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RESUMO

Este trabalho, tern como seu maior objet iva 0 estudo das grandes transformayoes

politicas e econOmicas que vern acontecendo no mundo ha algumas decadas, e que

a linguagem academica denomina de globalizayao. T enciona~se abordar este tema

nao apenas de urna perspectiva ieorico-global, mas tambem de uma perspectiva

particularizada, que priorize a analise de suas repercuss6es ao nlvel do Brasil. Neste

sentido, sera realizado, inicialmente, urn retrospecto das teorias que tentam

identificar a exato momento do inicio do processo da globaliza98o, ah3m de uma

investigayao sabre 0 real significado que esta processo podera ter para a mundo em

que vivemos. Ainda com esta mesma proposito, fadar-sa-a a respeito das vantagens

e desvantagens que a globaliza980 pade trazer para as paises em desenvolvimento,

tais como a Brasil. Em urn segundo momento, estara sendo discutida a controversa

questa:o sabre os impactos negativos da globaliza~o no tocante a soberania dos

Estados nacionais. Par ultimo serao discutidos alguns dos mais urgentes problemas

e desafios do Brasil na nova ordem econ6mica mundial: sua desconfortavel inser~o

no mercado mundial; suas perspectivas de participar de modo efetivo no jogo de

poder mundial; sua capacidade de persuasao nos foros e debates internacionais;

etc.



ABSTRACT

The present proposition has a main purpose of studying the great politi cat and

economic transformation that have been in course in the world for a couple of

decades manifesting changes defined as globalization in academic jargon. It is the

author's aim to attack said topic not only under a theoretic-global perspective but also

under a particularly addressed target, that is to say, with emphasis to the analyses of

its reflections regarding Brazil. Under this scope it is taken into account firstly a

retrospection of the theories that have been trying to identify the exact moment when

the process of globalization began. Besides, an inquiry on the real meaning this

might show off in the world we live in is viewed. Still follOWing this goal the

advantages and disadvantages globalization may bring forth to developing countries

such as Brazil is under approach. In the sequence the author examines the

controverted issue of the negative impacts globalization possibly may cause to the

sovereignty of national states. At last, it is taken into consideration the most pressing

and challenging problems of Brazil regarding the new world economic order,

including its uncomfortable insertion in the world market along with its perspectives in

effectively participating in the world power net. Also, Brazil's capableness of

persuasion in international debates and boards is pondered.

iv



RESUMEN

Este trabajo tiene como su objetivo primero 81 estudio de los grandes cambios

politicos y econ6micos que S8 nan ocurrido en el mundo desde algunas recientes

decadas, los cuales ricibieram la denominaci6n academica de g1obalizaci6n

La intencion del autor no es tan solamente acercarse del tema bajo un punta de vista

teorico-global, sino subrayar sus reflejos hada el Brasil especificamente. Baja este

punta de vista S8 hara primeramente una retrospectiva mirada en las teorias que

buscan ubicar el exacto momento del comienzQ del proceso de \a globalizaci6n,

ademas de una investigaci6n hacia 81 real significado que este desarrollo puede

eventual mente agregarse en el mundo en que vivimos. En un momento posterior S8

discute la controvertida cuestion sabre los impactos negativos de la globalizacion

involucrando la soberania de los Estados nacionales. Finalmente, seran discutidos

algunos de los mas urgentes y desafiadores problemas del Brasil en la nueva orden

econ6mica mundial, as; como su desconfortable insercion en el mercado mundial.

Igualmente, en la secuenciacion se aborda sus perspectivas como participante de

modo efectivo en el juego de poder mundial, as; que su capacidad de persuasion en

los debates y forum internacionales.



INTRODU<;Ao

o ana de 1944 marca um momento de inflexao na historia do capitalismo

mundia1. Proximo ao fim da Segunda Grande Guerra, com as grandes potencias

econ6micas da epaca em rUlna, fez-se necessaria a reestruturaC;80 da economia

mundiai. Para lanto, os paises capitalistas, sob a lideranya dos Estados Unidos,

reuniram-se em Bretton Woods com 0 objetivo de criarem uma nova arquitetura para

reerguerem as suas economias. Daquela reuniao sairam duas das principais

instituic;Oes financ-eiras do 2" p6s-guerra: 0 Fundo Monelafio Internaciona! (FMI),

cuja finalidade seria zelar pela liquidez das financ;as mundiais, e 0 Banco

Internacional para Reconstru<.;ao e Desenvolvimento (Banco Mundial), cujo principal

objetivo seria prover recurSDS para a reconstru9<3o das infra-estruturas econ6micas e

sociais da Europa e Japao.

A1E~mdessas duas importantes instituic;oes, ficou tambeITI convencionado em

Bretton Woods que 0 d61ar americana passaria, a partir daquele momento, a

desempenhar 0 papel de padrao monetario internac.ional. Grayas a issa, adquiria os

Eslados Unidos uma pOSiy80 hegem6nica sobre as economias de opyao capitalista.

Desta apoca para ca a economia internacional vem conhecendo importantes

transformay6es, em parte, derivadas do processo de crescimento econ6mico que

teve lugar no 2° pos-guerra, em parte ocasionada pela dinamica de concorrencia e

crises entre os capitalistas.

Dentre as principais transformac;oes que podem ser observadas encontra-se 0

fen6meno da globalizayao.

A globalizac;ao e ainda tern a de grande controversia entre os intelectuais das

diversas areas das cisncias sociais e humanas. Alguns se referem a ela como

fen6meno de can3ter cultural. Qutros, pensam-na como fenomeno de essencia

econ6mico-politico. Ha outros que negam a existencia do proprio fen6meno,

sustentanda haver sim, uma vigorosa internalizaryao da economia. Para as que

assim pensam, a globalizaC;8o efetiva 56 seria passlvel se as economias nacionais

fossem desenraizadas, perdessem seus vinculas nacionais, nao tivessem mais a

intervenC;8a das Estados-Nac;oes. Esta nao e, porem, uma visaa dominante, vista

que nao raros pens adores considerarn-na como urn fato consolidado, pois as



empresas transnacionais percorrem a mundo em busca de luera, n~o obedecendo a

nenhum 6r98o regula dar que as disciplinem.

-Nao existe consenso a respeito do conceito de globalizac;ao. Hil autores que 0
associam ao -grau, ex1ens~o,natureza e padrao cia concorr~ncia a escala mundial" (...)
Embora inexisla ainda este consenso, nao ha duvida que esse e um fenOmeno complexo
que assume caracteristicas dis-tints!'>nas diferentes esferas das relaclles econOmicas
internationais - produtiva-real, moneltnia-financeira, comercial e tecnol6gica. Nao
obstante, parece hllver dois elementos comuns ;\ dinamica do sistema econOmico
mundiat, independente da esfera, que sao a acelera~o da internacionalizayJo e 0
acirramento da competh;:io. A Qlobaliza~o eo um conceito novo c sutil a medida que
envotve iI sincronia desses dais elementO.ft~ntonio Correa de Lacerda, 1998, p.18)

Globalizaryao au intemalizayao vigorosa da economia, a fato e que as

relary6es econ6micas e paliticas entre os paises tornaram-se extrema mente

complexas na virada do seculo XX para a seculo XXI.

E esta complexidade que aguya nosso espfrito pelo entendimento das

transformac;6es que ora se operam no mundo.

o presente trabalho pretende estudar a recente processo de globaliza~o

numa perspectiva hlstorico-globa! e tambem te6rico-conceitual. Seu principal objetivo

e entender as nossas relayOes e politicas internadonais que estao tomando forma

no mundo contemporaneo.

Alem disso, visa tambem analisar as principais caracteristicas deste fenomeno da

globaliza<;ao e explicitar a forma de insen;ao do Brasil no contexto globalizado.



CAPiTULO I

A GlOBALIZACAO ENQUANTO FENOMENO HISTORICO

Quase todos as grandes problemas do mundo contemportmeo, sobretudo

aqueles pertinentes as relayoes internacionais, estao relacionados, de urn modo ou

de Dutro, ao fen6meno da globalizayao. Este fenomeno, talvez par sa tratar de urna

novidade, raveste-s8 de urna grande complexidade e, nem sempre, e passive I

entende-Io com exatidao.

Logo que nos confrontamos com 0 estudo do fen6meno da globaliz89ao, tres

questoes surgem de imediato. A prime ira, diz respaito a sua contextualiz89ao

temporal, isto e, 0 momento historico onde S8 inieia. A segunda, refere~se as suas

principais caracterfsticas, isto e, as principais aspectos que tarnam-no motivo de

estudo especifico. A terceira questao relaciona~se a inquietac;aa sabre as vantagens

au desvantagens que tal processo pode proporcionar a sociedade brasileira. Para

facilitar a exposic;ao que pretendemos fazer neste capitulo, dividimos 0 mesmo em

tres t6picos. No primeiro, tentaremos discutir a origem do atual fenomeno da

globalizac;ao. No segundo, questionaremos 0 seu significado. No ultimo,

discutiremos algumas das vantagens e desvantagens que a globalizat;:ao reserva

para um pais como 0 Brasil.

1.1 Sabre a origem da globalizac;ao

Comecemos este t6pico com uma cita~o do Professor Luis Fernandes, do

Instituto de Rela<;6es Internacionais da PUC-RJ. Em obra coletiva intitulada

"Globaliza<yao, neoliberalismo e privatiza96es", escreve:

~Ao contrMo do que afinna 0 discurso dominante. OJintegrat;ao econ6mica do globo e
um processo secular que acolnJ>."nha0 desenvolvimento do capitalismo desde suas
primeiras foonas comerciais, manufalureirns e banciHias nas ctdades do norte da Itillia
no seculo XV. Foi predsamente n transfonnacBo do capital "natural" ~m6vel,
t~"itorializado e, portanto, passive! apenas de acumula9ilo festrita) em capital Uabstrato~
na forma de dinheiro (m6vel, desterritorilJlizado e, portnnto, passivel de acumuta~o
ampliada) que impulsionoll a expans.Ao comerda! da Europa, resullando nos
descobrimentos e no lancamento das bases materials do mercado mundial. Esta
expansAo, por sua vez, viabilizou 0 desenvolvimento e a consolidac;ao do capitalismo
europeu, que completou II unificil9Ao econ6mica e politica do mundo em tome de si ja no
seculo XIX. (Fernandes, 199B; p.15/16)



Esta mesma ideia vamos encontrar em Lulz Roberto Lopez (2002), que

considera a globaliza~o como urna tendencia historica do capitalismo, urn

fen6meno que, no Ocidente modema, tem suas raizes na era do Renascimento e

das Grandes Navega~oes, quando a Europa emergiu de seus casulos feudais. Seu

inicio coincidiria com a coloniza9ao/europeiza~o da America e com a criac;Ao da

imprensa (1455). A mesma tecnologia que permitira aos europeus expandirem a sua

civiliza98:o, permitiu-Ihes tambem expandir, universalizar a sua cultura.

Opiniao semelhante tern Demetrio Magnoli (1997), ao argumentar que a globaliza<;ao

e um fen6meno tao antigo quanto as Estados e que seu desenvolvimento esta

associ ado as politicas desenvolvidas par eles.

Nesta mesma Iinha de pensamento, vamos encontrar ainda os professores

Paul Hirst e Grahame Thompson que, em trabalho conjunto sabre a globaliza~o,

testemunham

"A Gtobatiza'Ylio inl~rpretadil CQmo wna economia int~rnaCionill ••berta. corn grandes e
crescentes fluxos de comercio e inve$timentos de G..lpital entre parscs, nao e url'l
fenOmeno recente. A economiil intell1acional tern umil ilist6ria comp4exn de abertura e
fecharnento relativos, deS(!" que urn verdadeiro sistoma comercial mundiil! fai criada na
Segunda metade do seculo XIX. A partir da deC8da de ·1860, CfIbos tel~raficos
submarinos ligaram 05 rn~rcados intercontinentl\i5. EIe5 possibititaram 0 comercio diario
e a detenninayi\o do PfeCO IItrnves de rnilt\are!. de rnililas de disUlncia, lIma inova4Y<'\o
bem milior que 0 atual advento do comercio eletrOnico. ( ... ) A ec.onomiade Belle Epoque
de 1870 a 1914 foi extraordimniamente inte-macionalizada, $6 hoje corneyunos a vol1('1r
aqueles nrveis de abertura-. P'HJ! Hirst e GmhameThompson (1998. PO 340j ~.

Esta perspectiva, que considera a moderna globalizar;ao como urn processo e

como resultado de uma serle de desencadeamentos hist6ricos, t8m 0 merito de

mostrar 0 quanto sao importantes os acontecimentos do presente na moldura do

futuro OU, em outras palavras, 0 quanta foram importantes os acontecimentos

preteritos na mol dura do presente. Contudo, acreditamos que peca por nao

conseguir diferenciar 0 presente do passado. Ao afirmar que a g!obaliza9~o vern de

longe, de urn passado remoto, os autores deixam de perceber 0 que ha de novo na

sociedade conternporimea. 0 presente fica meio enrol ado com 0 passado 8

escamoteiarn-se as transformac;6es estruturais que S9 processam em nosso

cotidiano.

A falta de consenso, neste casc, e bem vinda. Para muitos pensadores a

globaliza"ao e um fen6meno bem recente, que teve iniclo no come<;odos anos 80,



quando a tecnologia de informatica se associou a de telecomunica<;6es. Todavia,

outros acreditam que esse fen6meno come~u mais tarde, com a criar;ao da

Organiza<;Bo Mundial do Comercio (OMC) e 0 desmantelamento das barreiras

comerciais.

Este e, por exemplo, 0 caso de Maria Clara Wasserman (1999), para quem a

globalizayao e urn fen6meno estreitamente ligado aos avanc;os da Internet e a
abertura dos mercados iniciada no final da decada de 1980 ap6s a derrocada do

socialismo sovietico.

Esta, tambem, parece ser a opiniao de Hans-Peter Martin e Harald

Schumann, autores do polemico"A Armadilha da Globaliza~o" (1998), ou ainda a

opiniao de Kenichi Ohmae (1996), que considera a derrocada da ex-URSS e 0 fim

da Guerra Fria como os verdadeiros marcos da Mnova ordem mundial",

o debate esta lanl'8do. Teria a globaliza~o se iniciado la no seculo XV, com

a formayao dos modernos Estados nacionais e ° inicio da explorayao predat6ria

conduzida pela Europa sobre a America, Africa e Asia? Ou seria a globalizar;ao urn

fen6meno essencialmente contemporaneo, nascido na segunda metade do secula

XX? A resposta a esta pergunta obriga-nos a urna maior reflexao sabre 0 significado

do fenOmena globaliz8yao. Tal e a objetivo do proximo t6pico deste capitulo.

1.1.1 Sobre 0 significado da Globalizayao

Seja 18 camo for, vindo a globalizar;ao de um passado remoto ou sendo ela

um fen6meno essencialmente recente, a que precisamos ressaltar aqui e 0 fato de

que este nao e um processo rneramente econ6mico. Muito alam das redu<;Oes de

barreira alfandegarias, da intensificayao do cornercio internacional e da liberalizayao

dos fluxos de capital, a globalizayao representa tambem urna vasta mudan<;a nos

paradigmas e quesh~esde ordem cultural, etnica, religiosa, linguistica, e ate mesmo

politica, que distanciavam as diversas na90es do planeta. Nesta perspectiva, parece

inutil pensar 0 processo de globalizayao contemporaneo somente do ponto de vista

econ6mica, visto que ele abrange vastos dominios da vida cultural, moral e politica

da sociedade, atingindo, ao mesmo tempo, as mais variados segmentos da

sociedade.



"A rapida expansao da interdependencia polilica e econ6mica em especial entre as
nar;:oesocidentais gerou reflex6es sobre as abordagens ortodoxas da politica, economia,
cullura que pretendiam uma separaQao entre questoes internas e externas, nacional e
internacional, 0 local e 0 global~ (David Held & Anthony Mcgrew - 2001; p. 7)

o discurso da globalizagao parece oferecer uma analise convincente da

condic;:ao humana contemporanea

A midia atualmente tornou comum a conceito de globalizar;ao, embora sua

origem segundo David Held e Anthony Mcgrew ja constava nos trabalhos de

intelectuais do sEkula XIX. Tais como soci61ogos Saint-Simon, estudiosos de

geopolitica como Mackinder, que reconheceram que a modern ida de estava

integrando a mundo. Somente no inicio dos anos 70 que a termo "globa/izaC8o"

passou a ser usa do efetivamente.

Com a colapso do socialismo de Estado e com a consolidac;ao mundial do

capitalismo, a discussao da globalizagao tem se intensificado.

Coincidindo com a rapida difusao da revolug8o nas informagoes, esses fatos

parecem confirmar a crenQa de que a mundo esta se transformando rapidamente

num espago econ6mico comum.

Segundo Reinaldo Gon9alves (1999), a globaliza,ao apresenta tres conjuntos

de faiores que foram determinantes do processo: os tecnol6gicos, relacionados a
revolugao da informatica e das telecomunicagoes as institucionais, vinculados a
ascens80 das ideias liberais ao longo dos anos 80, tendo como marco de reforma os

govern os Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos e as sistemicos ou

estruturais, que estao ligados ao deslocamento de recursos (capital) da esfera

prod uti va para a esfera financeira.

A globalizac;:ao tern sido concebida como a agao a distancia ou seja, quando

os atos locais geram consequencias em terceiros distantes isto se deve ao fata de

que a comunicag8o eletr6nica instantanea vern desgastando as limitac;6es da

distancia e do tempo.

"0 conceito de globalizayao denota muito mais do que a ampliayao de relacoes e
atividades sociais atravessando regioes e fronleiras. E que ele sugere lima magnitude ou
intensidade crescente de fluxos globais, de tal forma que os Estados e sociedades ficam
cada vez mais enredados em sistemas mundiais e redes de interacao" (David Held e
Anthony Mcgrew, 2001; p. 12)



Dando a impresseo de que 0 mundo parece estar~ocesso de

encolhimento, au seja a eraseo das franteiras e das barreiras geogn3ficas a atividade

socioecon6mlca.

Mas, a globa\izag8o tem seu aspecto material, na medida em que e posslvel

identificar, fluxos de comercio, capital e pessoas em todD 0 globo. Eles sao

facilitados par tipos diferentes de infra-estrutura, podem ser: fisica (como os

transpartes au sistemas bancarios): normativos (como as regras do comercio); e

simb61ica (ingles usado como Hngua franca que criam as precondigoes para formas

regularizadoras de interliga,ao global). (David Held e Anthony Mcgrew, 2001).

Para Luiz Roberto Lopez (2002) a globaliza,iio implica a uniformizal'iio de

padr6es econ6micos e culturais em ambito mundial. Historicamente, tem sido

inseparavel de conceitos como hegemonia e dominagao, da qual, fo; sempre, a

inevitavel conseqCtencia.

o termo globalizag8o e os que 0 antecederam definen-se a partir da

aprapriag80 de riquezas do mundo com a decorrente implanta9ao de sistemas de

poder e a intensifica9aO do comercio internacional.

Segundo Celso Furtado (1996) a viseo que temos da economia internacional

e a de um mundo submetido a uma especie de imperativo tecnol6gico, onde 0

pracesso hist6rico nao e mais monitorado pelo poder exercido pelas "grandes

potencias", mas, pel a inovac;ao tecnica, que parece arientada para a

desestruturag030 dos sistemas sociais que moldam nossa civiliza9030, tendo como

tendencias dominantes da dinamica social contemporanea a aumento do

desemprego, a concentrag.3o do patrim6nio e da renda.

A Revolugao Industrial em seu inicio foi marcada par ampla desarticulagao

social, acarretando desemprego no campo e nas cidades que afetaram a quase

totalidade da populagao, gerando declfnio na economia rural, porque ao mesmo

tempo acelerava a processo de urbaniza9ao. A mao-de-obra em areas urbanas

tornava-se demais com a criag80 de empregos no setor industrial que passava a

comandar a dinamica social. Com a industrializa<;a0 e a urbanizagc30 surgiram novas

forgas sociais, iniciando 0 pracesso hist6rico de lutas de classes que conduziu a

elevaQ80 dos salarios reais e mode lou a distribuigc30 da renda social



Com a interaC;8o dessas foryas, 0 crescilllento do mercado interne emergia

como principal fator de dinarnismo das economias capitalistas.

Assim as duas forc;as que estavam na base do dinamismo das economias industria is

eram a introduc;~o de novas tecnicas e a expans~o do poder de compra da

popula~ao.

As novas tecnicas aumentavam a produtividade do trabalho e, em geral

reduziam a demand a de mao-de-obra.

Os trabalhadores 58 organizavam e ILltavam pela elevac;ao dos salarios, 0 que

ampliava 0 mercado e abria noves horizontes aos investimentos.

o equilibria dessas for~s era alcan~do gra~as a arbitragem realizada pelo

Estado, mediante uma pol itica econ6mica.

Se predominasse as forc;as que comandavam a introduc;ao de novas tecnicas,

a tendencia seria para a recessao: S8 prevalecessem as fon;:as que pressionavam a

elevac;ae dos salaries, a tend~ncia seria a inflayao.

A tecnologia, que destinada a oferecer nfveis cada vez rna is elevados de

vida e consumo, tem S8 transformado em devoradora de postas de trabalho

amea<;ando a subsistencia da maior parte da popula~o e a seguranc;a das

sociedades, movimento que tern se rapetido a cada onda de inevagao tecnol6gica.

Assim, a globaliza9<30 tern beneficiado os agentes que eontrolam a tecnologia

e prejudicado as organiza~,Qes sindicais, pais ao mesmo tempo em que insere novos

modos de produC;ao com maiores lueras, tambem minimiza as gastos com mao-cte-

obra, ou as procura em paises onde estas sao rnais baratas, 0 que par sua vez

aumenta 0 numero de pessoas desempregadas.

Hoje as grandes empresas multinacionais pensam em termos de mercado

global. Com a aumento dos investimentos diretos que, aumentam rnais rapido que 0

qomercio exterior e em ritmo maior que as economias como urn todo, demonstrando

urn importante sintoma da globaliza<;Ao, fator fundamental para este processo tern

sido a liberdade de movimento do capital.

E com isso as transnacionais fagem ao controle do Estado, pelo fato de

serem capaeitadas a transferirem as atividades produtivas de um pais para outro de

acordo com seus ganhos.



Tornando-se a razao pela qual as economias industrializadas tern

apresentado quadros de recessao e debilitamento da arytlo sindical.

Esse novo panorama que se apresenta e regido pela economia de mercado e

tern sido aceito em toda parte como sendo 0 unico modelo capaz de levar ao

progresso econ6mico. Dando elementos para 0 surgimento do fenomeno

denominado globaliza~ao.

o significado mais profundo transmitido pelo conceito de globaliza~ao e 0 do

carc~ter indeterminado, indisciplinado dos assuntos mundiais.

Esse carater particular da globaliza~ao faz com que ela fique a parte de oulra

ideia, a da universaHzaryao, que transmitia a intenryao e a determinary80 de se

produzir a ordem numa escala global.

Assim, sendo 0 significado de globalizayao, de acordo com as modernas

tend~ncias mundiais, remete a questao dos efeitos globais e ao que esta

acantecenda a todos n6s, e nao como pretendia a universa1izayAa, a questao das

iniciativas e empreendimentos globais.

A globaliza,ao pode ser considerada como a intensifica,ao das relal'6es

socia is em esca/a mundial, as quais li9am localidades distantes de maneira que as

acontecimentos locais sao modelados por eventos que ocorreram a muitas milhas de

distancia.

A globaliza~o segundo Maurenio Stortli (2000) na verda de acontece na

pratica quando as empresas, estados, municipias, au mesma 0 pais, numa decisao

estrategica buscam identificar oportunidades para seus pavos e para suas

economias. Utilizando-se de vantagens estrategicas, em razao da globalizary8o ou

em razao de futuro deste au daquele setor, au ainda, da econamia como urn todo.

Significando ao pars quando se abre para 0 comercio internacional, e participa nao

56 se integrar para aquisiryao de mercadorias como tambem de tecnologias, m~o-

de-obra especia/izada e oportunidades de in5er~o de seus produtos. lsso faz cam

que 0 Estado tenha rela~s com 0 exterior sob a forma de emprestimos,

investimentos, aquisi90es e vendas.

Uma economia supostamente globalizada segundo Paul Hirst e Grahame

Thompson seria em primeiro lugar 0 sistema econ6mico tornar-se MAutonomo e

social mente sem raizes". Em que as diversas economias nacionais estariam
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determina¢es de processos e transa<;Oes internacionais. Nao estariam ligadas ao

Estado e sim as determinsc;oes e imposic;oes do mercado internacional. As

conseqOencias seriam a ingovernabilidade, pois seria diffeil funcionar um mercado

social e institucionaimente desenraizado, n~o sando fiscalizado e regido par nenhum

Estado. 0 result ado mais prevallel seria urns rapida desintegrayao desse sistema.

o surgimento da globalizayao economica (Ulrich Beck 1999) nao foi marcado

samente pelo fata de que a movimentaC;80 do capital global S8 esquivou das

arrecada,oes de impostos por parte dos Estados, mas tambi!m porque nao obedece

a nenhum principia ordenador. A economia global ocupa lugar de destaque, naG

conhece nenhum poder ordenador, a ortodoxia das organiza¢es internacionais S8

torna junto com 0 Estado nacional discutivel dentro da sociedade mundial.

MA globalizClyaoeconOrniCllnAoe urn rnec.misrno, n!io e autornalica, ela e na verdade urn
projeto politico praticado, numa constante renova~o, por nlores transnacionais,
instituiylles, Banco Mundial, OMC, OCDE, empresas multinacionais, alem de outras
organizaylles intemClcionais .(...) GlobalizacAo siQnificaos processos em que os Estados
nationais v~em a sua soberania, sua identidilde, suss redes de comunica911o,suas
chances de poder e suas orienta¢es so(rerem a interfen!ncia cruzada de atores
Iransnacionais" (Ulrich Beck -·'9QQ; p. 30 e 212).

Globaliza~o significa a experiencia cotidiana da ac;:ao sem fronteiras nas

dimens6es da econornia, da inforrnac;:c3o, da ecologia, da tecnica, dos conflitos

transculturais e da sociedade civil. Sendo tambem 0 acolhimento de alga familiar,

mas que nao se traduz em um conceito, que e de dificit compreensao, mas que

transforma ° cotidiano com urna vioh~ncia inegavel e obrigam todos a se

acomodarem a sua presenc;.a e a fornecer respostas.

Todos percebem que hi! alga acontecendo, 0 rnercado de trabalho tern

rnudado cada ana que passa, com as exigencias e leis trabalhistas sendo adaptadas

em func;:ao das empresas que estao ditando as regras no mercado mundial de

trabalho. A tecnologia invadindo todos as setores e substituindo as trabalhadores par

maquinas.

Para Zygmunt Bauman (1999) a globalizayao tem side uma redistribuic;ao de

privilegios e destituiryao de direitos, de riqueza e pobreza, de alternativas e ausencia

de perspectiva, de poder e impotencia, de liberdade e servidao. 0 que para urn

representa livre escolha, para 0 outro e urn impiedoso des tina. Pais, nem todos as
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cidadaos participam do processo de globaliza,ao da mesma forma. Muitos sao

excluidos, fazem parte daqueles que lutam pel a sobrevivencia.

A novidade da era global e a perda do nexo entre pobreza e riqueza, par

conta da globaliza~ao. Ela divide a popula,ao mundial entre ricos globalizados, que

vencem 0 espa~ e n~o tern tempo, e pobres localizados, que estao presos aos

seus lugares e precisam matar 0 tempo que nao conseguem preencher.

Entre as perdedores e vencedores da globaliza<;ao, nao havera no futuro nem

unidade e nem dependencia. As rela,oes de compaixao e dependencia que existiam

entre lodas as formas de desigualdades desaparecem nest a nova terra de ninguem
que e a sociedade global. (Zigmunt Bauman, 1999).

Para os ceticos (David Held & Anthony Mcgrew-2001) 0 discurso sobre

GlobaJiza~o e entendido como uma constru~o ideologica, urn mito conveniente

que ajuda a legitimar e justificar a projeto neoliberal, iste e, a cria9~ode urn livre

mercado global e a consolidac;~o do capitalismo anglo-americana nas principais

regi6es econOmicas do mundo.

Ja para os globalistas (David Held e Anthony Mcgrew,2001) reduzir a

globaliza<;Bo a uma 16gica puramente ecan6mica au tecnol6gica e tido como

equivocado, pois desconhece a complexidade intrinseca das fon;as que moldam as

sociedades modernas e a ardem mundial. Ela descarta a pres5uposta de que seja

passivel exp1icar a globa1iza<;8o unicamente em referencia aos imperativos do

capitalismo ou da tecnologia.

A globaliza,ao e considerada como urn produto de for~as multiplas que

incluem os imperativos econ6micos, politicos e tecnol6gicos. Ela e determinada a

partir dessas forc;as que direcionam a mercado mundial, estao inter1igados, nao

podendo ser isolados, urn complernentando 0 outro na ordena<;ao internacional.
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1.1.2 Vanta gens e desvantagens no processo de Globaliza~o

Atualmente, percebe-se que 0 capital noo tem mais domicilio fixe e as fluxos

financeiros estao bem atem do controle dos govern as nacionais, atern do fato de que

muitos dos mecanismos da politica econamica nao funcionam mais.

Considerandoos fatos sob a 6tica de atlla,ao do Estado-Na,ao, tem-se a

impressao de que esta perdendo ou desgastando 0 sell grau de atuaryao perante

aos assuntos pertinentes a economia do Estado e sua inserc;ao no comercio

rnundial.

Par ser a unica estrutura que ainda resiste a determinados avam;os, e a fonte

de iniciativa politica efetiva, as for~s transnacionais procuram tira-Ias do caminho.

Essas foryas na.o aparecem c!aramente no cenario e sao as responsaveis

pelo que S8 poderia chamar de -desordem mundia/~, uma vez que a situagao do

mundo, hoje em dia, refiete a nova consciemcia da natureza efemera, passageira e

casual, que antes pareciam estar perfeitamente controladas ou, ainda tecnicamente

controlaveis.

No entanto, as conseqO~ncias, sobretudo sociais, sao muito graves, pois a

globaliz89ao trez, 0 aumenta do desemprego, a redu~o dos niveis sal aria is a

patamares nunca vistos, 0 aumento da pobreza em varias regioes do planeta, com 0

consequente aumento da concentra920 de renda, como um determinante oposto,

surgimento de conflitos sociais cada vez mais numerosos e graves, degradag80 dos

servigos publicos, deteriorac;ao da qualidade de vida, e 0 agravamento de

problemas relacionados a destruiyfio ambiental.

1.1.2.1 VANTAGENS

A partir da decada de 80, 0 progresso tecnico e um dos principais motores

dos flu)(os de comercio e dos investimentos internacionais.

Os produtos intensivos em tecnologia reordenam, na verdade, os fluxos de

camardo e de investimento. E como s~o altos as riscos e custos do processo de

gerayao de inovat;6es surgem acordos entre empresas de diversos parses para 0



internacional.

Com isso permitindo urn aumento significativo de novas produtos em

mercados mundiais. Esse crescimento vertiginoso do comercio de mercadorias

representa um saito na integravao dos mercados

Em conseqOencia, as economias nacionais tornam-se mais dependentes da

economia global para a aquisj~o de novas tecnologias, sendo urn aspecto positiv~,

pois possibilita a obten.,ao de novas produtos e tecnicas de produ~ao.

Com a acelera980 do progresso tecnico e 0 novo paradigma da organizagtlo

somam-se, na defini<;ao de estratagias de cresci mento, as tendemcias de

internacionaliza<;8o das industrias e dos mercados, que ja vinham S8 delineando

desde decadas anteriores.

Atrav8s da crescente participa<;ao de empresas em mercados externos com

exporta<;6es, investimentos e associa<;ao com capitais loeais, induziram mudanc;as

em suas estrategias de competir;:ao e crescimento.

as investimentos cruzados nos mercados de origem e a presen<;a comum em

terceiros parses determinaram a articulay80 dos diversos mercados nacionais em

um espago comum de competi<;ao fazendo com que as industrias de diferentes

parses constiturssem uma indLlstria unificada em escala mundial

As empresas internacionais tambem reorganizaram seus sistemas de

produc;ao em escala mundial, exportando a partir de suas diversas bases nacionais e

deram origem inclusive a um fluxo crescenta de comardo intrafirma. Tudo isso

associado a expansao das atividades financeiras internacionais caracterizou urn

processo de globaliza980 da economia que se traduz na participa~o cada vez major

do comerda externo na prod uta mundial.

A globalizac;.ao vista coma um meio de compartilhar inovay6es e descobertas

e meias de produc;ao mais eficazes podem ser muito beneficas aos paises que 59

integrarem e juntos buscarem desenvolvimento e crescimento.

Aquila que e apresentado pelos entusiastas da globalizac;:.o como um novo

sistema econ6mico mundial e na verdade determinada em bases nacionais.

A realidade ou a emergencia de uma economia ingaverm3vel e

transnacionalizada, sem a possibilidade de hegemonias nacionais au regianais, a



contra posta pel a emergencia de institui900S de controle e coordena9~o entre

Estados.

Aos paises em desenvolvimento a globalizac;ao pode ser benefica, desde que

estes saibam aproveitar as tecnologias trazidas pelas empresas estrangeiras quando

estas se instalam em seu territ6rio.

E import ante que os paises aumentem 0 livre f1uxo de comercio e de

investimentos, mas tambem e preciso que 59 compartilhe 0 conhecimento em escala

global.

Os ganhos institucionais do processo de globaliza~o contam-se entre

aqueles que mais resultados positivas trouxeram para boa parte do mundo. A

aceitayaa quase universal das ideias de democracia e liberdade e urn avam;o muito

significativo. Hoje, todos os problemas vivenciados no mundo s~o compartilhados

por tadas, fazenda com que as pessaas comecem a cabrar e vigiar para punir

responsaveis por envolvimentos com a corrupc;ao.

"A aceitayAo ampJa da democrada e a condenayno da opini~o publica iI corru~ao .s:lo
ate agora os grandes servit;:Os prestados pela globaliza4f"!o des mercados" (Euripides
Alcantara e Eduardo Salgado, 2002; p.100).

1.1.2.2 DESVANTAGENS

Segundo 0 economista Giovani Arrighi, (1997):

"f. jng~nuo pensar que se deva curvar ante 0 capital externo para qlJe ele erie as
condi¢es de integra~o de um pais ~ economia mundia1"

Nos paises em desenvolvimento ha uma certa ingenuidade na integrac;ao a
globaliza9iio. Em nome da competi9iio global, est" havendo uma grande

redistribui9~0 de renda dos paises mais pobres para os mais ricas.

Globalmente he muitas tipos diferentes de respostas a integrac;ao e competiyaa

globais, e tam bern, resultados muita diferentes, demonstrando, que os parses

deveriam se preocupar menes em competir la fora, e cada vez mais melhorar suas

condic;6es internas primeiro.

Os parses pobres sao irresponsaveis ao entrar nessa competiy8o achando

que devem fazer concess6es aa capital estrangeiro para se tamar campetitivas.
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Quando 0 capital estrangeiro entra, naD significa sempre competitividade e lueras,

afinal, tern um custo a vinda deste capital.

Em sua maiaria, as paises que S8 encontram em crises, sao as que mais

receberam capitais externos.

NaD S8 deve curvar ao capital externo achando que somente ele criara as

condiy6es de integra9f3o com a econamia mundial e a um baixo custo, 0 que naD

ocorrera.

Com a globaliza,ao, a cla558 Irabalhadora, debilitada por causa do

desemprego, resultante do intense investimento tecnol6gico, ou esta jogada no

desamparo, au foi absorvida pelo setor de servi9Qs, uma economia que naD permite

a forma~o de uma consciencia de dasse.

o desemprego e 0 sucateamento das conquistas sociais de Qutros tempos,

dura mente obtidas, geram inseguranc;a e sentimento de impotlmcia.

No momento, inexistem abordagens racionais e projetos altemativos para as

miserias sociais, causando serios problemas na sociedade.

A informac;~o mundializada de nossos dias nao e exatamente urna troca,

tendo em vista a sutil imposiyao da hegemonia ideol6gica das classes dominantes,

criando a aparencia de semelhanc;a num mundo heterogeneo, onde em qualquer

lugar se encontra 0 mesmo produto como: Mac donald's e outros. A mesma

informac;ao para fabricar os mesmos informados, ou seja, a massificaC;ao da

informa~o na era do consumo seletivo.

Atraves da informac;ao, as classes dominantes controlam as neg6cios, fixam

regras para suas competic;6es e vendem a imagem de urn mundo saneado,

eficiente e bern lustrado.

Cumpre a informac;ao globalizada vender a legitimidade de tudo isso, impondo

padr6es uniformes de cultura, val ores e compartamentos.

A alta tecnologia, que deveria servir a felicidade coletiva, esta servindo a
exc!us~o da maiaria. Assim, nao convem exaltar as conquistas tecnol6gicas

crescentes resultantes da globalizac;ao; 0 que importa e saber a quem elas servem.

A informa,ao global e sua manipula,8o tem servido apenas aDs que

control am a economia global, demonstrando dominac;ao.
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Com a exclus~o social, surge a individualismo, a ideologia da Humanidade

descartavel, a que favorece a cultura do passageiro, transit6rio, da moda.

Se 0 trabalho tornaU-S8 menes importante, no imaginario social, sendo

ofuscad a pel0 brilho da tecnologia e das suas propagandas que escondem 0

trabalho social detras de um produto lustroso, pronto para ser consumido, nada mais

16gico do que desvalorizar a trabalhador, e sua propria condi~o humana.

A globaliza~o n~o beneficia todos de maneira igual. Uns, ganham menes;

Qutros, perdem. Na pn3tica, exige menores custos de produ<;8o e maior tecnologia. A

mao-de-obra menes qualificada e descartada. 0 problema nao e 56 individual; e de

todos, um drama nacional dos paises mais pobres, que perdem com a

desvalorizagao das materias-primas que axportam e a atraso tecnol6gico.

Em busca de ocupar maiores espac;os na economia global, uma parcela maior

das atividades produtivas orienta-58 para as mercados externos e a sua d;n~mica

passa a ser definida pelo nivel da demanda internacional.

Os pregos intern as ficam sujeitos a concorrencla de produtos import ados, que

tendem a se alinhar com os pre90s internaeionais.

Fazendo com que as empresas nacionais incapazes de resistir a competic;:ao

extern a sejam eliminadas, a produtividade cresee na dire~o dos niveis mundiais em

cada setor a ramo de atividade.

A globaliza,ao impOe ao mundo uma nova realidade, 0 fato de que qualquer

descoberta, triunfo, cat<istrofe, afetarn 0 planeta, nao mais sendo todos como fatos

isolados. Assim, devemos reordenar nossas a¢es em um eixo global-local.

Sa n~o houver maior intera~o do conhecimento os paises pobres e em

desenvolvimento nao alcanyarao 0 progresso trazido pela globalizac;ao.

o investirnento em educac;:ao tarnbam se faz necessaria nos paises em

desenvolvimento, pois quanta rnais qualificada for a rnao-de-obra de urn pais,

aumentam as possibilidades de maiores ganhos, perrnitindo urna distribuiC;:20 melhor

da renda.

A integraC;:Bo ao comercio internaclonal encontra muitas barreiras, sab a forma

de protecionismas, sendo necessaria aos parses estar participanda ativamente nas

negocia¢es na Organiza9~o Mundial do Comercio, e lutando para que as barreiras
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sejam eliminadas. Assim criarao condi<;Oes para se inser;r no comercio internacional

com seus produtos de modo justa

A tecnologia da informa9ao invade as servic;os, 8utomatizando processos

bancarios, escrit6rios, controle de trafega aerea, telecomunicac;Oes e comercio

varejista e tarnando superfluas antigas profissoos.

Os pessimistas apontam para urn caminho fumo ao caos, em que, depois da

agricultura e da industria, 0 setor terciario estara condenado a conhecer a

substitui,ao do homem pela maquina. (David Held e Anthony Mcgrew, 2001)

Assim, a atual onda de inova~o tecnol6gica ao contrario das passadas,

terminaria por destruir mais empregos do que cria-Ios.

A globaliza~o permite aos empresarios a reconquista do poder de

negociac;:ao que antes havia side politicamente domesticado pelo Estado do bem-

estar social capitali5ta organizado em bases democraticas, e enterra os fundamentos

do Estado e da economia nacional.

Quem incentiva 0 cre5cimento da economia produz desemprego no final, na

busca desse crescimento prioriza-se maiores lucros e menores gast05. Aumentando

o usa de tecnalagias que dispensam maa-de -abra. Quem reduz impasto, e com issa

aumentam as possibilidades de lucro, tambem produz desemprego da mesma

forma.

As empresas globais visam a realizayao de pactos globais obtendo menores

impostos, melhores condi900s de infra-estrutura. Objetivam punir os Estados

nacionais que se tornarem caras au nao propicias para seus investimentos.

Escalhem autanamamente os locais para seus investimentos, produl):o3o,

recolhimento de impastos e de sede da produ~o global.

Praticarn urna "subpolifica", onde elas tern urna chance a mais de negocia~o e

poder que esta aeima do sistema politico dos Estados que e 0 que faz com que suas

empresas prosperem.

Na busca constante de investimentos, e para que haja concorrencia na

sociedade mundial os paises precisam atrair capital, conhecimento e mao-de-obra, 0

que muitas vezes pode sair urn pouco caro demais ao pais, case faya muitas

concess6es em treca de investimentos.
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A riqueza tern aumentado nos paises, mas, nem par isso tern diminuido 0

numero de pessoas desempregadas, ocorre que, nao hi! equilibrio entre

arrecadacao e justa distribuic;;ao.

Os impastos sabre as salarios tern aumentado, enquanto que as impastos a

serem pagos pelas empresas (corporativos) tem diminuido.

As empresas transnacionais fogem dos impastos do Estado nacional,

enquanto as pequenas e medias empresas pagam, ja que nao tern como fugir deles,

sendo estas, que na realidade garantem os pastas de trabalho.

Os mais fracas nesse processo globalizante sao as que estao paganda a

conta de todo 0 processo de globa1iz8C;;ao, as mais fortes alem de nao pagar os

impastos, ainda fiearn com as IUCfOS obtidos.

Hit a necessidade de S8 reformular a justiya social te6r;ca e politicamente na

era da globaliza9ao, evitando assim maiores desigualdades.

Em tempos de economias globalizadas nem sempre 0 que e born para uma

empresa transnacional quando se instala em um Estado e born para este, que

muitas vezes paga um pre90 alto demais pel a permanencia destas em seu territ6rio.

Quanto rna is ancorado na economia mundial estiver este Estado, piores serao

os impactos sofridos.
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CAPITULO II

GLOBALlZAC;:AO - ESTAOO NAC;:AO - OEMOCRACIA (DO GERAL AO

PARTICULAR)

2.1 A questao da soberania

Com a globalizaC;03o, a territ6rio passa a n~o ter multa importancia para 0

desenvolvimento economica, sen do que as empresas transnacionais praticam urn8

poHtica voltada para a nova ordem econ6mica mundial que par elas e determinada.

Assim, S8 a polltica e a arte de governar urna coletividade de homens que S8

encontram numa mesma nayao deixa de ter sentido a politica nacional de cada

Estado-na~o, com 0 deslocamento continuo em busca de noves mercados e

consumidores. Como asseveram David Held e Anthony Mcgrew (2001), 0 vinculo

exclusivo entre territ6rio e 0 poder politico rompeu-s8.

A politica obedece a Iirnitac;Oes territoriais, que e urna das condic;oes basi cas

de sua existencia, com 0 mercado mundial atraves das empresas transnacionais

adentrando os mercados nacionais e impondo seus valores e ideologias, suprimindo

os valores nacionais 0 Estado encontra-se em fase de decllnio.

o Estado nacional, em tempos de globaliza~o ficou limitado ao seu estado

territorial, enquanto que as empresas gJobais, atraves do estabetecimento de novos

circutos sociais, redes de comunica~o, relar;6es de mercado e formas de

conviv€mcia cruza fronteiras sem restriyaes. (Ulrich Beck 1999) Ou seja, nas

perspectivas do comercio mundial uma empresa pode produzir num pais, pagar

impastos em outro e exigir investimentos publicos sob a forma de infra-estrutura em

outro.

Se para as transnacionais 0 espa<;:o geogratico deixou de ser importante, ao

Estado-nayao e suas politicas ficara dificil criar mecanismos politicos para controta-

las, tendo em vista que elas nao obedecem a nenhuma ordem a nao ser a do

mercado mundial.

Se 0 territ6rio nao for considerado como criterio permanente, nao sobrara

muito espa<;:o para a polftica.
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Nao sobraria espac;o para a poHtica numa sociedade assim, em especial para

urn tipo de poHtica a Oemocracia,

A politica naD existe para beneficia de interesses privados, mas para manter

as interesses comuns de urna nat;ao

Se perder sua finalidade, deixando nas maDS do mercado sua func;ao de

defender e delimitar as interesses nacionais 0 Estado estara entregue e sua

soberania liquidada.

Com 0 avanc;o das comunicar;6es e da informatica, com 0 surgimento da

Internet as cidadaos passaram a nao precisar mais de conex6es governamentais

para resolver seus problemas. Tornando obsoletas as interven<;6es que antes eram

praticadas pelos 6rg805 governamentais.

Urna politica externa nac pode ser simplesmente a expresseo dos interesses

de urna na<t8o, em manter relary6es comerciais, mas em primeiro lugar firmar sua

legitim ida de enquanto na~o perante Qulras nay6es.

A lransferlmcia de soberania amea9a a identidade nacional dos Estados. Nao

sobrara espa90 para que as na90es pratiquem 0 exercicio de manter sua soberania

se estas conceberem uma transferencia de suas tarefas as for~s controladas pelo

mercado.

~As nossas inslituiyOes~ politicas", por serem em grande parte inspjradas por uma l6gica
institucional, nao sabem gerenciar a tensAo entre a abertura que conquisla e 0
fechamento que protege" (Jean Marie Guetlenno, 1994, p. 69)

Ficando a margem de uma luta constanta na defesa individual de cada urn por

seus interesses, ja que nao havera uma politica control ada por urn Estado

disciplinando Q mercado nacional.

A fragilidade do Estado nacional consiste em novas realidades financeiras,

monetarias, comerciais e tecnol6gicas que tendem a integrar as mercados e a

restringir 0 poder de comando dos governos (Octavio Ianni. 2000).

o Estado social esta em situayBo muito deli cad a, uma vez que nao e somente

porque aumentaram os gastos provocados pel a queda dos recursos, mas, par causa

da sua carlmcia para satisfazer as necessidades sociais frente ao crescimento da

distancia entre ricos e pobres.
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Assirn,

entram em choque as diversas formas econ6micas, culturais e politicas, 0 que

parecia evidente mereee uma nova legitimaryao.

Os governos nacionais tornaram-se mais fracos, devido aos imperativ~s do

mercado, ja que as politicas devem ser exercidas em func;ao deste.

Par isse MSociedade mundiar significa 0 conjunto de relat;6es sociais, que nao

estao integradas a politica do Estado nacional ou nao sao determinadas par ala.

o que podera abrir espac;o para a politica sera a convivemcia entre as 16gicas

particulares da globalizac;ao: da ecologia, cultura, economia, sociedade civil que nao

tern como ser reproduzidas nem reduzidas para as Qutras devem ser consideradas

uma a urna nas suas relac;oes de interdependencia

Dianta da perspectiva da pluridimensiona!idade da g!oba!idade a ideologia

opressora do globalismo perde seu espa<;o e razao de ser.

A glabalizagaa s6 se justifica aa tenlar irnpor seus valares e idealagias

mundiais, com 0 direcionamento a urn unico modo de ser, pensar, administrar,

investir e reeeber investimentos, enfim um modo unieo de pereeber 0 mundo

~Ate mesmo 0 globalismo de nega~o v~ que nao ha como escap<1rdo dominio do
mercado mundial, assirn procura refugio em valias formas de proledonismo:
- Protedonistas pretos; lamentam a decad~ncia dos valores e significado nacional e
praticam a destruicao neoliberal do E.stadonadonal.
- Protecionislas verdes; 0 Estado nacionel vista como urn bi6tipo politico amea~do de
extlnyao, como n natureza amea<;ada,estes tambem sao dignos de protecio contra a
opressao do mercado mundial.
- Prolecionislas vennelhos; usam a lula de classes para todas as ocasioes, a
globalizac;ao e para eles uma variante da e.xpressAo-Hnhamos raz!io~ e festejam um
renascimenlo do marxismo ~ (Ulrich Beck 1999 , p. 2Sf

Segunda Jean Marie Guehenna (1994) as fronleiras seraa derrubadas pelas

redes (Intemet), vista que naa seraa rnais a lugar ande luda corne9a e sim ande tuda

aeaba. Com as redes, que sao urn instrumento das transnacionais, e atrav6s das

quais estas constroem seu sueesso, pais estas objetivam nao mais a economia de

eseala, mas sim a perfeita eirculac;ao da informa9ao para assim dominarem os

mercados. Tendo condi9ces de captar pelo mundo todo novos produtos, novas tipos

de financiamentos, novos processos de fabricar;.ao, tudo de novo que acontece no

mercado mundia1.
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Urna das consequencias da globalizaryao com 0 predominio das

transnacionais seria a ingovernabilidade. Estas nao teriam raizes em nenhum

Es1ado-na~o ern particular, percorreriam 0 mundo em busea de melhores mercados

e consumidores, sempre na busca de rnenores custos e maiores lucros. (Paul Hirst e

Grahame Thompson, 1998)

o aparecimento da globalizayao como fator de amea93, nao ameaC;8 samente

o lado economico dos Estados, mas 0 politico, nao almeja romper samente as

correntes sindicais, mas tambem as do Estado nacionaL

o globalismo, concepc;ao de que 0 mercado mundial bane ou substitui a ac;ao

politica, ideol6gica do imperio do mercado mundial, da ideologia do neoliberalismo

pareee estar em curso. Afinal as Estados nao conseguem mais controlar seu

mercado nacional, urna vez que as forc;as ditadas pelo mercado econ6mico mundial

s~o quem da as cartas.

A essEmcia da globaliza~8o consiste em liquidar a distinyao em rela980 a
econornia e politi ca.

A tarefa Inicial da polftica consiste na delimita980 e no estabelecimento de

condi96es para os espa90s juridicos, sociais e ecol6gicos dos quais a atua~o da

economia depende para ser socia\izada e tarnar -se legitima se perde de vista au e
derrubada.

As empresas atraves do imperialismo da economia imp6em suas condiy6es

aas Estados visando a otimiza({8a de seus IUCfas.

Em tempos de globaliza<;lio 0 Estado-Na<;lio perdeu sua soberania de

informa~ao, que antes fazia parte de sua soberania politi ca. Os governos dispunham

de mais espa90 para atuarem controlando mais a midia, e ° que devia ou nao ser

participado pelo pavo

Assim, a jnforma~o nao e control ada nem subordinada par forr;:as nacionais,

e sim, por organismos de comunicac;ao mundiais, que sao os detentores dos canals

de comunicayao.

A globalidade significa 0 desmanche da unidade do Estado e da sociedade

nacionais, em novas relayOes de poder e de concorrEmcia, novas confUtos e

incompatibilidades entre atores e unidades do Estado nacional par um lado, e pelo

outro, atores, identidades, espa~os sociais e processos sociais transnacionais.
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A descentraliz8ty80 politica e urn dos anseios buscados na era da globaliza~o,

par meio de fax au Internet as pessoas S8 comunicam com qualquer parte do mundo

sem precisar passar par canais diplomaticos ou governamentais.

~Surge dais tipos de sociedadcs globais: ados Eslados que as regras validas silO a da
diplomacia e do poder nacional e 0 mundo d. subpoHtica transnacion<ll, que abriga os
atores; companhias internacionais, Greenpeace, Anistia Inlernacional, Banco Mundial,
OTAN, Uniiio Europeia.ft (Ulrich Beck, 1999; p. 72)

A politica nacional-estatal perde, par meio de acordos internacionais, par meio

da internacionalizac;ao dos processos de decisao politica, par meio das crescentes

rela<;6es de dependencia das polilicas de seguran<;:a, divisao do trabalho, trafico de

mercadorias 0 que representa 0 nucleo de seu poder: a soberania.

Os Estados nacionais devem se orientar e se voltar ativamente para 0

exterior, redirecionando dentro do quadro relacional de entrelac;amento do mundo

globalizado sem perder de vista sua soberania, seu espa90 pol itico.

As conseqOencias da globalizavao podem ser a ingovemabilidade, pois, seria

dificil funcionar um mercado social e institucionalmente desenraizado sem

instituic;6es que fiscalizassem os atuantes do comercio intemacional. 0 resultado

mais provc3vel seria uma rapida desintegraC;ao desse sistema, caso nao haja nenhum

tipo de controle.

Uma globalizayao tipe ideal suporia a existencia, controlando os aspectos

decisivos dessa econamia global, de verdadeiras empresas transnacionais, de

empresas que nao tern raizes em nenhum lugar em particular, dispostas a mudar

sua localiza98o para qualquer lugar do mundo em busca de lucros maiores ou mais

seguros. Nao estariam sujeitas as restric;oes de politica monetaria ou fiscal de

nenhum Estado em particular.(Paul Hirst e Grahame Thompson, 1998)

Como conseqOlmcia de uma economia globa1izada seria a mundializa~o do

mercado de trabalho. Esle passaria a ser completo au potencial mente aberto e S8

manifestaria na possibilidade de rapida relocaliza~o das empresas em paises que

oferecerem men ores custos da for<;:a de trabalho, for<;:ando a flexibiliza,ao dos

mercades de trabalho nos paises centrais e, na verdade, propiciando as grandes

corporac;6es aproveitar as vantagens oferecidas pelos paises avanc;ados.
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uma economia fechada demonstra-se que, apesar do aumento dos fluxos

tinanceiros e de comercio, sobretudo a partir dos anos 70, os mercados nacionais

continuam preponderantes.

A Uniao Europeja e 0 mais ambicioso exemplo nesse sentido, mas a ideia de

urna economia ingovernevel, mesmo que restrita ao campo financeiro, nao se

sustenta com base na experiencia recente dos etaitos da politica monetaria

americana, das crescentes press6es para coordena9ao de politicas econ6micas dos

paises do G-7, e do papel das crises econ6micas nacionais - como a da Russia - no

sistema financeiro internacional. (Paul Hirst e Grahame Tompson -1998).

A hist6ria da economia internacional constitui poderoso antidoto para aqueles

que veem a atual intensifiC8<f8,o da abertura comercial e financeira como sinal de

novas tempos na economia mundial. A economia internacional foi tao ou mais aberta

entre a final do sec. XIX e a prime ira Guerra Mundial quanto e hoje.

Os ciclos de regulamenlal'~o/desregulamenta<;:Aoda economia mundial sao

muitas vezes confundidos com novas caracteristicas estruturais.

Em vez de substituir a anarquia dos Estados nacionais por urn sistema

mundial de mercado, he que se fazer uma distin9ao entre duas fases da politica

internacionai. Com a globaliza<;:Ao,a humanidade ultrapassou a era da politica

internacional que se caracterizava pelo predominio e monop61io do cenario

internacional pelos Estados nacionais. Agora come98 uma era p6s-politica

internacional, em que os atores nacionais-estatais sao obrigados a compartilhar 0

cenario e 0 poder global com organiza¢es internacionais, companhias

transnacionais, movimentos politicos e socials transnacionais.

No espa90 globalizado contemporimeo emergem novas potencias

econ6mlcas e se reorganlzam as rela900s entre os focos tradicionais de

poder.(Kenichi Ohmae, 1999).

Para Kenichi Ohmae a companhia global tem que aproveitar os processos de

desenvolvimentos que acontecem ao redor do mundo para transformar economias

globais ao mesmo tempo locais. Para ele, a medida que as politicas sensatas

estiverem fazendo uso do sistema global, se abrindo progressivamente, a

prosperidade vira.
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Mas, se preferir a mao pesada do controle do governo central ficara a
margem do progresso. A capacidade de urn pais de subir na escada do

desenvolvimento nada tern a ver com a cultura, mas com a capacidade da regiao de

mobilizar as pohticas, as institui90es e a infra-estrutura corretas no momento certo.

Argumenta que as corpora90es sem-Estado sao, agora, os principals motores

em uma economia interligada, centrada na America do Norte, na Europa e no Japao.

Ele sustenta que a interven9ao poHtica macroecon6mica e industrial, pelos governos

nacionais, 56 pode distorcer e impedir 0 processo racional de aloca~o do

consumidor em uma escala global.

A em erg en cia de rotas eletr6nicas capacita, em principia qualquer pessoa, a

se ligar ao mercado global.

Tudo 0 que as atores tern que fazer e se livrar do peso da burocracia

nacionalmente orientada e da interven<;8o do governo e entrar no novo mundo da

distribuil'ao e da produl'ao global.

Para Kenichi Ohmae, uma companhia global e uma entidade com urn sistema

de valores universais, com fun90es divididas, baseada no que os clientes tern em

comum.

Ja os autores Paul Hirst e Grahame Tompson (1998) destacam a

inevitabilidade de altera90es politicas fundamentais em uma economia

supostamente globalizada. Sendo, que numa economia globalizada, as empresas

sem raizes nacionais e agencias internacionais voluntarias atuariam diretamente na

relal'ao com os cidadaos/consumidores no mercado global, por cima dos Estados

nacionais, tornando as tentativas de disciplina par meio dos Estados totalmente

inuteis. As san¢es econOmicas das corpora90es substituiriam as san¢es militares

como instrumento de politica internacional.

Seria uma economia em que a influencia de grandes empresas

transnacionais, livres de bases nacionais, teriam chegado a ponto de dissolver, ou

comec;ar a dissolver fronteiras, conduzindo os Estados nacionais a um declinio

irreversivel.

Segundo os autores a globaliza~o e em grande medida urn mito, uma

ideologia que tende a paralisar as iniciativas nacionais.
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Para as autares Hans Peter Martin e Harald Schumann (1998) e necessaria a
recuperayao da capacidade de agir do Estado, 0 restabelecimento do primado da

polltica sobre a economia. Pois, as adapta90es as cegas do mercado mundial

conduzem as atuais sociedades de bem-estar social para a anarquia, para a

desintegray:8o das estruturas sociais de cuja desorganiza~o dependem

estreitamente.

Hi! muita fantasia e exagero nos conceitos criados para explicar a globaliz8y:80.

Em muitos casas, e ate conveniente, para que os governantes tirem um pouco da

respansabilidade de suas pcliticas mal farmuladas, ficando a cargo da globaliza,Bo

a culpa de um possivel fracasso.

~ A Glob3liza~o Viroll recurso ret6rico de ample circlllac.'io nos meios go ..••ernamentais
de muilos palses. Permite, justificar e apresentar como "ine ..••ila\ler a pas5i\lidade diante
das foryas dominanles no plano internacional ~(paulo Nogueira Batista Jr-2000; p. 81)"

A intengiio, au 0 efeito desejado pel a glabalizagao e de desarmar as iniciativas

nacionais e remover as resistencias sociais e politicas em escala internacional.

Ficando assim a democracia em maos de ideologias e conceitos, que quando

convenientes sao logo adaptados para 0 terreno nacional.

Prevalece a percepc;ao de que hi! um processo em curso que domina de

maneira irremediavel a economia mundial e tendem a destruir as fronteiras

nacionais, ficando amerce das regras e ditames intemacionais. Assim tornando as

politicas nacionais sem efeito, e insignificantes diante de forc;as tao imponentes que

dominam 0 cenario mundial.

Em paises desenvol\lidos os Estados nadonais nao parecem estar indefesos

como tem ocorrido nos paises subdesenvolvidos e os em desenvolvimento. Ao

contra rio, diante de processos econ6micos globais eles se inserem cada vez mais no

comardo mundial e sempre orientados por politicas nacionais.

~Ao conlrario do que sugere 0 ratalismo Bssociado a ideologia da globaliuyao, 0
desempenho das econornias e 0 raio de rnllnobra des governos oontinuOlm a depender
crucitllmente de escolhas nacionai5~ (Paulo Nogueira Batista Jr-2000; p. 42).

A globaliza980, em muitas situac;oes serve ao proposito daqueles que estao no

comando do processo de internacional;za~o e que querem sempre que passive1,



remover as resistencias locais, sindicais e nacionais

internacionaliza~o em andamento.

Para os pessimrstas da globalizayao, os Estados nacionais estariam indefesos

de

27

diante de movimentos irreversiveis e forr;as internacionais avassaladoras.

Aos Estados nacionais, principalmente as subdesenvolvidos 56 restariam a

submiss80 e a aceitac;ao passiva de um processo inexoravel de desenvolvimento

das foryas produtivas em escala global. (David Held e Anthony Mcgrew, 2001)

N~o cabe cuipar os governos dos paises desenvolvidos ou organismos

financeiros que sao controlados por eles do enfraquecimento do controle de politicas

em ambito nacional, uma vez que eles estao apenas defendendo os interesses

nacionais de seus paises. 0 que tambem deveria ser feito par todos os paises que

almejam desenvolvimento e independencia politica serra 0 empenho em desenvolver

politicas que visem interesses nacionais em primeiro lugar.

Sao distintos os impactos da 910baliza~0 para os palses menos

desenvolvidos. 0 grau de inser~o desses parses depende, em grande parte, do seu

estagio de desenvolvimento, das perspectivas de crescirnento do mercado interne e

de condiy6es politicas que v~o se constituincio internamente em busca de maior

participa~o no comercio mundiaL

Os paises para participarem do mercado mundial tem que se adaptar as

formas de campetitividade impostas par ferr;as econ6micas teleguiadas par

erganizaybes Financeiras internacionais. Em muitos casas, condir;5es sao impostas

aos paises nas suas politicas nacionais tais como: estabilizar;ao monetaria, reforma

do Estado, para que estes possam se inserir no futuro a nova realidade economica,

globalizada.



28

2.2 0 Caso do Brasil

A globalizac;ao traz mudan~as significativas no modus operandi dos Es\ados

nacionais. Evidentemente, tais mudanyas variam de pais para pais, muito embora

haja caracteristicas gerais que afetam todos as Est.ados, independentemente do seu

poder econOmico e politico.

Hoje, promove-se a expansao dos fluxos financeiros, a internacionaliza<;:c3o da

produ~o, 0 estabelecimento de novas estruturas produtivas com apreciaveis

ganhos de produbvidade, a revisao das vantagens comparativas entre as nacyoes, a

descoberta de novas hOfizontes de comercio e consumo, a mudanya do papal do

Estado. Constitui-se, pois uma nova ordem econ6mica e, ate certa ponto, politica.

(Ronaldo Mota Sardenberg, 1996).

Com essas afirmayOes, pode-s8 concluir que, mesma ocorrendo uma forte

tendemcia para a concentra~o de renda, para a excJusao social e para disparidades

regionais, e importante uma analise realista e acompanhar com atenc;ao 0 processo

de globalizal'80.

Segundo Ronaldo Mota Sardenberg (1996) 0 Brasil deve participar da

montagem de uma globa!izac;ao verdadeira, evitando as exclus6es de paises ou

regioes geograficas, nao deixando os pobres e marginalizados a propria sorte.

Tendo presentes as padr5es de realidade hist6rica e cultural de cada nac;ao

envolvida no processo, incorporando a dinarnisrno econ6mico dos paises em

desenvolvimento e encontrando espac;os para uma participayao mais ativa e legitim a

nas grandes aspirac;Oes mundiais.

o mesmo autor afirma que qualquer Dutro tipo de globalizaC;ao seria falso e

contradit6rio, par ser incompleto e excludente.

Sua afirma~ao encontra criticos, que nao poupam criticas a forma do processo

adotado pelo Brasil, entre os quais Aloizio Mercadante (1997), do Partido dos

Trabalhadores que afirma:

"A globalizcu;l.loe urna elapa superior do proceS50de internacionaliz8<;:io da economia,
que subordina os destinos dos pavos e na¢es ao interesse das grandes empresas e
bancos de economia tmnsnacionalizados, concentrnndo cada vez mals poder nas
grandes potencies industriatiz.adas (...) estamos agravando a desorganiza~o e
fragHidadedes finan~s pOblicascom uma divida externa que durante 0 govemo de FHC
pulou do palamar de RS 65 bHhi5espara mais de R$ 170 bllhOes.
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Ainda no mesmo artigo acrescenta Mercadante:

-Nao temos qualquer inicialiv••para enfrenlar 0 problema dos mecanismos de poupan~
e investimentos de longo prazo que m'lo passam pero lisco cambial.
(...) 0 desemprego em massa, a exclusao social crescente e a viol!ncia urbana
degradam a quaHdade de vida nas grandes cidades. As privatiza90es aJiviam
conjunturalmente as graves problemas cambia;s e fiscais dessa politica econOmica e
empurra para frente 0 nosso reencontro com 0 subdesenvolvimento.

Os dais autores divergem quanta ao futuro do processo de globalizayao.

Ronalda Mota Sardenberg aponta as condic;6es negativas, porem lan~a propostas

de dificil realizaryao, baseadas em uma mudanc;a estrutural da sociedade;

Mercadante destaca as conseqO~ncias danosas do processo, sem uma perspectiva

de alternativas de melhoria ou de beneficios gerados pelo mesmo.

Para Ronalda Mota Sardenberg (1996) a globaliza~ao nao permite expectativas

de automatismo ou quietismo politico, insiste que 0 desafio brasileiro e evitar que

haja atrasos, como pais e como sociedade, segundo os criterios que VaG pelo

mundo de atraso.

A globa1izac;ao esta provoeando urn surto de tecnicas de gestao empresarial

que fizeram mais mal do que bem numa cultura como a brasileira. 0 brasileiro e
emotivo, trabalha com 0 corayao, desenvolve lac;os com seus companheiros e

admira 0 seu chefe.

Na ansia de corresponder ao novo perfil de empresa pregado pelas relacy6es do

novo mercado, mais frias e impessoais, faz com que a empresa nacional perea sua

alma, seu jeitinho brasileiro. (Antoninho MarmoTrevisan, 1997).

E preciso encontrar meios alternativos que incorporem a empresa brasileira

no processo de globalizac;ao, sem que ela perea suas caracteristieas nacionais e de

forma que a empresariado exen;a sua competencia e criatividade, e que estas

alternativas respeitem as caracterfsticas sociais e politicas da estrutura brasileira,

sob pen a de regresseo e dispersao economica, social, politica e cultural, caso nao

se levem em considerac;ao tais caracteristicas.

o Estado assllme urn papel extrema mente necessario, que e 0 de promover e

orientar a insen;ao internacional de cada pais. Se deixadas apenas a 16gica do

mercado, as sociedades ficariam condicionadas a volatilidade dos fluxos financeiros
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internacionais e das tend{tncias centralizadoras que predominam na fase atual do

capitalismo mundial.

Faz·se necessaria e fundamental a busca de urna 8tica da solidariedade, com

sua necessidade baseada na revoluc;~o das comunicag~es, fazendo com que as

realiza<;.6es e problemas econ6micos e tarnbam 0 desejo de consumo passem a ser

transmitidos em nivel de massa.

A globalizac;ao exc!udente, a forma atual do sistema capitalista,como a temos

conhecido, arrisca·se a cair em um buraco negro par ala mesma eriada, ou seja, a

plena satura~o da demanda nas areas de riqueza e de inexistencia de demanda no

mundo pobre excluido.

A coexistencia da abundancia e da miseria globais nao e muito atraente,

merecendo analises da humanidade como urn todo, com isso visando evitar futuras

guerras ou conflilos com proporc;oes mundiais.

Segundo Eric Hobsbawm (2002) as guerras na era da globaliza9ao terao seu

eleito ampliado em lun~o da crescente confian98 do mundo em urn Iluxo

ininterrupto de comunica<;.6es, serviyos tecnicos, entregas de suprimentos.

Para que sa erie urna etica de solidariadade, serao necessarios amplos a

inumeros programas com esfon;os concentrados na busca de mudanc;as na

mentalidade e obten~o de resultados.

Ha a perigo real de um desabamento financeiro global, em face a auseneia de

urna regulamentac;ao publica eficaz sobre as institui¢es financeiras e as principais

bolsas de valores.

A lome explode como uma resultante direta da superabundfmcia global de

generos alimenticios. A globaliza9ao da pobreza ocorre em apoca de notavel

progresso tecnol6gico nas areas da engenharia de produc;ao, telecomunicat;oes,

computadores e biotecnologia. (Michel Chossudovsky, 1995)

o que reforga a necessidade de uma oposi<.;8o direta, clara e estruturada aos

organismos financeiros que tentam, de todas as maneiras possiveis e imaginarias,

sobrepujar as lun90es do Estado, nas lun¢es reguladora, estabilizadora e locativa

da economia, gerando incertezas e preocupa<;.6es em rela~o ao futuro do que

conhecemos atualmente como Estado.
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Urn dos maiores risCQs da passividade e a insolvencia do Estado, a falta de

liquidez e a falla de perspectiva de adequac;l\o entre os gastos publicos e sua

arrecada~o.

o autor (Michel Chossudovsky, 1995) destaca que as empresas de grande

porte (normalmente multinacionais ou transnacionais) exigem isem;6es fiscais de

grande valor para se ins tala rem em determinadas regioes do globa, alegando que

sua instala~o gerara empregos e impastos futuros, minimizando as problemas de

falta de emprego.

o Estado, pobre iludido, oferece incentivDs altissimos, realizando verdadeiros

milagres para trazer 0 desenvolvimento para sua regiao. Ao pesar 0 resultado,

verifica-se que a quantidade de empregos gerada nao supre a ausencia de

impastos, e a necessidade de investimentos de infra-estrutura, tanto para a empresa

quanto para as operarios desta, tern que sair de algum lugar. Normalmente, este

lugar e 0 Banco Mundial, que aumenta ainda mais a deficit do Estada, farmando um

cicio vicioso pratlcamente impassivel de combater.

Esta circunstancia, porem, na.o eS90ta a a«iio estrategica do Estado ou a

participa9ao internacional do pais. Cabe adotar politicas pr6prias, inclusive no nivel

regional, para conter ou compensar os efeitos desorganizadores que advem do

processo de globalizal"'io.

Bastaria lembrar, a grande importancia que vai tornando 0 tratamento dos

problemas de emprego e exclusao social. A sociedade come9a a se unir e cobrar

soluy6es para os problemas na area social

Para atrair novos investimentos, e necessario manter um ambiente politiCO,

jurfdico e econ6mico estavel, que garanta condi<;Oes de viabilidade e previsibilidade

dos neg6cios

Na luta pel a prosperi dade, a inserc;ao eficiente do Governo e da sociedade

deverao acelerar a formula«iio de um projeto nacional capaz de responder aos

desafios de longo prazo da nova etapa da evolu<,;Bo do sistema capitalista mundial e

da organizac;l\o da sociedade internacional. (Ronaldo Mota Sardenberg, 1996)

A dimensao do rnovimento de capital que determinava a inser«iio de urn pais

no rnercado internacional era a estrutura de comercio, assim, a globaJiza98-0 e urn

fator de integra9ao adicional. E, 0 padrao de vinculos economicos internacionais,



podem ser modificados atraves do investimento direto que, na verdade e 0

determinante na estrutura desse processo.

A questao da inserc;ao implica na identificac;ao de setores em rela,8o aos

quais hi! indicadores de dinamismo da demanda mundial, assim como as mercados

onde a participa980 dos produtos exportados pelo pais e baixa ou tern S8 reduzido.

As diferentes politicas de comefcio exterior praticadas pelo Brasil, foram

impulsionadas, principalmente, par fatores extern os.

As relay6es internacionais sao regidas pela abertura da economia e a

mercado,direcionando suas politicas publicas, visando uma maior inserC;8o do pais

aos mercados mundiais.

Embora a Brasil seja urn atar relevante no comercio internacional, sua inseryao

no mercado exportadar e fragil do ponto de vista do dinamismo dos mercados onde

tern maior vanta gem competitiva e dos atores que respondem por sua participay.ao

em mercados de maiar crescimento potencial. Nao revela qualquer vantagem

competitiva em produtos intensivos em tecnologia.

~Ao contrMo do que sugere 0 fatalismo Bssociado a ideologia da globalizay:io, 0
desempenho das economias e 0 Illio de manobra dos governos continuam a depender
crucialmente de escolhas nacionais" (Paulo Nogueira Batista Jr, 2000, p. 42)."

Problemas provocados por decisoes ou omissoes do governo nacional, como a

desnacionaliza98o da economia, 0 aumento do desemprego e a crescente

vulnerabilidade financeira externa do pais, tern sido descarregado em cima das

inexorabilidades da "globalizac;ao'

Para superar essas atitudes, poderia sa comegar por uma reavaliac;ao do

quadro externo e do papel dos Estados nacionais, desenvolvendo, sem inibigoes,

uma conce~o pr6pria dos rumos que devern tomar as ralayaes internacionais da

economia brasileira.

Nao permitir que a ideologia da globalizac;8o. que ao mesmo tempo fascina e

assusta tenha efeito de paralisar iniciativas nacionais em func;;ao de interesses

economico-financeiros internacionais. (Paulo Nogueira Batista Jr., 2000).

Uma forma de se privilegiar as formas de integrayao brasileira ao mercado

internacional, seria, visando interesses nacionais, promover as exportac;Oes e nao a

absorc;ao de importa,oes de forma exagerada e de capitais externos.



A globaliza<;ijo nao significa apenas um saito qualitativo nas relag6es

econ6micas. Urn canceito abrangente nao implica somente a intensificac;ao das

tracas camereiais, de bens ou servi9Qs, ou a formayao de grandes bloeos regionais,

buscando influir em areas geograficas especificas.

Exemplo seria a prote~o do meio ambiente, a preserva,ao do equilibrio

ecol6gico, a utiliza~o da energia nuclear ou mesma manipu!ayao dos recursos

natura is n~o-renovaveis, areas que nao comportam tratamento isalado por parte da

sociedade au do Estado, mas que, ao contrario, requerem a cooperac;ao

internaciona! em todos os nlveis da atividade humana.

Se tomarmos a politica 8, mais especificamente, a questao da legitimidade dos

sistemas politicos, nota-s8 que as padr6es eticos dos procedimentos dos agentes

politicos estao sujeitos a urn 56 e unico criterio de avaliayao em todo 0 mundo, 0 da

eficiencia.

A causa do problema esla na capacidade dos atores politicos de dar respostas

efetivas as demandas sociais dentro dos padroes eticos que se tornaram universais.

Dutro importante aspecto da globalizac;ao e que nao importa mais S9 a saude e
atribuic;ao federal, a educac;ao estadual, ou transporte coletivD municipal; 0 que

importa e que os serviyos pubJicos pagos pela sociedade funcionem com eficiencia,

independente de quem seja a responsabilidade. (Marco Maciel,1996)

Ha a necessidade crescenta de parcerias entre 0 poder publico e a iniciativa

privada na era da globaliza<;ijo.

Em nenhuma parte do mundo significa a perda da importancia do papel do

Estado como principal ator ou diminui~o do papel dos govern os.

o que acontece em tempos globalizados e a redirecionamento do Estado e

dos governos.

o Brasil vem se redirecionando, nao aceitando monopOlios ptjblicos ou

privados. Cabendo ao Estado exercer um papel regulador fundamental, sem 0 qual a

sociedade deixara de pagar suas contas no campo social. (Marco Maciel, 1996)



CAPITULO III

o BRASIL E OS DESAFIOS FRENTE A GLOBALlZA9Ao

3.1 A inser91io do Brasil no Mercado Mundial

Segundo Gelso Furtado (1996) numa economia que se globaliza 0 impulso ao

desenvolvimento de uma na<;ao provem da sua capacidade de inseryao

internacional e do f61ego de iniciativas geradas pelo rnercado interno.

Quando urn pais perde a competitividade, como e 0 casa do Brasil, fica difieil

alcan~r urna taxa de cresci menta alta.

o desafio para as economias industrializadas como a brasileira e encontrar a

forma adequada para inserir-se no processo de globaliz89ao, preservar a

capacidade de S8 organizar e solucionar seus problemas. No casa do Brasil, 0

desafio agiganta-se em razao do enorme acumulo de problemas no plano social.

A inslabilidade vinha reduzindo a governabilidade do pais desde os anos 70,

quando mudou a conjuntura internacional sob 0 impacto da alta no pre<;o do petr61eo

8, corn a eleV89ao das taxas de juros no mercado internacianal.

Esse aumenta nas taxas de Juras opercu em detrimento dos paises do

terceiro mundo e em beneficio dos Estados Unidos, que passaram a absorver

grande parte dos recursos dispon[veis para investimentos na esfera internaclonal.

Nos anos 80 ja se tornava claro, que a industrializayao baseada na

substitui<;ao de importa<;oes se esgotara e que a economia brasileira necessitava de

um maior grau de integra~o com a economia mundial, a fim de que a taxa de

crescimento economico pudesse ser mantida.

A estagnayao e a agravamento dos indicadores econ6micos e sociais que se

manifestaram nos an as 80 deram origem a expressao ~decada perdida", para

designar 0 caminho errado da economia brasileira nesse perfodo. (Antonia Corr~a

de Lacerda, 1998).

Esse periodo da politica econ6mica brasileira foi caracterizado pelo ajuste

determinado pela crise de endividamento externo, em decorrencia a politica de

comercio exterior que esteve fortemente voltada para a obten930 de superavits
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comerciais, atraves de medidas de contenC;8o de importac;oes e de incentivos as

exportac;oes. 0 controle foi exercido atraves de medidas nao~tarifarias.

Os efeftos do quadro de instabilidade que havia na economia brasileira nesse

perfodo foram que grande parte dos setores da economia encontravam~se em

atraso tecnol6gico, comparado aos padr6es internacionais, ocorria tanto na

obsolescencia das maquinas e equipamentos quanta nos metodos administrativo-

gerenciais e nas rela,oes capital-trabalho. (Antonio Correa de Lacerda, 1998)

A crenc;a de que a livre comercio poderia desencadear 0 desenvalvimento

econ6mico com a melhora da qualidade de vida da populac;ao proporcionada pelo

crescimento economico advindo da melhor eficiencia dos fatores de produc;ao

comec;ou a ser executada a partir dos anos 90.

A abertura provocou urna profunda reestruturaC;8o industrial no Brasil, com

impactos diretos no emprego, embora tenha trazido beneffcios para os

consumidores pel a maior disponibi1idade de bens e servic;os, melhores pre~s e

tecnologia.

Para os produtores locais, houve prejuizQ pais os juros eram elevados, alta

tributayao, carencia de infra-estrutura e excess iva burocracia

A liberalizayao comercial de carater unilateral come90u a efetivar-se em 1990,

com a eliminayao de barreiras nao-tarifarias e a acelerayao da reduyao de tarifas.

A politica econ6mica seguida pelo Brasil gerou uma sociedade com

desigualdades marcantes, sujeitas a crises frequentes na balanya de pagamentos.

(Celso Furtado, 1996).

Assim, as motiva¢es de insen;:ao global do Brasil eram lideradas

basicamente pel os fatores economicos, enquanto que os sociais eram decorrentes e

nao motivadores.

As razOes que leva ram a tema da globaliz8c;8.0 a ter destaque no Brasil, nos

ultimos anos, foram as mudanc;as de rumo da polftica econ6mica do governo Color,

e em especial a partir do Plano Real em 1994, quando em nome da estabiliza~o

monetaria, a BrasH adotou uma serie de politicas nos campos cambia!, financeiro e

comercial que expuseram a economia nacional de forma violenta as press6es

externas e as crises internacionais.



Estabeleceu-se um quadro macroeconOmico em que os produtores brasileiros

faram obrigados a enfrentar a competi<;Elo intemacional em bases desiguais

Em parte, por causa da longa crise da divida externa, a economia estava

excessivamente fechada.

Alguns preteriam uma 1iberalizayao comercia1 gradativa; outros uma estrategia

mais agressiva, de cheque.

Mas ninguem defendia 0 que acabou sendo feito a partir de 1994, que foi

combinar uma acelerac;ao da abertura camercia1 com uma acentuada valorizac;:ao

cambial. Quando S8 faz isso, os produtores domesticos fieam expostos, de repente,

a uma competi<;80 internacional intensa e desigual, que term ina se revelando

destrutiva para muitos setores.

Para 0 Brasil, a IIberalizac;ao camercial, junto com outras retormas

econ6micas e institucionais, foi fundamental no combate a jnfla~o e moderniza<;Elo

da economia.

Com 0 mercado fechado, os produtos importados nao podiam entrar ou

entravam com pre<;,os altos, devido a tributa980 excessiva sobre eles.

Os fabricantes nacionais e as prestadores de servi90s ficavam em situac;ao de

comodismo. Como nao havia muita concorrencia nao se preocupavam com a

redutyao dos custos, pre90s e melhona na qualidade.

o governo reduziu a tributa<;oo sobre os importados, segurou a cambia

permitindo a invasao do mercado nacional por estes produtos.

As empresas brasileiras tiveram que 58 reestruturar para nao perder espa<;o

no mercado.

Para as consumidores, a vantagem fai grande ja que puderam contar cam

produtos melhores e mais baratos, fazendo com que os produtos brasileiros

melhorassem sua qualidade e pre<;o.

Urn dos efeitos negativos desse interdlmbio maior entre os diversos parses

do mundo foi 0 desemprego que, no Brasil vern batendo recordes alarrnantes.

Para reduzir custos e poder baixar os pre~s, as empresas tiveram que

aprender a produzir mais com menos trabalhadores. lncorporaram novas

tecnologias, maquinas e equipamentos, invadindo as espa<;os antes ocupados pelos

trabalhadores.
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Um dos grandes desafios do Brasil e das principals economias do mundo hoje

e crescer 0 suficiente para absorver a mao-de-obra disponivel no mercado.

o mercado financeiro tambem sente as efeitos da globalizac;ao no sistema

bancario, Os bancos estrangeiros estao cada vez mais presentes no mercado

brasileiro, varios deles assumiram instituiyoes nacionais que estavam com

problemas. Mas, ha a expectativa de que com a presenya destes, em media prazo,

devido a concorrencia maior acabe causando melhorias nos servi<;os bancarios com

redu~~o das tarilas antes praticadas. (Denise Campos Toledo, 1998)

A liberaliz8<;aD camereial foi executada no Brasil, de urna forma des cui dada e

improvisada, sem que a pais S8 preparasse minima mente em certas areas

Apesar de 0 processo de Jiberatiz8t;aO camereial ter comec;ado no final da

decada de 80, s6 em 1994 promulgou-se uma lei para fazer face ao dumping e a

concorrencia desrea!. Mas 0 Brasil continua nao dispondo dos mecanismos

operacionais para dar eficacia a essa lei.

o sistema tributario nao foi adaptado ao processo de abertura. Medidas nessa

area foram tamadas com muita lentidao.

Ainda persistem problemas importantes, como a existencia de pesados

tributas, que incidem sobre 0 faturamento das empresas, contribuindo para colocar 0

produtor nacional em condi<;6es de desigualdades na competi~o com 0 produtor

estrangeiro.

A isso S8 acrescentam taxas de juros muitas vezes mais altas que as

internacionais, 0 que prejudica em especial as pequenas e medias empresas

nacionais, cujo acesso a eredite em meeda estrangeira e limitado ou inexistente.

Sao fatores que criaram uma situa~o prejudicial as empresas brasileiras em

especial as menores.

A politica atual brasileira continua sendo caracterizada pel a hegemonia dos

interesses financeiros externos e internos (grandes empresas)

o tipo de integra~o internaciona\ a que esta submetido 0 Brasil, nao e 0

melhor para 0 pais. A estrategia de estabiliza9ao adotada pelo governo a partir de

1994 ignoroll fases de inflayao cr6nica que caracterizou a economia brasileira nas

fases de crescimento e recesseo.
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o trac;o que marcou a politica implantada em 94 consistiu em tirar proveito do

aumento conjuntural de liquidez internacional sob a forma de aplica¢es em fundos

de capitalizac;ao de curto prazo, Dando mais elasticidade a oferta interna de bens de

consumo, mas invertendo a posic;ao do balanc;o comercial que, de positiv~, passou a

negativo. Isso favoreceu a massa de consumidores, 0 que produziu dividendos

politicos consideraveis.

Pouca preocupac;ao houve com os fundamentos da estabilidade, e com a

ampla experiencia acumulada no pais, de luta contra a inflac;ao e suas origens

estruturais ligadas ao subdesenvolvimento.

A instabilidade de prec;os gerou um grave desequiHbrio manipulando 0

cambio, desta vez buscando 0 endividamento externo de curto prazo mediante a

elevac;ao exorbitante das taxas de juros. Essa polftica de juros altos provocou uma

reduc;ao dos investimentos produtivos.

o pais comec;:ou a projelar a imagem de uma economia distorcida que se

endivida no exterior para financiar 0 crescimento do con sumo e investimentos

especulalivos, a1ienando 0 patrimonio nacional mediante urn programa de

privatizac;6es.

o que demonstra a necessidade de uma reform a de estruturas com vistas a

retomar 0 processo de desenvolvimento economico que deve ser vista como um

dos objetivos em longo prazo.

Outro fator importante seria reverter 0 processo de concentrac;ao patrimonial e

de renda que e uma das origens das mas formac;aes sociais que se observam no

Brasil.

As soluy6es dos problemas que enfrentam 0 Brasil sao de origem politlcas,

antes de serem econ6micas, cabendo uma reavaliaC;8o das politicas adotadas.

(Gelsa Furtado, 1996).

A forma de inserc;ao no processo de globalizac;ao traduz a prevalencia das

empresas transnacionais na alocac;ao dos recursos produtivos, decorrimcia da

importancia crescente do fator tecnol6gico na orienta~o dos investimentos.

Nao se pode atribuir ao processo de globalizayao a instabilidade dos

mercados moneta rio e financeiro em escala internacional. Esta instabilidade decorre

da desregulamenta~ao dos sistemas de controle desses fluxos a partir do
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desmantelamento das institui,6es de Bretton Woods e da substitui"ao do ouro pelo

d6lar como padrao monetario dominante,

A situaC;:8o de parses que como 0 Brasil abriram suas economias parecem

cada vez rnai5 vulneraveis a crises externas.

Houve muita ingenuidade no mundo inteiro em rela<;8o a ideia de que todos

os paises podem se tornar exportadoras. (Giovani Arrighi,1997)

A intensificat;:ao da competi~o em tempos de economias globalizadas

beneficiou em primeiro lugar as paises rnais fieos, par terem condiy6es de atrair alta

tecnologia e capitais.

Em nome da competi<;ao, esta havendo uma grande redistribuiyao de renda

dos paises mais pobres para os mais fieos, 0 que nao criou condic;:oes para a

expans~o da economia como um todo, mas criou condi<;:oes para uma expansao

mais rapida da economia americana. Os vitoriosos desse processo por terem

poupanya e prepar~ tecnol6gico 0 que os tornam os privilegiados destinatarios da

riqueza produzida no mundo.

Exemplo de pais que nao cedeu aos interesses externos s~o os Estados

Unidos. Nunca cederam aos interesses extemos, mas sempre receberam muitos

investimentos, muitos trabalhadores de fora, mas sempre estiveram determinados a

nao obedecer a qualquer tipo de ordem do exterior. Sempre foram protecionistas, se

integraram a economia mundial, mas de acordo com os seus interesses.

3.2 Perspectivas polftico-econ6micas para 0 Brasil no Mundo Globalizado

A 16gica da competiC;03o e do interesse econamico impulsiona as empresas a

buscarem 0 aperfei<;oamento tecnol6gico, a baratear e aprimorar a qualfdade de

produtos e servi~s, gerando empregos e renda. Podendo melhorar a qualidade de

vida de muitas comunidades.

Essa mesma 16gica da competi~o e do interesse economico, ao contaminar

a politica, a cultura, as artes, os esportes, a forma<;2o de valores e a prestaC;;3o de

serviyos essenciais, esta amea<;ando destruir a vida das futuras gerac;Oes.

A livre competiyao deixa 0 forte ainda mais forte e aumenta a desigualdade.

o consumismo e a pobreza prejudicam 0 meio ambiente.



A globaliza~o firmada na competir;30, nos interesses comerciais e

financeiros em vez de se basear na coopera~o e na solidariedade, esta levando a

humanidade a um desaslre.

Os Estados nacionais mais poderosos do mundo, as organizayOes

internacionais como 0 Banco Mundial, FMI e OMC, as instituiyOes como a G-8

deveriam ser capazes de liderar profundas mudanc;as que 0 mundo atual globalizado

exige. (Oded Grajew, 2001).

Mas, apenas 0 surgimento de uma nova cultura, que prornova uma

globalizar;ao firmada nos valores e direitos humanos, na justiya social, no respeito ao

meio ambiente e a diversidade, pod era evitar 0 grande colapso.

Alraves do Conselho Inlernacional do Forum Social Mundial , realizado em

Porto Alegre, reunindo representantes de mais de 50 redes internacionais desse

movimente, constituindo uma articulayao mundial para viabilizar uma agenda que

integre os diversos seta res da sociedade: empresas, gevernos, institui96es

internacionais. Uma agenda com profunda responsabilidade social e ambiental.

Essa articula9ao sa propOe a promover uma outra globaliza~o, mais ampla e

intensa baseada nos valores humanos, na justic;a social e no respeito ao meio

ambiente, em vez da atual globalizac;:ao restrita as finanyas e ao mercado. Cabe

empreender estoryos para que a globalizac;ao, ao inves de ser urn campo de

disputas entre desiguais, se transforme nurn instrurnento de aC;6Io entre as iguais.

Evitar que tatares econ6rnico-financeiros liberados pela mundializac;ao se

concentrem de forma a impactar negativamente as medidas de carater social.

Os eteitos econ6micos mais visfveis da globalizar;ao nao vern da liberdade de

movimentac;ao do fluxo de capitais, do aumento do fluxo de comercio e traca de

mercadorias. Eles serao cada vez mais estimulados pelas perspectivas criadas pelo

estabelecimenlo de rede de comunica~ao que, polencializando a lroca de

experiencias, informac;oes e conhecimento cientifico, disseminam processes

educac:ionais que hoje ultrapassam 0 flmbito estreito das institui¢es formais de

ensino. Assim sendo, e essencial veneer as diferenc;as do conhecimento que separa

as grandes potencias dos paises em desenvolvimento e estes dos subsenvolvidos.

o dever do Brasil e agir politicamente, de forma articulada e com respaldo dos

interesses comuns que tern com blocos como a Uniao Europeia, au potencias como
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a China au Japao, a fim de se institucionalizar regras que ultrapassem as

organizac;oos econ6micas.

o Brasil ja conseguiu algumas expressivas vitorias com contenciosos na

Organiz89ao Mundiai do Comercio, logrou no case da Africa do SuI. Fez ver

reconhecido seu direito de sobrepor 0 principia da relevancia da preserva~o da vida

aos interesses camereiais de empresas e estados, par mais legitirnos que sejam.

A integraC;ao econ6mica tern trazido enormes beneficios para a Europa,

atraves da Uniao Europeia. 0 que demonstra que a integrac;ao economica pode ser

muito bemHica aos paises. cabendo S9 unirem aos bloeDs que melhores condic;Oes

de integrac;;ao Ihes oferec;am.

o Brasil, junto com a Argentina, deu impulso decisivo para a cria~o do

Mercosul e que podenfi transformar-se numa associa~o de todos os parses da

America do SuI.

Ao analisar as efeitos da globalizac;ao no nivel mercantil dentro do Mercosul,

suas repercussoes na economia atingem indistintamenta tanto a empresa que

pretende internacionalizar-se, quanta aquala que opta par uma ar;ao domestica

Tendo vantagens e beneficios inquestionaveis como; maior poder de negocia~o

com os demais blocos ou paises: niveis de prodU/;ao que permitem economias de

escala; maior oferta de bens e servic;os para a sociedade em geral, reduC;8o

consideravel dos custos de transportes e comunica93es, al8m do aval das relayaes

politicas, comerciais, cientificas, academicas, culturais e sociais dos parses-

membros.

o Mercosul para a Brasil 8 muito mais que lim empreendimento de alcance

regional. E uma associac;ao destinada a facilitar a inseryao do bloco na economia

mundial. 0 que se deve criar sao condic;6es de competitividade e uma respeitavel

articulayao de forc;as para grandes negociayaes, como a Alca, e a do acordo com a

Uni~1OEuropeia.

Mas, 56 se destacariam os parses-membros, 0 que demonstra que os parses

nao-membros ficariam excluidos dos beneficios listados. (Demetrio Magnoli - 1997)

Com relat;80 ao aspecto mercantil, mesmo que as fronteiras dos mercados tenham

caido, os norte-americanos n~o hesitam em taxar produtos ao primeiro sinal de

ameat;a a sua economia domestica.



Com isso, nota-59 uma caracteristica peculiar do processo de globalizac;ao no

ambito econ6mico: ela nao e um caminho de mao dupla como os Estados Unidos,

Japao e CEE querem demonstrar. Estes gastam milh6es para proteger seus

agricultores, 0 que prejudica as nayOes em clesenvolvimento como 0 Brasil que e
competitive nessa area. as agricultores destes paises impedem a entrada de

prod utes agricolas de fora, obtem subsidios do governo para plantar e os vendem

em outros mercados. (Euripedes Alcantara e Eduardo Salgado, 2002).

As restriyOes que contra pee In os interesses da Uni~o Europeia e dos Estados

Unidos em materia de produyao audiovisual sao menores do que aquelas que

separam 0 Brasil. tanto da Uniao Ellropeia quanto dos Estados Unidos e Japao, em

materia de subsidios agricolas. (Marco MaCiel, 2002)

Casa as beneffcios sigam em direyao oposta a desejada, medidas

antiglobalizantes sao tomadas atraves de medidas protecionistas ou argumentos

como: exploracao do trabalho infantil, direitos humanos, meio ambiente OU outra

forma qualquer que dissimule seus verdadeiros interesses.

Juntos, os paises podem muito mais do que isoladamente. Negociar nao

significa aderir a qualquer esquema preconcebido, nem aceitar regras que nao

atendam ao interesse nacional.

a Brasil nao esta sujeitando a formavao de sua politica de aiianyas a

interesses econ6micos de qualquer pais ou grupos de paises. Esta, ao contrario,

sujeitando harmonizayoes de concep<;Ao economica aos seus interesses politicos.

(Marco Maciel, 2002).

o Brasil estabeleceu um Acordo Quadro com a Uniao Europeia, participou de

todas as eta pas de discussflo para a construyao da Alca e ja va como vitoriosa a

tese brasileira de que a passe inicia! deve ser dado a partir de 2005.

a que tambem constitui grandes desafios para 0 Brasil e 0 enfrentamento de

problemas COITIO os da desconcentracao de renda e eleva<;ao da taxa de poupan9a.

o conceito de que globalizayao poderia significar uma nova divisao internacional do

trabalho, firmada em criterios ao mesmo tempo politicos, econ6micos, sociais,

tecnol6gicos e cutturais que aproximariam, par seus padroes de desempenho e

natureza de seus interesses, os paises desenvolvidos, confrontando-os com os de

menor nivel de desenvolvimento. (Marco Maciel, 2002)



KSei do poder das instituir;Oes politicas como in5trumentos de transformaCf3o e
modernizac:\o dOl sociedOlde, creio no poder de mobilizacao das sociedades
democratiCc15como forma de aptimoramento dos sistemas politicos e contio n('l forr;a
criativa da legilimidade politica para operar, com a ajuda da sociedade, transformay6es
eticas, culturais e do conhecimento. Se disso formos capazes internamente, nAo ha
porque temer que venhamos a ser colonizados politica, econOmica c culturalmente por
nenhum processo de globaliziilq:io, por mais ambicioso que sej&!e par mOIlSpoderoso
que aparente ser" (Marco Maciel, 2002)."

Quanto aos criterios de peso e poder, na nova polarizayao de poder mundial

estao paises como a China, que nao faz parte do G-7, mas, disp6e de importancia

maior que as nat;oes desse grupo com exCet;c30 aos Estados Unidos.

A emergEmcia da sociedade civil no cenario globalizado internacionalizou a

agenda politica mundial demonstrando a possibilidade de ccnvergemcia de

interesses que pareciam divergentes.

Hoje, ha mecanismos multilaterais de negocia9ao e solut;ao de conflitos e

organismos de cooperat;ao de ambito regional e mundial que antes nao existiam.

Para consecu980 de avangos que transcendem as fronteiras nacionais 0 papel

das grandes potencias tem side essencial, mas nao decisiv~, pois dependem da

adesao dos paises que abrangem tanto os menos desenvolvidos quanto os

desenvolvidos.

Mas, e importante denunciar e lutar contra 0 aumento da desigualdade no

mundo, em que dais tergos dos habitantes vivem abaixo da linha da pobreza e

quase metade em condi90es de miseria.

o que esta agora em discussao sao as causas dos desequilibrios internos e

externos (deficits serios do balango de pagamentos) e a adequac;ao e eficacia dos

mecanismos para corrigi-Ios, no caso, as politicas macroecon6micas recomendadas

pelo FMI. (Roberto Campos, 1997)

Uma maior solidariedade par parte dos pa;ses mais ricos ajudaria a aliviar as

dores dos mais pobres. Mas nao parece justo, facilitar para as paises em que 0

governo gasta multo mais do que arrecada, ou em que ha um grande relaxamento

nos emprestimos bancarios, au em que grupos privilegiados arriscam a dinheiro

alheio.



CONCLUSAO

Fai visto neste trabalho que a apoea atual do desenvolvimento hist6rico do

capitalismo e identificada como a epoca da globaliza9ao. Tal defini9ao e, ainda hoje,

discutida e controversa. N~o ha unanimidade nem quanta ao periodo do seu inicio

nem quanta aos trac;os mais marcantes que caracterizam 0 fen6meno globalizante.

Em que pese a complexidade das discuss6es e a falla de unanimidade, foi passivel

identificar aspectos positiv~s e aspectos negativos na globalizac;ao contemporanea.

Criou-se uma economia mundial sem que surgissem tambem mecanisrnos

satisfat6rios para disciplina-Ia. A vida de todos as cidadaos e afetada par eventos

globalizados e as instrumentos de participa,ao au de delibera9ao no plano global

sao insuficientes, dando a impressao de que na globaliza~o 0 mercado e tudo e a

cidadao e nada.

Para paises que, como 0 Brasil, dependem em grande parte do capital

externo, os impactos s~o negativ~s, pOis para financiar seu desenvolvimento interno

se endivida la fora, e atraves dos pianos de ajustes impostos pelos 6rg80s

responsaveis por estes emprestlmos, 0 pais fica muito exposto e sacrificam em

grande parte os setores sociais da sociedade, agravando ainda mais os problemas

estruturais internos.

As empresas brasileiras em tempos de globaliza9c30 nao conseguem competir

em pe de igualdade com as multinacionais e acabam indo a falencia, deixando cada

vez mais 0 mercado interno amerce das empresas estrangeiras.

o que parece ocorrer e uma desarticula~o social; 0 mesmo ocorreu na

epoca da Revolu9ilo Industrial, mas, os efeitos daquela epoca eram de certa forma

amenizados com a abson;.~o pela industria da maoMdeMobra descartada no setor

rural.

Hoje, isso nao ocerre, pais, a tecnologia invade as empresas e a maa-de-obra

e substituida pelas maquinas. E, tambem, porque hoje, quando uma empresa surge,

nao significa aumento de pastas de emprega, vista que aa S9 instalar ja tera seus

farnecedores, naa senda necessario que junto com ela se instalem autras empresas

prestadoras de servi~s au de materiaMprima, au outros produtos de que esta

necessite, par ja existirem. Assim, hoje, a tecnologia asta por destruir mais postas



de trabalho do que criar, uma das caracteristicas negativas do fen6meno da

globaliza9ao.

E com rela9aO aos Estados, estes passam a ter empresas transnacionais

adentrando seu territ6rio e impondo suas pr6prias regras, deixando-os sem ac;ao e

tornando suas iniciativas total mente inuteis, acarretando a diminui980 da sua

atua~o e perda de sua soberania.

Outro aspecto da globaliza9ao seria a perda da identidade nacional nas

empresas. As multinacionais, quando adquirem urna empresa nacional, trazem seus

habitos e descartam 0 jeitinho brasileiro de gerir suas empresas, ficando total mente

descaracterizado este,ou seja sem identidade nenhuma. 0 brasileiro e emotivo,

envolve~se no ambiente de trabalho, ao passo que as empresas estrangeiras sao

muitos impessoais e se preocupam apenas com numeros e rendimentos, eficiemci8,

ou seja lucros aeima de qualquer coisa.

Como fator positivo, a globaliza91\o pode ser vista como a propagadora de

conhecimento e tecnologia. Atraves das rades de comunicac;ao como a internet, TVs

a cabo, as pessoas tem acesso as informayaas do mundo todo.

Se os paises utilizarem as tecnologias trazidas pelas empresas estrangeiras

tornando suas proprias empresas nacionais rna is competitivas poderao obter

resultados positivos do processo da globaliza91\o.

Aos Estados cabe utilizarem-se de formula90es de politicas nacionais

visando em primeiro lugar sells objetivos internos de crescimento e desenvolvimento

e maior intera~o ao mercado internacional, tornando-se competitiv~ e aproveitando

as mercados con sumida res para a inser~o de seus produtos.

Cabe ao Estado em tempos de globalizac;ao afirmar sua existencia e dominio

sobre seu territorio tornando validas as san<;6es impostas em seu pais, quando as

empresas estrangeiras se instalarem.

Os avan90s trazidos pelo processo de globaliza91\o tem seus aspectos

positivos e ate necessarios no contexto atual, cumprindo, apenas, disciplinar sua

ac;ao de modo a evitar a presenc;a dos seus impactos negativ~s, sempre

ameayadores.

A inovac;ao tecnol6gica tern aberto perspectivas para a produc;ao de riquezas

que nao podem ser ignoradas e a integra<;ao dos mercados tambem.



Somente poder~o atestar S8 urn deterrninado pracesso globalizante e positiv~ ou

negativo os paises e sociedades envolvidos.

A globaliza.,ao pode ajudar a com baler a desigualdade porque cria mais

oportunidades, ja que ha rnais perspectivas de tracas entre os paises, aumenta a

gera~o de renda. Mas, tarnbem pode criar riscos, com alguns grupos nao

participando desses beneficios. 0 desafio para os paises e aprender a lidar com

seus problemas e fazer com que os beneficios da globaliza~o cheguem aos

pobres. N~o precisa ser urna via de m~o unica, com privilegios para poucos e atraso

e exclusao para a maioria, deserdados do direito a vida e ao bern estar.

Se houver regras justas, a g1obaliz89ao pode trazer oportunidades para as

paises em desenvolvirnento e aos menos desenvolvidos.

Mas, se for deixada inteirarnente nas maos do mercado, ela nao sera outra coisa

que urn capitalismo selvagem para a mundo.

A globalizayao esta ai para ficar, pais e fruto da conjuntura hist6rica

irreversivel, cabenda, apenas, ser disciplinada de forma a nao impactar sarnente de

modo negative aos pavos, devendo ser compatibilizada com todas as distintas

realidades envolvidas.
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