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Será o multilateralismo capaz de
sobreviver ao crescimento dos BRICs?
Jean Pisani-Ferry

A economia mundial está
passando por uma

transformação de magnitude
jamais vista antes. De acordo
com Richard Freeman (2005),
a participação da índia, da China
e da antiga União Soviética na
economia mundial está
adicionando 1,5 bilhão de novos
trabalhadores à força de trabalho
global, fazendo com que esta
praticamente dobre de tamanho.1

Segundo Goldman Sachs (2003),
em 2025 o PIB combinado dos
BRICs (Brasil, Rússia, índia e
China) deve corresponder à
metade do PIB do G-7, e em 2040

já deve tê-lo ultrapassado. Em 2050,
as três economias com maior PIB
devem ser China, EUA e índia.

Dois aspectos desse fenômeno
se destacam. Nunca, na história
econômica, uma força de trabalho
tão grande havia sido absorvida
num período de tempo tão curto.
Apenas em uma ocasião - com
os EUA e a Alemanha, no final do
século XIX - dois países chegaram
simultaneamente ao topo do grupo
que detém o poder econômico.2

Sendo assim, é difícil
superestimar a magnitude
do impacto.
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1 Freeman considera que, antes da participação desses países, a força de trabalho global
compreendia a mão-de-obra dos países industrializados, da maior parte da América Latina e de
parte da África.
2 Por exemplo, no inicio do século XIX, a soma das populações dos EUA e da Alemanha
correspondia a cerca de um quarto da população da Europa Ocidental. Além disso, o PIB per
capita desses dois países era apenas um terço inferior ao do Reino Unido. Em 1950, a soma das
populações do Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Cingapura correspondia a um quarto
da soma das populações dos EUA, Europa Ocidental, Canadá e Austrália.
Fonte: Angus Maddison, Historical Statistics, Disponível em www.eco.rug.nl/~Maddison.
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Esse crescimento acelerado

representa um grande desafio ao

sistema comercial, financeiro e

monetário multilateral da era

pós-Segunda Guerra Mundial.

Criado por iniciativa dos EUA para

organizar as relações econômicas

entre um número limitado de

países semelhantes entre si e

que pensavam de forma parecida,

esse sistema, nas últimas

décadas, expandiu-se de forma

bem-sucedida, absorvendo um

número cada vez maior de novos

e mais diversificados participantes.

No entanto, a aceleração das

mudanças tem duas implicações.

Em primeiro lugar, as pressões

que ela está criando no interior

das sociedades ocidentais irão,

provavelmente, testar a

flexibilidade do sistema em um

nível sem precedentes. Em segundo

lugar, são grandes as chances de

que tal aceleração altere o equilíbrio

do poder global e, assim, acarrete

mudanças na governança global,

porque, diferentemente de seus

predecessores, os países recém-

chegados são grandes o suficiente

para desafiar a liderança de jure ou

de facto exercida até o momento

no sistema pelos EUA e, numa

menor escala, pela Europa.

Essa transformação é mais

ameaçadora para a Europa do

que para os EUA, pois os europeus

têm demonstrado uma menor

capacidade interna para se adaptar

às mudanças na economia mundial.

Na verdade, é mais provável que

sejam relegados a um sfaftvs de

segunda classe e tenham mais a

perder com uma reforma das

instituições da governança global.

Além disso, em tempos recentes,

a União Européia (UE) concentrou-

se em questões domésticas,

como a expansão da comunidade

e a discussão sobre o projeto de

uma constituição, e,

conseqüentemente, não deu a

devida atenção às mudanças

ocorridas no restante do mundo.

Apenas há pouco tempo os

europeus deram-se conta do

despertar da China e da índia.

Para os EUA e para a UE, a

adaptação a esses desafios

provavelmente domina a maior parte

das questões relativas a políticas

de médio prazo, e certamente

eclipsa todas as discussões sobre

políticas bilaterais. Diante disso, uma

importante pergunta que surge é

se os dois principais players da

atualidade serão capazes, apesar de

suas diferenças, de chegar a um

acordo sobre a forma de lidar com

esse impacto, e se estarão aptos

para definir respostas conjuntas.

Este artigo trata, de forma breve,

das questões suscitadas pelo

crescimento dos BRICs e de suas

implicações para as discussões

entre os EUA e a UE. A primeira

seção refere-se ao impacto

econômico. A segunda seção

aborda os desafios para o

multilateralismo. E a terceira

seção, de conclusão, propõe

temas para discussão.

A EXAUSTÃO DA
GLOBALIZAÇÃO

O crescimento quase repentino da

disponibilidade de mão-de-obra em

termos mundiais, com a inclusão

dos BRICs na economia

global, deve provocar profundas

conseqüências nos salários,

nos empregos e na distribuição

de renda. Freeman observa que,

como os novos participantes não

possuem o mesmo estoque de

capital que os antigos, a

proporção global capital-trabalho

caiu aproximadamente 60% e só

voltará a alcançar seu nível anterior

em 30 anos, apesar das taxas

extremamente altas de

investimento e poupança da China

e dos outros países. Essa é uma

das principais razões para a

pressão para baixo dos salários e

para o aumento no retorno global

sobre o capital que estão sendo

observados nos países que

anteriormente dominavam a

economia mundial.

À magnitude desse impacto

soma-se ainda a habilidade cada

vez maior das empresas globais

de decompor a cadeia de valor e

de terceirizar qualquer segmento

dela para onde seja possível

produzir da forma mais eficiente

em termos de custos.

Além disso, os novos participantes

são relativamente bem-servidos no

que se refere a capital humano.

Isso é certamente verdadeiro para

Rússia e índia, bem como para a

China, que está investindo

maciçamente em educação

superior (em 2010, o número de

PhDs em ciência e tecnologia

formados por ano no país deve se

igualar ao dos EUA). O padrão

inicial de vantagem comparativa e

comércio está, portanto, deslocando-

se rapidamente. Como Paul

Samuelson (2004) enfatizou num

recente (e polêmico) artigo, essa

erosão da tradicional vantagem

comparativa dos países ricos em

bens intensivos em tecnologia não

tende a alterar apenas a distribuição

de renda. Ela poderia determinar

também um decréscimo nos

ganhos do comércio e, por

conseguinte, uma perda líquida

para aqueles países.
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Para evitar a

transformação

da exaustão da

globalização em um

recuo efetivo, EUA e

UE precisam ir além de

meros discursos sobre

os benefícios do livre

comércio e o imperativo

das reformas estruturais

Essa transformação em curso tem

como pano de fundo crescentes

sinais de exaustão da globalização.

Pouco mais de uma década após

o processo ter começado a se

acelerar, ela afeta tanto a Europa

quanto os Estados Unidos.

Na Europa (ou pelo menos em

parte dela), um desemprego

persistentemente elevado e

mercados de trabalho disfuncionais

tornam o ajuste às mudanças

especialmente doloroso para os

empregados dispensados pelas

grandes companhias, que se

vêem diante da perspectiva de um

desemprego de longo prazo e de

perdas significativas de rendimento.

A angústia em relação à globalização

e a relocação de mão-de-obra

encontrou recentemente uma

expressão política na rejeição

francesa ao referendo constitucional.

O mais surpreendente é que,

a despeito de uma taxa de

desemprego baixa, de um melhor

funcionamento do mercado de

trabalho e de uma sólida vantagem

comparativa em inovação, um

clima de certo modo semelhante

também existe nos Estados

Unidos, conforme foi indicado pelo

nervosismo atual do Congresso

vis-à-vis a China no que concerne

a comércio, transferência de

atividades industriais, controvérsias

sobre moeda e controle de

companhias americanas. Para

a União Européia, a mensagem

desconfortável é que mesmo uma

Europa que já havia experimentado

uma dolorosa agenda de reformas

e conseguira se tornar uma

economia baseada na inovação

não escaparia dos danos do ajuste.

Para evitar a transformação da

exaustão da globalização em um

recuo efetivo, os Estados Unidos e

a União Européia precisam ir além

de meros discursos sobre os

benefícios do livre comércio e o

imperativo das reformas estruturais.

Ajustes essenciais precisam ser

estimulados pelas instituições que

atuam no mercado de trabalho, de

modo que os empregados sejam

efetivamente preparados para a

mudança, e por políticas públicas

que canalizem parte dos ganhos do

comércio para aquelas instituições.

Um exemplo desse tipo de

instituição, embora de eficácia

limitada, é a Assistência de Ajuste

Comercial (ou TAA, do inglês

Trade Adjustment Assistance) dos

Estados Unidos, programa que foi

estabelecido em 1974 e reformulado

em 2002 para oferecer assistência

a trabalhadores retocados. Não

existe um programa como esse

na Europa:3 a União Européia dá

assistência a regiões, não a

trabalhadores. Ela se encontra na

incômoda situação de advogar a

abertura dos mercados sem dispor

de um instrumento efetivo para

compensar aqueles que saíram

perdendo no processo. É por isso

que foi proposta a criação de uma

espécie de TAA que suplementaria

os esforços nacionais para retreinar

trabalhadores retocados e

assisti-los na procura de um

novo emprego (Sapir, 2004).

De qualquer modo, o que está

claro é que o apoio político ao livre

comércio e ao multilateralismo não

pode mais ser considerado como

algo garantido.

3 O Fundo de Globalização criado em 2007,
embora inspirado no TAA, é dotado de recursos
limitados, e ainda não está claro se ele será
bem-sucedido no longo prazo.
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DESAFIOS AO
MULTILATERALISMO

O apoio à ordem multilateral não

está sendo enfraquecido apenas

pela magnitude dos desafios que

as sociedades desenvolvidas e em

desenvolvimento enfrentam. Esse

apoio também está sendo minado

pela ascensão de um regionalismo

que afeta tanto o comércio quanto

as finanças.

No campo comercial, a ascensão

do regionalismo é impressionante.

Desde que a Organização Mundial

do Comérdo foi criada, há dez anos,

para fortalecer o multilateralismo,

o número de acordos comerciais

regionais duplicou. Apenas em 2004,

40 novos acordos desse tipo foram

notificados à OMC, revelando que a

tendência está se acelerando. Hoje,

um membro médio da OMC faz

parte de cinco acordos regionais;

só a União Européia mantém essa

modalidade de acordos com mais

de 100 países em todo o mundo.4

Os BRICs não podem ser

responsabilizados por essa

transformação, mas estão

tomando parte ativa nela. O Brasil

promoveu o Mercosul, seguindo

explicitamente o exemplo da

União Européia. A Rússia ficou

ocupada com o restabelecimento

de laços com países que

formavam a antiga União Soviética.

Junto com o Japão, a Coréia do

Sul e os países da Associação

das Nações do Sudeste Asiático

(ASEAN), a China criou o consórcio

ASEAN+3. Mesmo a índia, um

dos mais firmes defensores do

4 Provas do crescimento do regionalismo
comercial (e discussões a respeito do tema)
podem ser encontradas nos trabalhos de uma
recente conferência co-organizada por Bruegel
em 27 e 28 de junho de 2005.
Ver www.bruegel.org.

sistema multilateral, hoje faz

parte do jogo regional, pois se

permanecesse do lado de fora,

isso envolveria riscos excessivos.

No que concerne aos recursos

naturais, os BRICs já estão

exercendo uma significativa pressão

nos mercados globais, e a

expectativa é que ela só deva

aumentar. Eles já representam

cerca de 18% da demanda mundial

de petróleo, percentual que

deve chegar a 30% em 20 anos

(Goldman Sachs, 2004). A China

está cada vez mais interessada

em garantir acesso aos recursos

naturais através de acordos

especiais (sobretudo bilaterais) e do

controle das companhias de energia.

Nos campos financeiro e monetário,

os BRICs, e especialmente a

China, tomaram a dianteira. Uma

das maiores lições que os países

asiáticos tiraram das crises de

1997-1998 é que eles deveriam

evitar recorrer de novo ao Fundo

Monetário Internacional. Além de

acumular reservas para constituir

suas próprias coberturas nacionais

contra os choques, os países da

Ásia começaram a desenvolver

esquemas de cooperação regional

e de assistência mútua. Depois

que o projeto de 1997 para a criação

de um Fundo Monetário Asiático

foi abandonado por insistência

dos Estados Unidos e da União

Européia, que o consideraram uma

ameaça intolerável ao FMI, foram

implementadas modalidades de

cooperação menos formais, mas

ainda assim efetivas, tais como o

processo de monitoramento da

ASEAN+3 e a chamada Iniciativa

de Chiang Mai de cooperação

monetária e na área cambial.

Embora menos formais, esses

acordos aproximam-se cada vez

mais daquilo que um Fundo

Monetário Asiático poderia

ter alcançado.

Por conseguinte, o regionalismo

é hoje um fait accompli que veio

para ficar. A questão é saber

se ele pode coabitar pacífica

e construtivamente com o

multilateralismo ou se, ao contrário,

vai acabar minando-o e, no final,

entrar em conflito com ele. A

questão-chave a esse respeito é

saber o que os países consideram

que garante melhor sua segurança.

O próprio conceito de sistema

multilateral permanece assentado

na suposição de que a segurança

é coletiva. De acordo com esse

conceito, o acesso às matérias-

primas, produtos, serviços e

capital é garantido pela solidez

e pela flexibilidade dos mercados

correspondentes e pelas regras

que governam as instituições

multilaterais. Por exemplo,

a segurança em energia está

assentada mais no vigor e na

liquidez de um mercado global e

numa governança global que evite

manipulação do que em num

custoso auto-seguro ou em pactos

bilaterais, que estão sujeitos a

renegociação. No mesmo sentido,

a segurança financeira baseia-se

na solidez e na liquidez dos

mercados financeiros globais

e no potencial para se ter acesso

a empréstimos do FMI em

condições razoáveis, mais do que

em acordos especiais com um

subconjunto de países. Portanto,

um sistema multilateral é forte

enquanto os países participantes

depositarem suficiente confiança

nele, por considerarem que ele

representa uma forma de cobertura

com a qual poderiam contar caso

seja necessário.
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A evidência é de que pelo menos a

China não confia muito no conceito

de segurança coletiva. Isso se

deve em parte, certamente, ao

seu tamanho: um país grande o

bastante para criar importantes

desequilíbrios nos mercados globais

dificilmente pode confiar na

suposição de que esses mercados

serão sempre suficientemente

sólidos para garantir a liquidez que

pode faltar. Mas a falta de confiança

também é atribuível à governança

do sistema multilateral, que ainda

é formalmente (para o G-7

e as instituições financeiras

internacionais) ou informalmente

(para a OMC) dominada pelos

Estados Unidos e, numa menor

medida, pela União Européia.5

Embora tenha sido feito um

notável progresso anos atrás, com

a criação do G-20, a ausência de

uma reforma das instituições

globais (ou a lentidão dela) contribui

para isso, e possivelmente o

mesmo acontece com os outros

BRICs, que também se sentem

estimulados a explorar rotas

alternativas bilaterais ou regionais.

A reforma das instituições financeiras

e econômicas globais e o reequilíbrio

do poder que isso implica não são

necessários apenas por uma questão

de justiça. Fundamentalmente,

são necessários para assegurar

um suficiente grau de participação

ao sistema multilateral. Em vez de

adiá-los, os Estados Unidos e a

União Européia deveriam acelerar a

reforma, de modo a criar condições

para um forte comprometimento

com o multilateralismo.

Esse reequilíbrio implica,

necessariamente, que a Europa

abandone sua atual sobre-

representação no G-7 e nas

instituições de Bretton Woods,

abrindo espaço para uma estrutura

de governança que melhor

corresponda à economia mundial

de hoje e de amanhã. Em troca,

isso implica alguma forma de

associação de representação

nas instituições globais,

especialmente naquelas cujo

número de membros é limitado.

Essa perspectiva foi discutida

durante certo tempo entre os

europeus, mas sem continuidade.

As pressões externas poderiam

fazer com que ela fosse

considerada mais seriamente.

CONCLUSÕES

Este artigo procurou demonstrar

que uma das maiores dificuldades

enfrentadas pelos Estados Unidos

e pela Europa é lidar com a

integração dos novos participantes

- i.e., sobretudo os BRICs - na

economia mundial e no sistema

multilateral global. Esse é um

importante desafio, que deve ser

tratado conjuntamente pelos

EUA e pela União Européia.

O desafio encerra uma dimensão

interna e uma dimensão global.

Na frente interna, a Europa e os

Estados Unidos já estão sofrendo

da exaustão da globalização e é

certo que terão de se defrontar

com uma tensão crescente

causada pela duplicação da oferta

de força de trabalho global na

economia mundial. As questões

que devem ser discutidas a esse

respeito são: (i) como a defesa da

abertura dos mercados pode ser

mantida tendo como cenário

pressões econômicas cada vez

mais profundas e generalizadas;

e (ii) se isso pode ser levado

adiante sem um aumento muito

significativo dos esforços para

ajudar os trabalhadores realocados

e para torná-los capazes de lidar

com a mudança. Até agora, pouco

foi feito para tratar dessas questões.

Na frente global, as questões são:

(i) se pode ser mantido apoio

suficiente a um sistema já

enfraquecido, uma vez que as

economias tendem a confiar

cada vez mais em esquemas

unilaterais, bilaterais ou regionais

para se precaver contra choques

financeiros reais e em potencial; e

(ii) quais mudanças na governança

das instituições internacionais são

necessárias para abrir um espaço

adicional para os recém-chegados,

garantindo que eles se sintam

adequadamente representados, '

e lhes dando incentivos para

desenvolver um sentido de

participação nesse sistema.

Até recentemente, a percepção

comum era que essas questões

deveriam ser tratadas no médio

prazo. Agora, torna-se cada vez

mais evidente que elas têm de

ser atacadas sem demora. •

5 Isso aparece de forma muita clara no
caso da cooperação monetária e financeira.
A condicionalidade do FMI na época da Crise
Asiática é freqüentemente vista como tendo sido
distorcida pelos interesses e opiniões dos EUA.
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Comércio Exterior, ano 22, n. 94, p. 4-8, jan./mar. 2008.




