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A emergência de blocos econômicos, o poder centralizado nas mãos de um único país, a 
potência do capital financeiro, o terrorismo, dentre outros, são questões freqüentes nas seções 
de debates e temas de muitos estudiosos no cenário pós-Guerra Fria.  
 
Nessa perspectiva, é relevante notarmos que os Estados, apesar de, para muitos, ainda 
manter caráter proeminente no campo internacional, continuamente têm perdido espaço para 
outros atores, vide o pulular de organizações internacionais (regionais ou mundiais) a partir do 
pós 2ª Guerra Mundial e de Organizações não Governamentais (ONGs).  
 
Desses novos participantes, é importante citarmos um que em sua expansão global, influencia 
particularmente nosso dia a dia, os grandes conglomerados/corporações.  
 
Tais instituições, voltadas normalmente para o lucro, possuem, como margem de manobra o 
grande capital acumulado, que possibilita agir diretamente na tomada de decisões de 
governos, fazendo com que os países, muitas vezes, sejam “obrigados” a adotar determinadas 
condutas para não ficar de fora do jogo global.  
 
Todavia, é importante constatar que, apesar da liberdade de ação do setor financeiro, a base 
da produção e o campo consumidor ainda é dependente das estruturas locais dos países. Ou 
seja, a força que faz a roda d’água da economia girar está na mão de milhares de pessoas que 
possuem a força mais importante, a capacidade de produzir e de consumir.  
 
Dentre as vantagens que o maior grau de expansão do conhecimento trouxe, está a 
capacidade de produzir consumidores mais conscientes, levando seu dinheiro para áreas e 
setores econômicos que atuem dentro de padrões mais rígidos com relação ao meio ambiente, 
à sustentabilidade e à saúde, dentre outros.  
 
Um exemplo dessa nova postura foi o movimento de pressão sobre produtos fabricados com 
gorduras “trans”, prejudiciais à saúde, fazendo com que diversos fabricantes substituíssem ou, 
ao menos, informassem a presença desse elemento em seus produtos.  
 
Esses consumidores “racionais”, caracterizados como sociedade civil, começam a desempenhar 
um novo papel que se materializa em reflexos diretos sobre o setor financeiro. Como noticiado 
pelo jornal Valor Econômico (2 de fevereiro de 2007), está surgindo a chamada “economia 
civil”, constituída por milhares de pequenos investidores que contratam corretoras para 
gerirem seus investimentos, tendo força suficiente para influenciar a agenda das empresas nas 
quais investem.  
 
É grande o número de pessoas que, juntas, começam a estabelecer novos parâmetros de 
atuação corporativa para que suas corretoras aloquem seus recursos. Os fundos de pensão 
estão entre os exemplos mais claros desse movimento e atuam, cada vez mais, exigindo uma 
gestão responsável e transparência das empresas.  
 
Como diz Stan Abraham: “O poder dos consumidores está aumentando, porque eles estão 
armados com mais informações. Eles se desenvolvem em comunidades temáticas, 
experimentando novas tecnologias e adotando uma atitude mais política e social. Ou seja, são 
cada vez mais capazes de fazer escolhas”.  
 
Mundialmente, quais seriam as conseqüências caso esse fenômeno se torne regra? Certamente 
surgiria mais uma força internacional com capacidade de moldar agendas de empresas 
importantes mundialmente, seja como consumidores ou como investidores. Essa força seria 
ainda maior se houver a criação de instituições capazes de mobilizar esses cidadãos em 
diversas partes do mundo ao mesmo tempo, o que já faz parte de algumas iniciativas.  
 



Para que esse cenário um dia se conforme, o papel de protagonista deve partir das economias 
mais ricas, pois é nesses países que estão consumidores mais bem informados e com maior 
poder de compra, ou seja, com maior capacidade de escolha e de exigência.  
 
Não que países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos não tenham força. Mas, num 
contexto de desigualdades, parcela razoável dessas populações luta apenas para sobreviver e 
a defesa de padrões éticos, sociais, ambientais e econômicos das empresas, nesses locais, fica 
subordinado apenas à satisfação das necessidades básicas.  
 
Dessa forma, pequenos consumidores e investidores tendem e podem ganhar, cada vez mais, 
um papel de relevância no cenário econômico. São pequenos se vistos isoladamente, mas titãs 
quando se atuarem conjuntamente. O poder consumidor/investidor forma um gigante na 
ordem internacional, que ainda se encontra adormecido. 
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