

havia sequer combustível para os poucos veículos

de um genocídio ou de ações de limpeza étnica

militares da qual dispunha).

no Sudão.

A sociedade internacional e a opinião pública

Além das dificuldades impostas por Cartum, um

continuam pressionando os integrantes do Conse-

dos maiores entraves às tentativas de conseguir a

lho de Segurança a ampliar o mandato da Amis ou

paz em Darfur é a quantidade de grupos em conflito.

mesmo para que se substitua a missão africana por

Se, na época em que os primeiros relatórios sobre

uma força de paz internacional, já que o contingente

os massacres de darfurianos foram divulgados, em

da missão e os recursos disponíveis para ela não são

2003, havia dois grupos resistentes às ações das

nem de longe suficientes para manter a seguran-

janjaweed, o SLA (Exército de Liberação do Sudão)

ça da população darfuriana ou dos que estão em

e o JEM (Movimento por Justiça e Igualdade), hoje

campos de refugiados e deslocados internos. Porém,

existem mais de 12 grupos rebeldes, frutos das

as costas do presidente Omar al-Bashir ainda estão

divisões dos dois primeiros e de sucessivas divi-

suficientemente quentes, dando a ele a possibilidade

sões internas dentro dessas mesmas dissidências.

de continuar rejeitando toda e qualquer sugestão de

Mesmo as janjaweed não são homogêneas, como

envio de tropas não-africanas para a região.

atestam diversos relatórios da própria ONU e de

N

ONGs atuantes na região. De acordo com eles, as
janjaweeds estão divididos em três outros subgrupos: um mais independente, do qual fazem parte

as últimas semanas de novembro de 2008,
Cartum anunciou um cessar-fogo unilateral
e imediato em Darfur, visto com profunda

combatentes sem ou com pouca relação com o

desconfiança tanto pela comunidade internacional

governo do Sudão, agindo por conta própria e

quanto pelos grupos rebeldes da região. O próprio

mais difíceis de serem monitorados; outro, mais

governo desrespeitou o cessar-fogo menos de uma

organizado e com hierarquia militar bem definida,

semana depois, quando anunciou ter matado mais

recebendo treinamento e ordens diretamente de

de 30 rebeldes em embates na cidade de Al-Helf,

oficiais do exército sudanês; e um terceiro subgrupo

norte de Darfur.

do qual fazem parte integrantes das divisões civis

Depois de cinco anos de conflitos e de esgrimas

das forças armadas de Cartum, como a Inteligência

verbais entre o governo do Sudão e a sociedade

de Fronteiras (agência de inteligência responsável

internacional, a situação em Darfur ainda é grave e

por monitorar as áreas de fronteiras estratégicas)

tende a se agravar ainda mais. Calcula-se que 200

e a Força Popular de Defesa (força paramilitar que

mil pessoas tenham morrido e que outras 2,5 mi-

treina cidadãos comuns para ações de vigilância

lhões tenham perdido suas casas desde o início dos

e policiamento de aldeias) e que, muitas vezes,

conflitos. O governo nega esses números e apregoa

coordenam seus ataques com o segundo grupo.

que “apenas” 10 mil pessoas morreram até agora.

A União Africana realizou sete tentativas de cos-

É cada vez mais difícil juntar representantes de

turar a paz entre Cartum e os grupos de oposição.

Cartum e dos rebeldes, dada quantidade de dis-

Em nenhuma delas os acordos de cessar-fogo foram

sidências de novos grupos que pleiteiam assento
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nas mesas de negociação. São eles os primeiros a

janeiro de 2007, faz questão de reiterar que seu

forçar o desrespeito a qualquer tentativa de cessar-

desafio mais urgente é o de pacificar Darfur.

fogo quando não são convidados ou quando suas
opiniões não são levadas em consideração.

Ki-Moon sabe muito bem quais são exatamente as dificuldades na região, pois acompanha o

Além disso, a situação em Darfur já se inter-

desenrolar da situação desde 2004. Foi ele quem

nacionalizou, transbordando para os países da

escreveu um artigo apontando que, além das com-

fronteira ocidental, Líbia, República Centro-Africa

plexidades étnicas e políticas, ainda há um agravante

e, principalmente, o Chade, com quem o Sudão

ambiental na questão, já que houve, nos últimos

não possui boas relações desde que o presidente

20 anos, uma redução de 40% no volume das chu-

chadiano, Idriss Déby (aliado do presidente líbio

vas em Darfur (o que pode ser conseqüência do

Muamar Kadafi) assumiu a presidência. Desde então,

aumento da temperatura do Oceano Índico, que,

al-Bashir vem buscando desestabilizar politicamente

por sua vez, é corolário do aquecimento global).

o vizinho, o maior receptor dos refugiados darfu-

Durante a reunião em Cartum, em novembro de

rianos. E vem fazendo isso dando apoio financeiro

2008, o governo sudanês e os representantes da

e treinamento aos grupos rebeldes chadianos que,

União Africana e da ONU também acertaram o au-

curiosamente, pela leitura étnica sudanesa, podem

mento de até 80% no efetivo da Unamid até março

ser considerados como rebeldes “africanos”. A res-

de 2009, com a chegada de batalhões egípcios,

posta de Déby é o apoio do governo do Chade às

etíopes e ruandeses.

forças rebeldes de Darfur.

V

A crise humanitária em Darfur está longe de ser
resolvida da maneira como vêm agindo a ONU e a

ale lembrar que Cartum não apóia os ideais

União Africana, já que qualquer Resolução precisa

dos rebeldes chadeanos e que muito menos

passar pelo Conselho de Segurança, onde estão

N’Djamena se mostra afinada ou favorável

China e Rússia, com poder de veto para proteger

à ideologia dos rebeldes em darfurianos. Ou seja,

seu aliado estratégico. Felizmente proliferam ações

as relações cruzadas entre governos e rebeldes do

da sociedade civil organizada, através de ONGs

país vizinho seguem uma lógica totalmente peculiar

especificamente criadas para democratizar infor-

de poder e não de identidade étnica.

mações atualizadas sobre o conflito, com o intuito

Enquanto a solução para o imbróglio regional
se torna cada vez mais complexo, a comunidade

fomentar a pressão da opinião pública sobre os
governos fortes e influentes do ocidente.

internacional se vangloria de suas medidas profiláticas

Resta saber se a crise darfuriana pode melhor ser

enquanto a ferida já supura. Até o fim de 2008, cerca

encarada como um dragão chinês (lóng), perigoso e

de 60% dos 25 mil soldados previstos para a missão

traiçoeiro, mas factível de ser combatido diretamente;

de paz conjunta da ONU com a União Africana em

como as matryoshkas russas, as bonecas de madeira

Darfur (Unamid), serão enviadas para o Sudão. O

que contêm dentro delas várias versões menores

anúncio foi feito pelo porta-voz do Ministério de

delas mesmas e vão se multiplicando conforme são

Relações Exteriores do Sudão, Ali al-Sadeq, depois

abertas; ou como um kinder ovo norte-americano,

de uma longuíssima rodada de negociações requi-

aparentemente fácil de abrir, mas com um surpresa

sitada e organizada pelo próprio secretário-geral

no interior que pode, ou não, ser agradável.

da ONU, Ban Ki-Moon que, desde sua posse, em

A conferir.
alexandredossantos@tvglobo.com.br

O articulista é professor de História da África no Instituto de Relações Internacionais da PUC-RJ
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O Sudão é o maior país da África com uma população de 39,4 milhões de habitantes. Extremamente heterogêneo, o país possui cerca de 240
grupos étnicos diferentes. Darfur fica no ocidente sudanês e seu território, que se estende do
Saara ao norte às florestas tropicais ao sul, é um
pouco maior do que a França. Seus limites territoriais são correspondem ao antigo sultanato de
Darfur, estabelecido no século 17 e incorporado
à colônia britânica do Sudão em 1916.
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em busca da arte

oculta

Miguel do Rosário
escritor

D

e tudo que li sobre arte nos últimos anos, o texto que mais tem me impressionado, por sua urgente
modernidade, por suas implicações universais, não apenas para a arte, mas para a filosofia em geral, é a Crítica
do Juízo, de Immanuel Kant. Trata-se de um livro cujo estudo exige uma vida inteira. Sou da opinião que estudar
o velho Kant é a única saída para superar os impasses da arte contemporânea. Não foi surpresa para mim descobrir
que boa parte dos teóricos “conceituais” de hoje são anti-kantianos radicais. É que, para Kant, o conceito não tem nada
a ver com arte. A fruição estética, defendia Kant, acontece exclusivamente por meio da intuição, sem interferência da
razão. É como se a arte “driblasse” nosso racional e tocasse diretamente a fonte primária da inteligência humana. As
teorias kantianas têm algo de subversivo. Ele defende o artista enquanto artista, não enquanto teórico ou estudioso; e,
democraticamente, o apreciador de arte enquanto olhar sensível.
Grandes nomes da arte conceitual, entretanto, conseguiram superar a necessidade de um sub-texto, de uma explicação,
e criaram obras as quais, embora inspiradas em conceitos, possuem uma eloqüência visual que as permite falar por
si mesmas. O norte-americano Robert Rauschenberg é um dos exemplos mais notáveis. No Brasil, tivemos Farnese de
Andrade. E temos Nilton Pinho, artista carioca com ateliês em Santa Tereza e Lapa, com trabalho presente nesta matéria.
Pinho mostra que é possível usar o conceito sem perder a ternura. O objetivo da arte, afinal, não é “fazer uma crítica ao
capitalismo”, o que seria um tanto naïf e pretensioso, mas, no máximo, produzir uma obra cujas formas, cores, linhas,
densidade, textura, profundidade etc afetem a “alma” capitalista do espectador. Por isso gosto de Kant, pois acredito
que, no futuro, ninguém se lembrará dos conceitos que motivaram Rauschenberg. Seus trabalhos serão apreciados pela
beleza e voluptuosidade, por suas qualidades puramente estéticas. O aspecto conceitual de suas obras, portanto, é
apenas um fundo temático, não necessariamente conectado à essência artística das mesmas.
Outra perturbadora idéia de Kant é sobre a universalidade absoluta da arte, significando que, se eu acho um quadro
bonito, estou afirmando, peremptoriamente, que todo mundo também deve achar o mesmo. Sem universalidade não
haveria arte. Por isso, fazer um julgamento correto, construir uma teoria equilibrada, patrocinar uma crítica artística
corajosa e independente, são fatores mais importantes para o bem estar social do que imaginamos. A arte não é uma
futilidade maravilhosa; está ligada às raízes mais profundas da cultura. É mais antiga que a escrita, quiçá do que a
religião. Nosso futuro, enquanto civilização, está em jogo cada vez que julgamos um quadro feio ou bonito.
A arte, todavia, é indescrítivel, irredutível à palavra. Podemos discorrer sobre ela, mas ao fazê-lo, criamos outro tipo de
arte, muitas vezes totalmente distinto daquilo sobre o que falamos. Visando oferecer, portanto, uma idéia mais objetiva
sobre o que se produz hoje em termos de arte contemporânea, selecionei oito artistas que fazem parte do novo circuito
visual do Rio de Janeiro. Falemos um pouco sobre cada um.
migueldorosario@gmail.com
O articulista é jornalista e responsável pelo blog Óleo do Diabo
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Nilton Pinho
Flamenguista doente, nascido na Ilha do Governador, Nilton Pinho não somente é um artista,
é também um filósofo empírico, um boêmio incorrigível e um dos maiores trocadilhistas vivos
do país. Trabalha principalmente com objetos, construídos a partir de peças compradas em
feiras populares. Pinho também pinta excelentemente. Sua preferência por objetos reciclados
se dá, entre outros motivos, por razões financeiras. O artista supera, contudo, esse pequeno
problema realizando obras de valor imortal. Ele é o que chamo de artista pós-conceitual, pois
usa os conceitos sem deslumbramento. Não busca fazer nada “novo”. Faz o que lhe dá na telha,
consultando apenas sua liberdade. Sua inspiração não segue um objetivo racional. Na linha dos
grandes clássicos, suas ferramentas são intuição, talento e trabalho. Não acredita em gênios
precoces, em “arte jovem” e desconfia do sucesso. Embora trabalhe com arte há mais de 20
anos, suas obras exalam o entusiasmo de um estudante. Pinho acredita no exercício constante e
no trabalho duro, desde que temperados por muito humor e o mesmo tanto de cerveja.
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Juliano Guilherme
Classicista, expressionista, maximalista, Juliano Guilherme é um artista bastante resolvido sobre suas influências
e suas escolhas. A crise da arte nunca bateu à sua porta, porque sabe que ele não terá tempo para fofoca. Está
ocupado, pintando. Não tem paciência para elocubrações teóricas. É um estudioso de arte, um erudito, mas de
arte, não de teorias sobre arte. Quer falar de Delacroix, seu romântico preferido, do expressionismo político dos
alemães do entre-guerra, da revolução temática de um Basquiat, ou ainda de Da Vinci, Van Gogh, Caravaggio,
e não de teorias malucas sobre o fim da arte. É, sobretudo, um pintor, um defensor sereno e resoluto da
pintura, com tinta-óleo, usando o suporte tradicional, as telas brancas compradas na Casa Matriz. Sua pintura,
porém, é urgente e desesperadamente moderna, contemporânea, muito mais contemporânea do que urinóis
expostos em 1919. Suas telas coloridas, sujas e pesadas não combinam com a sala de jantar. É uma pintura
eminentemente trágica, que retrata nosso urbanismo caótico e decadente, com bueiros estourando, camelôs
gritando títulos de DVD pirata, crianças pedindo dinheiro e, paradoxalmente, loucamente, uma alegria eufórica,
transbordante, espalhando-se pelos botecos cheios de gente. A rotina diária, enfim, do Rio de Janeiro real, do
centro, da Lapa, com sua vitalidade explosiva, orgulhosa e anárquica.
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helcio barros
Para entender e apreciar as pinturas abstratas de Helcio Barros, assim como para apreciar abstratos em geral,
recomendo sempre a leitura do livro “Do Espiritual da Arte”, de Wassili Kandinsky. Nesse texto, o pintor explica
que uma linha, uma cor ou um círculo remetem a um sentimento, tocam um ponto especifico da alma. Se eu
desenho um círculo, crio um símbolo cujo valor e força será ampliado, modificado, reduzido, na relação com as
outras formas e outras cores. Cada cor tem uma força e remete a símbolos, a arquétipos marcados no inconsciente
de cada ser humano, e são fatores que operam além das diferenças sociais, porque o azul do céu, o verde das
árvores e o vermelho do sangue, são cores-símbolo tanto para tamoios quanto para visigodos. Helcio trabalha com
as formas enquanto músico, trabalha as cores enquanto poeta. Seu trabalho evolui de um simbolismo abstrato,
com influência de Odilon Redon, para um expressionismo cada vez mais pesado, lúgubre e sentimental. Cito a
mim mesmo, num artigo que escrevi para meu blog, há pouco tempo: “Os desenhos e pinturas de Helcio Barros
nos dissolvem, nos fazem escorrer para um lugar lá embaixo, estranho, um mundo líquido, cruel, cheio de dor.
No entanto, sente-se que esse universo de cores destruídas, de seres se decompondo, de céus tortos, ébrios e
sombrios, tem amor, tem pensamento, e tem a ansiedade gloriosa da juventude.”
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sandra passos
Abrindo, com a frieza de um cirurgião, o tórax da matéria, Sandra Passos manipula as
vísceras de uma tela. Cores, formas e linhas surgem como elementos químicos interagindo
perigosamente. Com gestos calculados, a artista realiza cirurgias metafísicas, procurando
salvar o corpo que ela mesma feriu. Destruição e salvamento, a sina irônica de generais
e artistas. Devastam cidades, depois levantam fundos para reconstruí-las. Uma das
características marcantes do trabalho de Sandra, na minha opinião, reside na sua capacidade
de emprestar qualidades sensoriais às cores e formas, que se tornam macias, espinhentas,
molhadas, quentes, aveludadas etc. Para alcançar esses resultados, Sandra usa materiais
não-ortodoxos, como pó-de-prata e café. De posse dessas técnicas, ela as utiliza para
compor um quadro de inestimável beleza. Esse é um ponto importante. Sandra não se
deslumbra com seu próprio talento para criar “texturas” e usar materiais não-ortodoxos. Seu
objetivo, antes de tudo, é produzir uma bela obra de arte.
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cec ilia rondon
Entrando no ateliê de Cecília, deparei-me com uma grande tela, muito suja, com manchas
irregulares e marcas de copo. Minha atenção prendeu-se àquele trabalho estranho,
caótico. Voltei-me para a artista e ia dizer alguma coisa. Ela me interrompeu, um pouco
indignada: “essa é minha mesa, Miguel, você acha que eu faria algo assim?”. A gente riu,
mas ela entendeu que, de fato, a mesa havia absorvido muita “energia” artística, porque ali
estavam as combinações de cores que ela produzia, e as formas nela decalcadas eram de
desenhos que ela usara numa obra “verdadeira”. Por fim, confessou que havia pensado em
tirar uma fotografia da mesa e quiçá trabalhar sobre ela. O fato é que a arte abstrata de
Cecília, operando através do inconsciente, usa também combinações aleatórias, ou melhor,
que parecem aleatórias, em vista da linha tênue que separa o inconsciente do acaso. Suas
pinturas têm uma atmosfera onírica, uma poesia (aparentemente) casual, assim como são
casuais, e sublimes, as paisagens vistas de um avião.
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alexandre alves
Outro artista com obra bastante variada é Alexandre Alves. Meu
destaque vai para seu mais recente trabalho, uma série de cartões,
na qual mescla técnicas de colagem, aquarela, desenho e óleo.
Sobre folhas de jornal velho, páginas de revista, ou papel branco,
ele cria desenhos, inventa símbolos, pinta, cola figuras recortadas,
produzindo um curioso barroco urbano. Mesclando Basquiat com
Flavio Shiró, o artista igualmente mistura figuração e abstratismo,
brincando com restos de notícias, peças publicitárias fora de
uso, revistas, panfletos. Como resultado, temos um trabalho com
densidade política, provocativo e eloqüente.
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edson silveira
Frank O’Hara, poeta americano, escreveu certa feita um poema para seu
amigo Pollock, que inicia com esses versos: “I am ill today but I am not
too ill. I am not ill at all. It is a perfect day, warm for winter, cold for fall.”
Palavras simples, que nem precisam de tradução, mas que expressam o
bem estar do poeta diante das telas de Pollock, um prazer tão simples,
tão singelo, que somente um poema poderia expressar. O poema inicia
com uma contradição, que é, a meu ver, o cerne da arte. A contradição,
ou dialética, é uma forma de inteligência, porque você pode se sentir
doente num minuto e, no minuto seguinte, mudar de humor e gozar de
indescritível alegria, ou mesmo pode alimentar sentimentos ambíguos,
ao mesmo tempo. Somente através da arte podemos exprimir essa
ambiguidade. Os trabalhos de Edson, por exemplo, me fazem pensar e
sentir diversas coisas ao mesmo tempo, contraditórias e absurdas.
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Jean Baptiste Dechery
“Não existe poesia, existe o poeta”, dizia Dante Milano. Ao contemplar a obra de
Jean, lembro desse poema porque percebo a coerência e constância de suas pinturas
e desenhos, e vejo o artista por trás delas, um artista calmo e decidido, em sua luta
diária para captar e imortalizar uma idéia fugaz, uma centelha de pensamento que, de
outra maneira, se dispersaria no esquecimento. Usando contrastes não-ortodoxos, Jean
empresta a suas figuras uma serenidade triste, como um velho admirando, cheio de
desejo e impotência, uma bela moça correndo à sua frente - o que, de certa maneira, é
a condição universal do artista, contemplar, melancolicamente, a passagem da vida, do
amor, da juventude.
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DE NATAL

V

ou te encontrar, não precisa ficar ligando de cinco em cinco minutos, que
meu celular não é penico, se disse que vou, vou mesmo sendo Natal, data
ruim para um reencontro amoroso ou coisa que o valha. Fui convidada

para tantas ceias que se fosse citar dava uma Bíblia. Recusei todas não por causa do
nosso encontro, mas porque odeio esse ajuntamento forçado de gente que se detesta
o ano inteiro e dia 24 de dezembro se junta para a farsa do presépio. Vou te encontrar
porque você disse que estava infeliz com a partida de sua ex e porque – ao contrário
de mim – você adora Natal e ficaria irreversivelmente deprimido se não fosse eu,
sempre a última das tuas alternativas, a aceitar passar essa noite ao seu lado, botar
um pacotinho embaixo da árvore, umas castanhas na cesta. Vou. Fazer o quê? Vou.
Fica calmo. Para de ligar. Eu já tô indo. Se demorar um tantinho é porque tô indo
a pé. Como por que, criatura, moramos no mesmo bairro, praticamente no mesmo
quarteirão, vou a pé, sim, mesmo com o risco de chuva.

DRAMATURGA
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reciso respirar fundo para aceitar o crime que
estou prestes a cometer contra minha autoestima. Não, não falei nada, você entendeu

mal, o celular tá falhando, vou desligar. Ah, cala-te boca,
por pouco não boto tudo a perder, por pouco não digo
que tô olhando pro chão com vergonha de mim e pro
lado pra ver se não tem vizinho dando flagra nesse mico
desse trajeto. Chão , chão amigo, escuta o que estou te
dizendo: eu sou uma sem caráter, uma miss capacho,
rainha da migalha. Mais uma vez vou aceitar aquele abraço frio, aquele beijo frio, aquela meia foda sem
convicção e aquela mão frouxa rolando sem destino por
cima de mim. Escuta aqui, cara, você sabia que o corpo
da gente é todo erotizável, que o mais impensável recôndito, poro, pelo, pentelho, orifício, tudo em nós pode
ser aceso de repente, que somos uma zona erógena por
inteiro, dependendo de quem nos toca e como toca?
Chão, companheiro pisado como eu, esmagada
criatura, vê se não tô delirando. É claro que não vai rolar
nada disso na nossa noite, correto? Ele vai estar bêbado
quando eu chegar, a mesa posta com uma ceia comprada pronta no supermercado e esquentada no microondas. Não haverá candelabros nem velas e no toca-fitas
estará tocando alguma coisa bem imbecil, tipo “Jingle
Bell”. Com um sorriso amarelo, ele vai me perguntar se
o cenário ficou natalino e seus olhos estarão vermelhos
de chorar pela partida da ex, a quarta que elegeu como a
primeira das alternativas e para quem foi só uma tábua
no meio de um naufrágio. Ah é. Teve uma quinta, que
não chegou a ser ex e não foi oficializada porque não
durou nem 40 dias. Essa é a verdade, meu amor, eu te
digo isso aqui, caminhando pela rua da tua casa, falan-

do com o chão: nenhuma delas nunca te amou. Foram
viver com você porque estavam numa draga de grana,
teto, guarda perdida de filho, dependência química e
outras pesadas. Você ofereceu a tábua sólida que leva ao
píer, elas agarraram e quando já não tinham mais água
pela goela te deram bye, bye, não antes de descolarem
uma mesadinha de ex, com toda a pinta de “não precisa,
imagina, eu me viro”.
E você, seu babaca, você caiu no despojamento
das peruas. E você, seu babaca, carimbou no cartório
o provimento de cada uma, manda flores nos aniversários, vez ou outra arrisca uma ligação, mas elas estão
pouco se lixando. E você, seu babaca, você enlouqueceu
de paixão por todas, foi o maior puxa-saco de mulher
que eu já vi nessa vida. Reformou o guarda-roupa e o
apartamento ao gosto de cada uma. Foi clássico, barroco, pós moderno, clean. Até a quinta extra se deu ao
direito de entulhar o pedaço com antiguidades fakes, um
bric-a-brac patético. Que sala me espera hoje?? Neoclássica? Bauhaus? Louis XV? Vazia? Não faço idéia.
Tua primeira ligação, às 11 da manhã, dava conta apenas de que você precisava de minha companhia para a
ceia de Natal porque tinha sido abandonado na véspera
pela ultima ex. E que, depois de dizer poucas e horríveis, ela tascou no lixo o porco que estava marinando
e o pinheirinho enfeitado, catou os pacotes, meteu na
mala pra entregar a quem de direito e não deixou nem
uma cueca furada de presente pra você. Ainda por cima
desconvidou todo mundo pelo teu celular, deixando a
conta do adeus pra você mesmo pagar.

176 BLIM-BLOM

I N S I G H T

A

INTELIGÊNCIA

h, é. Teve uma segunda ligação, lá pelas 13 horas, quando você me fez passar a suprema humilhação de saber que, antes de clamar pelo meu socorro, tentou a primeira ex, mãe dos teus filhos, que
estudam fora e, segundo os teus cálculos, sendo ainda solteira, devia estar tão só quanto você. E

mesmo com enxaqueca e crise de choro, a dita optou por desligar o celular na tua cara, não antes de dizer vai
procurar quem te agüente. Ou seja, eu. A sempre presente. A Semper Parata, como diziam as bandeirantes da
minha adolescência. Eu. A ultima das alternativas. Que fez de você a primeira, a única, a mais desesperada
das esperanças, ano após ano, década após década, vivendo com uns caras que também não eram mais que
tábuas no meio do meu eterno naufrágio, eu também me desfazendo deles como se desfaz de uma cadeira art
nouveau que não combina com um sofá Miss Van Der Rohe, dando pouca energia à minha carreira, família e
amigos, sempre de prontidão para as tuas chamadas, as tuas emergências.
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eu gosto. Em cima da toalha de linho branco com babado Richelieu me esperava uma ceia fresca preparada
por uma quituteira importada de Salvador, já que adoro
comida baiana e detesto peru e assemelhados. Aí você
me agarrava com uma pegada forte e ia deslizando uma
mão subitamente certeira pelo decote da blusa, a fenda
da saia, o elástico da cinta-liga, minha virilha redese-

A

verdade é uma só. Tuas ex te usaram e eu
usei os meus ex, você nunca me amou e teu
pau nunca subiu por mim, mas eu tremo só

de ouvir tua voz mesmo falando babaquice e te amo e te
amei a vida toda feito uma louca de pátio, por que não
sei, não tem lógica e com lógica ou sem lógica lá vou eu.
De salto alto e cabeça baixa. Na mão direita um pacote da Hermès com uma gravata transada, na esquerda
uma sacola com vinho branco, tinto e champanhe. Lá
vou eu, sem calcinha , depilação sexy, cinta-liga e bustiê
de renda negra, chanel número cinco em cada parte do
corpo onde espero bestamente que você me beije. Vesti um tailleur colado para você ver que emagreci, que
tô sarada feito uma lasanha de academia, muito mais
do que as quatro oficiais e mesmo a quinta extra que
tinha idade pra ser tua filha. Preparei-me para tua convocação. Fiz dieta. Lipo. Plástica. Fio de ouro, fio russo,
fio tudo. Mandei ver um bronzeamento artificial e um
corte de cabelo que me custaram os tubos no salão mais
caro do cosmos. Eu sabia que você ia me chamar e achei
que com um novo visual as coisas poderiam acontecer
de outro jeito, tipo um cineasta que na edição corta
uma seqüência inteira e refilma outra para por no lugar.
Achei, juro, que nosso filme podia ser lindo. Eu chegava,
você não tinha sorriso amarelo, não tocava “Jingle Bell”,
velas perfumadas ardiam pela sala, que estaria decorada
do meu gosto, com os quadros, tapetes e objetos de que
178 BLIM-BLOM

nhada pela depiladora, e a gente transava no chão com
uma garra, uma fome, como naquele filme “Corpos Ardentes”. Eu, Kathleen Turner; você William Hurt. Isso!
Nosso filme ia ser “Corpos Ardentes” e não mais “Noite
Feliz” e eu seria a mulher mais desejada do bairro, da
cidade, do país, do planeta.
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as voltando à dura realidade, companheiro chão, eis-me quase chegando. Ai, merda, começou a chover, meu coque vai desmanchar,
vou para o abrigo da praça; chuva de verão passa rápido. O abrigo

tá vazio e ainda por cima tem um banco pra esticar as pernas. Mas que inferno,
chão, a chuva não só não para como tá engrossando! Trovão agora, vê se pode!
Aiiiiii, não, raio não, aiiiiiiii, outro, outro, outro.... vou morrer esturricada! Chão,
chão dos meus passos, você viu o que eu to vendo, viu? O bueiro tá vazando, meu,
não tô mais te sentindo, tô no meio do mar, num naufrágio sem tábua nem píer.
Você alagou, eu alaguei, alagamos todos. Tô encharcada apesar do abrigo, a chuva
vem enviesada e o que que eu faço agora? Volto? Sigo em frente e chego feito um
esfregão molhado? Mais dois passos, estou na porta do cara. Não tô conseguindo
te ouvir, chão, acho que nossa comunicação se rompeu por causa do dilúvio. Mas
decido por mim, pronto, eu vou, alia jacta est, les jeux sont faits, Deus ajuda quem
cedo naufraga. Vou, alagada, mas vou. Cumpro meu destino. Ahh, mas que coisa
boa essa chuva, que maciez, que frescor, falando a verdade nem dá vontade de arredar pé, mas o que é isso agora? Essa tremedeira, essa vontade de rir e chorar, essa
alegria do nada??? Sei lá, nem vale a pena perguntar, deixa como tá que tá bom.
Se pirei, não espalha, chão sabe guardar segredo como ninguém, mas agora me diz
para que eu quero esse peso? Foda-se, gravata, foda-se, vinho, foda-se, champanhe!
Deixem-me de mãos livres, quero leveza, quero me esvair em choro, chuva , suor,
o rímel e o pancake que me escorrem pela cara, essa cara que de repente resolveu
tomar vergonha. Não. Não vou atender o celular. Não vou atender o chamado dele.
Boas festas, meu amor. Boas festas, chão, abrigo, bueiro, árvores, fiações, vinho que
rola, champanhe que rola, gravata que embolora. Vou ficar por aqui me purificando
nessa água bendita. É Natal, nasceu Jesus ou pelo menos nasci eu. Primeira das
minhas alternativas.
consuelo@uol.com.br
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