
RESUMO

Explora a relação entre globalização e governança global. Parte do 
pressuposto de que a globalização contemporânea aumenta a demanda 
por mecanismos de governança global, bem como pode ter seus efeitos 
afetados por tais mecanismos de governança. Inicialmente, define a 
globalização da segunda metade do século XX demonstrando como 
o mundo globalizado promove novas necessidades por mecanismos 
que atuem na governança global. Posteriormente, no caminho inverso, 
apresenta os mecanismos que vêm sendo criados para lidar com o 
ambiente internacional marcado pelos efeitos da globalização.

Palavras-chave: Globalização. Governança global. Relações interna-
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1 INTRODUÇÃO

A globalização foi um dos temas mais debatidos nos estudos de rela-
ções internacionais da década de 1990. Os questionamentos acerca 
do assunto perpassaram, sobretudo, os negativos reflexos sociais 
visíveis no agravamento da pobreza em muitos países do mundo em 
desenvolvimento e nas crises financeiras que se alastraram por todo o 
globo. Da própria dificuldade em se chegar a um consenso sobre suas 
origens e sua definição, apreendemos a problemática que se desenrola 
quando a questão que se coloca é sobre as possibilidades de regulá-la 
ou governá-la.

Processo que promove mudanças, contexto onde as relações interna-
cionais devem ser interpretadas ou realidade que interfere na própria 
dinâmica do sistema internacional, a globalização é elemento central 
com o qual devemos lidar ao pensarmos as possibilidades de gover-
nança global.

Este trabalho se propõe a identificar os desafios que a globalização 
contemporânea coloca às relações entre os estados exigindo destes 
maior eficiência na cooperação internacional. Ainda, pretende mostrar 
quais mecanismos formais de governança global têm sido criados para 
lidar com os efeitos e desdobramentos do processo globalizante.

2 A GLOBALIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA

Versa o ditado popular que quando a Ásia espirra, a América Latina pega 
um resfriado. A noção contida nesse pensamento é a de que o mundo 
encolheu e, se os territórios não estão fisicamente mais próximos, suas 
fronteiras não parecem oferecer barreiras de fato. A esta percepção está 
associado o processo da globalização.

Muitas vezes utilizada como chavão para todos os tipos de perguntas, 
a globalização foi debatida intensamente a partir da década de 90. 
Dentre as definições apontadas por diferentes autores, ressaltamos 
a perspectiva de Scholte (1997, p. 14) que “[...] globalization refers to 
processes whereby social relations acquire relatively distanceless and 
borderless qualities, so that human lives are increasingly played out in 
the world as a single place”.4 Ou seja, trata-se de um desenvolvimento 
de cunho histórico associado às percepções de compartilhamento do 
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espaço social por forças econômicas e tecnológicas e de que desen-
volvimentos em uma parte do mundo têm efeitos em outros lugares 
(HELD et al., 1999).

Questões conceituais emergem dos debates sobre o que seja a globali-
zação. Dentre eles, destacamos Nye e Donahue (2000) que entendem 
a globalização como o aumento do globalismo – o que significa que, 
no sentido oposto, a desglobalização seria a redução do globalismo. 
Globalismo está diretamente relacionado a redes de conexões ou 
múltiplos relacionamentos, não se tratando de simples elos. Para tais 
redes serem globais e caracterizarem a globalização, é pré-condição 
envolverem distâncias multicontinentais.

O globalismo atinge de maneiras diferentes diversas dimensões 
(economia, segurança, meio ambiente etc.) e não é uma novidade 
do século XX. O que muda no tempo é a intensidade e extensão do 
globalismo, isto é, se é thin ou thick. Atualmente o que presenciamos 
é um globalismo cada vez mais thick – ou globalização –, já que en-
volve redes de conexões que são intensas e extensas e fluxos que 
são longos e contínuos e que atingem a vida de muitas pessoas (NYE; 
DONAHUE, 2000).

Existiria também uma diferença semântica entre interdependência e 
globalização. Interdependência refere-se a um determinado estado do 
mundo, enquanto globalização é uma tendência de crescimento dos 
fluxos transnacionais e das redes de interdependência (thick networks) 
(NYE; DONAHUE, 2000). 

De acordo com Held e outros (1999), a globalização se manifestou his-
toricamente variando em quatro dimensões espaço-territoriais: extensão 
de redes globais, intensidade das interconexões globais, velocidade 
dos fluxos globais e propensão do impacto das interconexões globais. 
A globalização contemporânea distingue-se das formas anteriores pela 
magnitude, complexidade e velocidade.

O aumento do caráter thick do globalismo indica não apenas uma 
diferença de grau da atual globalização mas, mais importante, aponta 
para as relações de interdependência que se estabelecem com maior 
profundidade e que envolvem diferentes áreas temáticas (issue areas). 
É esse o ponto de partida para compreendermos a importância da globa-
lização para o estabelecimento de mecanismos de governança global.
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3 A GLOBALIZAÇÃO E OS DESAFIOS À  
GOVERNANÇA GLOBAL

A globalização não tem sido experimentada em todos os lugares da 
mesma forma, tampouco tem provocado a homogenização cultural ou 
a união do mundo em uma aldeia global sem fronteiras. Ao contrário, 
trouxe novos desafios e apresentou questionamentos à forma como 
vêm sendo conduzidas as relações internacionais.

Apesar de na maioria das vezes o lado escuro da globalização ser sua 
faceta mais lembrada, este é um processo que oferece riscos e opor-
tunidades (WOODS, 2002) e que tem significado coisas diferentes em 
diferentes lugares (STIGLITZ, 2003a). Independente da qualificação 
positiva ou negativa de suas conseqüências, a globalização se reflete 
nos níveis nacional e internacional de maneira a atingir a todos. En-
contramos em suas conseqüências um dos motivos de acirramento da 
demanda internacional por mecanismos de cooperação internacionais 
eficientes.

Um dos efeitos mais visíveis da globalização se deu na forma de 
atuação do Estado-nação. O argumento central das três principais 
linhas de interpretação da globalização perpassa esse ponto: para os 
hiperglobalistas, chegamos a era do fim do Estado-nação; os céticos 
reconhecem apenas uma fase de intensa internacionalização que de-
pende da condução e aquiescência dos Estados; finalmente, para os 
transformistas, a globalização transforma o poder do Estado bem como 
a política mundial (HELD et al., 1999). Concordamos que o Estado con-
tinua sendo peça central do sistema internacional, mas sua estrutura 
interna vem sendo adaptada à globalização.

Duas questões são relevantes nesse ponto. Qual o efeito que a globaliza-
ção tem na estrutura interna dos Estados? A primeira vista, indicaríamos 
o enfraquecimento das instituições nacionais. No entanto, observamos 
que no caso brasileiro a condução do processo de abertura comercial 
realizada na década de 90 foi marcada pela concentração do poder no 
Executivo. Ou seja, o fortalecimento dessa instância decisória como um 
dos desdobramentos da globalização (VASCONCELOS, 2001). Por outro 
lado, essa não é a regra. Países mais fracos receberam a intervenção 
direta ou indireta de organizações internacionais para adequá-los ao 
que lhes fora apresentado como “medidas saudáveis”. Esse é o caso 
de Gana, que recebeu o aconselhamento técnico direto do Banco Mun-
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dial para reestruturação do governo nacional (MOSLEY; HARRIGAN; 
TOYE, 1991). Como lembra Nye e Donahue (2000), as implicações da 
globalização variam muito de acordo com o tamanho, poder e cultura 
política doméstica de cada país.

A segunda questão que se coloca é sobre o papel ou lugar do Estado 
no sistema internacional. Dentre as mudanças que remetem ao ques-
tionamento da perenidade dos Estados destacam-se a porosidade das 
fronteiras nacionais e a noção de territorialidade (HELD et al., 1999; 
MURPHY, 1996), as reflexões acerca do conceito de soberania (CA-
MILLERI, 1992; KRASNER, 1999), a complexificação e intensificação 
dos elos transnacionais (SASSEN, 1999), a autonomia conquistada por 
instâncias sub-governamentais e o surgimento de novos atores inter-
nacionais relevantes (LUBBERS; KOOREVAAR, 1999). Todas essas 
são questões com as quais os Estados têm que lidar e que se adaptar. 
Mediante à nova realidade internacional, não podemos esperar a antiga 
autonomia estatal – se é que existira. Também não é mais possível man-
termos as mesmas expectativas das tradicionais funções estatais. 

O atual cenário internacional, composto por novos atores e novas rela-
ções e processos, impõe uma nova realidade aos Estados, mudando 
a forma como atuavam. No entanto, não implica necessariamente sua 
superposição por uma nova conformação política. Em outros termos, a 
expectativa é de que os Estados continuem sendo cruciais.

The world system of the twenty-first century is not merely a system 
of unitary states interacting with one another through diplomacy, 
public international law, and international organizations. In that 
model, states as agents interact, constituting an international 
system. […] We can think of this international system as the 
skeleton of the contemporary world system – essential to the 
functioning of the whole system – but not as a whole system 
(NYE; DONAHUE, 2000, p. 19).5

A globalização provoca mudanças no próprio âmago do sistema inter-
nacional. Na medida em que a internacionalização se aprofunda e o 
globalismo se torna mais thick, as relações entre as diferentes redes 
geram efeitos de caráter sistêmico. Por exemplo, acordos comerciais 
poderão gerar retornos econômicos na medida em que estimulam a 
produção industrial; por outro lado, também podem provocar a criação 
de políticas públicas de proteção ambiental ou de caráter social por 
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força das interconexões das diferentes áreas temáticas (issue areas). 
A interdependência das diversas áreas temáticas dificulta a condução 
das temáticas por ilhas de governança,6 provocando novas respostas 
dos governos às formas de governança global através de grupos de 
áreas temáticas (clusters of issues).

A mudança sistêmica envolve ainda novos padrões de cooperação 
multilateral àquele padrão que prevalece desde a segunda metade do 
século XX. As negociações internacionais que assumiam a forma de 
pequenos clubes de ministros de áreas específicas oriundos de países 
desenvolvidos deverão ser repensados para atenderem às demandas 
de maior accountability e transparência. Tal demanda resulta de dois 
novos aspectos trazidos pela globalização: os novos agentes que pas-
sam a compor ativamente o cenário internacional, como as redes cor-
porativas internacionais, as organizações não-governamentais (ONGs) 
ou terceiro setor e as sub-unidades dos governos e as normas globais 
que mudam rapidamente, resultantes das interações e agenciamento 
desses novos agentes. 

Nye e Donahue (2000) lembram que a crescente relevância dada ao 
aumento de transparência nas organizações internacionais e nas ONGs 
e os questionamentos a quem devem accountability demonstram, na 
realidade, uma tentativa de democratização do ambiente internacional. 
Isto é, uma tentativa de incursão de normas domésticas no sistema 
internacional.

[...] a idéia de governança global traduz a exigência de uma re-
flexão sobre as relações de autoridade e poder, isto é, sobre as 
novas formas de organização e desregulação política nos planos 
mundial e nacional – o que inclui, necessariamente, uma discus-
são sobre democracia – assim como reflete a necessidade de se 
examinar o papel das organizações e de outros atores estatais 
e não estatais nos mecanismos de regulação política, gerando 
uma reflexão mais adaptada às transformações do mundo con-
temporâneo (CAMARGO, 1999, p. 9).

Finalmente, uma última consideração a ser feita sobre os efeitos da 
globalização são os problemas ou déficits de natureza iminente-
mente internacional. O primeiro déficit é o da segurança. Por um 
lado, presenciamos conflitos internacionais – Ruanda, Timor Leste, 
Haiti – que atestam a incapacidade de alguns Estados, ditos estados 
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falidos, de cuidarem da sua própria segurança requerendo o apoio da 
comunidade internacional. Esta, por sua vez, nem sempre encontra-se 
preparada. Em outro extremo, verificamos a dispersão do crime inter-
nacional, associado sobretudo às redes terroristas ou ao narcotráfico. 
Citando Keohane (2002, p. 17), “Global governance during the next 
decades will have to deal with threats of force as well as with economic 
interdependence”.7

O déficit social está associado ao último caso citado. As oportuni-
dades da globalização não chegam a todos, e se alguns lembram 
do gap que se acentua entre países ricos e pobres, outros reforçam 
a polarização que provoca dentro dos próprios estados. O déficit 
ambiental, resultante do crescimento demográfico e dos rumos da 
economia industrial, é área de difícil tratamento dada a dificuldade 
de convergência de opiniões e de interesses entre os Estados. No 
entanto, apenas políticas de natureza iminentemente global são 
eficazes. Lubbers e Koorevaar (1999) aponta um último déficit, o 
democrático. Para o autor, tanto as democracias nacionais estão 
enfraquecidas quanto os mecanismos democráticos dos processos 
políticos internacionais estão enviesados.

Em suma, podemos apontar quatro reflexos principais da globalização 
que provocam novas necessidades e clamam por mecanismos mais 
eficazes de governança global: revisão da estrutura institucional interna 
do Estado e de seu lugar no sistema internacional, complexificação das 
relações entre áreas temáticas (issues areas), surgimento de novos 
agentes e normas internacionais que demandam novos padrões de 
cooperação multilateral e aparecimento de déficits globais que devem 
ser lidados internacionalmente.

4 COMPREENDENDO A GOVERNANÇA GLOBAL

Os efeitos da globalização apresentados anteriormente não são exclu-
dentes tampouco os únicos. Na realidade, são apenas uma pequena 
amostra das transformações em curso na arena internacional e apontam 
para o fato de que a globalização traz problemas que perpassam o Es-
tado e que requerem coordenação, cooperação e regulação na arena 
internacional. Para além dos porquês de se tentar conduzir ou governar 
a globalização, apresenta-se a questão de como fazê-lo?
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Foi essa a problemática com a qual lidou Rosenau (2000) ao estudar 
as possibilidades de existência de governança na ausência de um 
governo central. Enquanto governo pressupõe a existência de institui-
ções formais, governança é um termo mais amplo que “[…] refere-se a 
atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não derivar 
de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não dependem, 
necessariamente, do poder de política para que sejam aceitas e vençam 
resistências” (ROSENAU, 2000, p. 16). Ou seja, envolve mecanismos 
formais, como organizações internacionais, mas também informais, 
de caráter não-governamental, como redes entre agentes, normas e 
regimes internacionais.

A idéia é de construir caminhos visando facilitar a convivência dos povos, 
organizar a economia mundial e fortalecer a lei universal (LOHBAUER, 
1999, p. 42). Contudo, na concepção de uma governança sem gover-
no, podemos falar da busca de mecanismos eficazes de governança 
internacional sem que isto implique a existência de um governo mundial. 
“[...] in the current process of globalization, we have a system of what I 
call global governance without global government” (STIGLITZ, 2003a, 
p. 204).8

O que seria, então, a governança global? A definição provém da Comis-
são da Governança Global, grupo de acadêmicos e policy makers que 
se uniram para estudar a questão:

Governance is the sum of the many ways individuals and insti-
tutions, public and private, manage their common affairs. It is a 
continuing process through which conflicting or diverse interests 
may be accommodated and cooperative action may be taken. It 
includes formal institutions and regimes empowered to enforce 
compliance, as well as informal arrangements that people and 
institutions either have agreed to or perceive to be in their interest 
(COMISSION ON GLOBAL GOVERNANCE, 1995, apud MATHIA-
SON, acesso em 20 out. 2004).9

Ao final da Guerra Fria ganha luz a visão de governança global seguin-
do o modelo anglo-saxão; isto é, pouco governo e alta participação de 
atores não-governamentais (SANTOS NEVES, 1999). No centro dessa 
governança global – e do processo globalizante – estão os EUA. É ao 
redor desse centro que o mundo se organiza, redefinindo o sentido de 
governo, o tipo de cultura e modo de atuação internacional em padrões 
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do que seja certo e aceitável. Em outras palavras, esse centro de irra-
diação é fundamental para a compreensão da reorganização que se 
processa no mundo hoje.

Existem aspectos tanto internacionalistas como unilateralistas na ação 
internacional norte-americana, sendo aceitável interpretarmos sua ação 
internacional tanto em termos de liderança internacional quanto como 
hegemonia auto-interessada. Como nos lembra Woods (2002), os EUA 
têm poder desproporcional em qualquer organização internacional a qual 
pertençam. Além disso, têm demonstrado grande capacidade de realiza-
rem acordos bilaterais sem grande comprometimento. Uma governança 
global construída nesses moldes faz da maioria dos países rule-takers e 
não rule-makers. No entanto, como não nos deixa esquecer os eventos 
terroristas de 11 de setembro, os EUA estão longe de poderem virar as 
costas para iniciativas multilaterais. 

O multilateralismo é a forma moderna como os Estados têm respon-
dido aos dilemas da cooperação internacional. Um multilateralismo 
complexo emerge no final do último século marcado pela dispersão 
da autoridade e das fontes de poder decisório. Tais desenvolvimentos 
fazem parte da formação de um sistema frágil de governança global 
que vem a suplementar ou substituir modos tradicionais de regular 
a ordem mundial – como hegemonias e a balança de poder (HELD; 
McGREW, 2002).

Para Held e McGrew (2002), a arquitetura institucional da gover-
nança global tem muitas camadas – ou infraestruturas – principais: 
as Nações Unidas como supraestatal; os blocos regionais no nível 
regional; a sociedade civil, as redes de negócios e as ONGs no nível 
transnacional e entre esses níveis os governos nacionais. Fazem 
parte de suas características a poliarquia, as diferentes capacidades 
regulatórias desses níveis, que variam tanto entre as infraestrutu-
ras como acerca das diferentes áreas temáticas; a complexidade 
resultante da sobreposição de recursos e competências de poder 
e o papel estratégico dos governos nacionais como elo entre as 
diferentes infraestruturas.

Uma variedade de estruturas de governança podem ser encontradas 
no sistema internacional, as quais podem ser expressas de diferentes 
formas institucionais (KOENIG-ARCHIBUGI, 2002).10 Dentre as prin-
cipais manifestações de mecanismos formais, estão as organizações 
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internacionais, as ONGs e novas formas que juntam governança pública 
e privada. E são esses os mecanismos centrais da teia de governança 
global que tentarão lidar com os efeitos da globalização.

5 GOVERNANDO A GLOBALIZAÇÃO

 A institucionalização do sistema internacional pode ser observada pela 
criação de instituições internacionais – como a Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização 
Mundial do Comércio (OMC), dentre muitas outras. Tais instituições 
são representativas de todos os países, já que estes participam como 
estados-membros com direito a voto, e também são accountable, 
uma vez que os governos é que controlam orçamentos, mandatos e 
operações. São importantes também porque servem como fóruns de 
debates e de cooperação.

Apresentam, contudo, um conjunto de problemas. Um deles é que nem 
todos os Estados reconhecem que seu interesse esteja sendo efetiva-
mente buscado e realizado por essas instituições. Percebem que tais 
instituições funcionam como clube dos ricos, onde os Estados mais 
fortes são privilegiados. Os indivíduos que sofrem os impactos das medi-
das recomendadas ou promovidas por essas instituições em seus países 
também reclamam que estão excluídos. Como tais instituições passaram 
a agir em áreas antes de domínio apenas dos governos nacionais, ga-
nharam o estigma de serem intrusas e acabaram chamando a atenção 
da sociedade civil e recebendo críticas diversas (WOODS, 2002).

De fato, é notável o enviesamento do FMI na defesa dos interesses da 
comunidade financeira internacional. Como aponta Stiglitz (2003a), a 
visão de mundo da comunidade financeira predomina no âmbito do FMI. 
Ou seja, as regras do jogo representam determinada ideologia. A desi-
gualdade na representatividade dos interesses dos países também pode 
ser observada no campo do comércio internacional, onde verificamos 
que a agenda de liberalização comercial da OMC reproduz interesses 
de grupos específicos do Norte.

É na área econômica que a globalização tem revelado seus aspectos 
mais sombrios e tem se mostrado mais problemática. São três as insti-
tuições que governam a globalização econômica e pretendem promover 
a estabilidade econômica global: FMI, Banco Mundial e OMC.
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A mais nova delas, a OMC, não dita regras e funciona mais como um 
fórum onde os países negociam medidas de liberalização comercial. Da 
atuação do FMI e do Banco Mundial, lembramos que se reportam aos 
Ministros dos países membros – e não aos seus povos. A partir da década 
de 1980, tornam-se missionários da ideologia neoliberal associada ao 
Consenso de Washington. Guiados pelas diretrizes definidas pelo G7, 
acumulam críticas e chegam ao final do século lembrados por aplicarem 
e recomendarem medidas que não funcionam. A própria concepção do 
FMI partiu de uma necessidade de ação global, mas hoje é consensual 
que os gêmeos de Bretton Woods precisam ser reformados. As principais 
linhas de debate sobre a reforma dessas instituições tocam o centro dos 
debates de governança global: quem deve tomar as decisões e como 
tais decisões são tomadas?

Três estudos principais11 debateram a necessidade de uma coopera-
ção internacional mais efetiva e coordenada no início do século XX. 
Chegaram à conclusão de que é necessário que sejam criadas novas 
instituições, que as atuais instituições sejam reformadas e que maior 
atenção seja despendida com a questão da governança global.

Para além do papel de governança que as instituições internacionais 
têm cumprido, surge uma nova forma de organização política que mis-
tura governança pública e privada. As corporações transnacionais têm 
criado seus próprios mecanismos de governança nos espaços onde os 
estados não querem agir ou em áreas onde são apoiados pelos estados 
a gerarem seus próprios regimes. Os mecanismos criados são do tipo 
de acordos de padrões, códigos de boas práticas ou auto-regulação, 
como o Comitê Internacional de Padrões de Contabilidade e a Câmara 
Internacional de Comércio (WOODS, 2002).

Em algumas instâncias, iniciativas desse tipo unem governos, setor 
privado e terceiro setor para o monitoramento tanto do setor privado 
como das políticas e ações governamentais. Cria-se, assim, uma rede 
de padrões, princípios e políticas geradas e monitoradas pelo setor 
privado que podem contar com o apoio dos governos e de instituições 
internacionais.

Uma iniciativa ambiciosa foi proposta por Kofi Annan na forma do Global 
Compact, cujo objetivo é juntar governos, trabalhadores, organizações 
da sociedade civil e a própria ONU para promulgar princípios oriundos 
de acordos internacionais. “[...] the Compact reflects the degree to 
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which international organizations and large multinational private actors 
today perceive a need to respond not just to global markets but to global 
social and political pressures [...] (WOODS, 2002, p. 33).12 Ou seja, as 
multinacionais incorporaram em suas ações atividades de cunho social, 
tornando-se mais accountable aos consumidores e acionistas.

Na esteira dos novos atores internacionais que junto do Estado coope-
ram para a governança global estão o chamado terceiro setor ou so-
ciedade civil global. Podemos classificar as ONGs como sendo de dois 
tipos: transnacionais e locais. As ONGs transnacionais geralmente têm 
sede nos países industrializados e fazem lobby para causas de cunho 
internacional, como dívida externa, meio-ambiente, direitos humanos. 
Seu papel é de trazer princípios e valores ao debate internacional e 
monitorar a globalização através de discussões, críticas e divulgação 
de informações. As ONGs locais geralmente têm sua sede em países 
em desenvolvimento, representam constituencies locais e agem nos 
vácuos deixados pelos seus próprios governos.

A experiência mostra que, se por um lado, os novos atores interna-
cionais e os mecanismos engendrados por estes para a condução da 
problemática trazida pela globalização têm sido providenciais para a 
governança global, por outro, os Estados que mantiveram papel ativo 
na condução dos efeitos da globalização em território doméstico tiveram 
experiências mais gloriosas do que aqueles que sucumbiram à ajuda 
das organizações internacionais.

O Leste Asiático é exemplar de que, usando a expressão de Stiglitz 
(2003b), a globalização não é boa nem má, pois tem o poder para fazer 
as duas coisas. Num primeiro momento, os governos asiáticos condu-
ziram a evolução da economia frente à globalização através de intensa 
ação governamental. Aproveitaram as exportações para promoverem 
o crescimento econômico, aumentarem sua participação no mercado 
global e reduzirem o gap de teconologia que os afastava dos países 
industrializados. Alguns abriram as portas para multinacionais, outros 
criaram suas próprias empresas. Mas todos conduziram sua própria 
mudança, distribuindo benefícios de maneira igualitária e rejeitando os 
princípios básicos do Consenso de Washington (STIGLITZ, 2003a).

Mantiveram o crescimento rápido, mas associado à estabilidade du-
rante as décadas de 1960, 1970 e 1980. Esse modelo alternativo de 
desenvolvimento ficou conhecido como Modelo Asiático: os governos 
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assumiram papel central em criar, moldar e guiar os mercados, incluindo 
a promoção de novas tecnologias e contaram com firmas que assumiram 
a responsabilidade pelo bem-estar de seus empregados. Ao sucumbi-
rem às pressões externas, promoveram uma rápida liberalização nos 
mercados financeiro e de capital, sem ainda contarem com condições de 
gerenciar a volatilidade do mercado de capitais e sem instrumentos para 
lidarem com a vulnerabilidade a qual passaram a estar submetidos. Os 
tigres asiáticos conheceram a outra face da globalização na conhecida 
Crise Asiática de 1997.

Concluindo, o gerenciamento mais eficaz dos efeitos da globalização 
pode ser resultante do aumento da cooperação internacional na forma 
de mecanismos de governança global, como as organizações interna-
cionais. No entanto, a institucionalização internacional não pressupõe a 
redução de um ativo papel dos estados. Ao contrário, tais mecanismos 
de governança global pressupõem governos nacionais atuantes que 
encontrem nos novos atores internacionais elementos de colaboração 
para uma finalidade comum.

6 CONCLUSÃO

Num sistema internacional onde a analogia doméstica não é possível, 
observamos que não há um governo central – ou governo mundial – que 
conduza a globalização. Nesse ambiente, instituições internacionais 
são criadas e reformadas, novos atores se aproximam para coordena-
rem suas ações em prol de problemas comuns, regimes e normas são 
elaborados para auxiliarem na regulação das relações intergoverna-
mentais e na condução das temáticas de cunho iminentemente global. 
São todos mecanismos que auxiliam na cooperação internacional entre 
os Estados e ajudam a amenizar ou conduzir os efeitos negativos da 
globalização.

Domesticamente, entretanto, os governos nacionais continuam a ter 
papel central na condução dos efeitos da globalização. Tendo que lidar 
com novos desafios, os próprios Estados precisam ser repensados e 
adaptados. Na teia da governança global, contudo, continuam em seu 
centro conduzindo os demais mecanismos.
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GLOBALIZATION AND GLOBAL GOVERNANCE: 
CHALLENGES AND PROBABILITIES

ABSTRACT

The main objective of this article is to study the relation between 
globalization and global governance. It supposes that modern globalization 
increases the demand for mechanisms of global governance, and can 
also be affected by them. Initially, it defines the globalization of the second 
half of the 20th century showing how the globalized world introduces 
new demands for mechanisms of global governance. Latter, on the other 
way, it studies the mechanisms that have been created to deal with this 
international globalized world.

Keywords: Global governance. Globalization. International relations.

NOTAS EXPLICATIVAS

4  “[...] globalização refere-se a processos onde as relações sociais 
adquirem qualidades relativas de distância e de fronteiras, de forma 
que as atividades humanas são crescentemente realizadas no mundo 
como se fosse um único lugar” (tradução nossa).

5  O sistema mundial do século XXI não é meramente um sistema de 
estados unitários interagindo uns com os outros através da diploma-
cia, do direito público internacional e de organizações internacionais. 
Nesse modelo, os Estados interagem como agentes, constituindo 
um sistema internacional. [...] Nós podemos pensar nesse sistema 
internacional como o esqueleto do sistema mundial contermporâneo 
– essencial para o funcionamento do sistema mundial – mas não 
como todo o sistema (tradução nossa).

6  O termo “ilhas de governança” é utilizado por Nye e Donahe (2000) 
indicando a existência de regimes de normas, regras e instituições que 
governam grande número de temas (issues) na política mundial.

7  Governança global durante as próximas décadas terá que lidar com 
ameaças de força bem como com a interdependência econômica.

8  “[…] no processo corrente de globalização nós temos um sistema que 
chamo de governança global sem governo global” (tradução nossa).
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9  “Governança é a soma de muitas formas que indivíduos e instituições, 
públicos e privados, gerenciam suas questões em comum. É um pro-
cesso contínuo através do qual interesses conflituosos ou divergentes 
podem ser acomodados e uma ação cooperativa pode ser tomada. 
Inclui instituições formais e regimes fortalecidos para complacência 
(submissão) forçada, bem como arranjos informais que tanto povos e 
instituições concordaram ou perceberam ser de seu comum interesse” 
(tradução nossa).

10  Sobre diferentes arranjos de governança, ver também Khagram e 
Drier (2002).

11  São eles: Zedillo Panel, apresentado pelo Secretario Geral da ONU, 
em 2001; Meltzer Comission, apresentado pelo Congresso dos EUA, 
em 2000; Emergents Markets Eminent Persons Group, estudo con-
duzido para a Fundação Ford, em 2001. Ver Woods (2002).

12  “[...] o Compacto reflete o grau que as organizações internacionais e 
os grandes atores privados multinacionais percebem hoje a neces-
sidade de responderem não só aos mercados globais mas também 
às pressões sociais e políticas” (tradução nossa).
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