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No último dia 30 (abril de 2008) o Brasil deu um salto frente à diversos países ao alcançar, em 
uma escala que vai de D até AAA, o índice BBB- da Standard & Poor’s, vindo a pertencer ao 
grupo de países que possuem maior confiabilidade para arcar com seus compromissos.  

Nessas circunstâncias, o Brasil passa de um país “menos vulnerável a curto prazo”, mas que 
“enfrenta incertezas importantes em relação às condições comerciais, financeiras e econômicas 
adversas” para um país com “capacidade adequada para cumprir compromissos financeiros, 
porém mais sujeita às condições econômicas adversas” ( O Estado de São Paulo, B4, 
01/05/08).  

A reação foi imediata, a bolsa de valores subiu, a cotação das ações de diversas empresas 
nacionais negociadas internacionalmente se elevou, o risco Brasil caiu, assim como a cotação 
do dólar, e a grande maioria dos especialistas se pronunciou no sentido de que agora, 
certamente, diminuirá o custo de captação de recursos no estrangeiro como, também, passa a 
existir a possibilidade do Brasil receber o aporte de diversos fundos estrangeiros que 
restringem suas aplicações a países com grau de investimento.  

Interessantes foram as palavras do Presidente da República ao se pronunciar sobre a nova 
classificação do país, afirmando que deixava de existir dúvidas de que o “Brasil é um país 
sério”.  

Essa euforia inicial tanto dos investidores, como das autoridades nacionais e estrangeiras (o 
Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial saudaram o Brasil pela “conquista”), 
demonstra uma mudança que já há algum tempo tem ocorrido ao redor do mundo: a 
interdependência que se vive cada vez mais no mundo, onde tanto o que se é feito 
internamente tem reflexos externos, quanto o que se faz internacionalmente acaba por influir 
positiva ou negativamente no campo interno.  

A mudança da classificação brasileira e as conseqüências que advieram desse fato são um 
exemplo de como as relações interno/externo mudaram qualitativamente.  

Desde Vestifália (séc. XVII), quando os Estados se reconhecem como entes soberanos, as 
relações internacionais sempre os tiveram como principais atores, porém os séculos passam e 
hoje não há quem duvide que, apesar de ainda manterem a proeminência, os Estados passam 
a sofrer diversas influências de outros atores externos, como as Organizações Internacionais e 
para alguns as empresas.  

O caso empresarial é impar, ao notarmos que as empresas sempre tiveram influência nos 
assuntos políticos dos Estados, vide a força da Companhia das Índias séculos atrás e as 
multinacionais de hoje, que possuem maiores recursos do que o PIB de muitos países.  

Até então essas relações estavam balizadas pelo poderio econômico que tais empresas 
possuíam e possuem, fato que abria a elas a possibilidade de, com seu capital, jogar com a 
política de acordo com seus interesses, porém o caso da Standard & Poor’s é diferente.  

Apesar de estar presente em diversos países, essa empresa não possuí a força econômica que 
as empresas, como bancos e petrolíferas, que ocupam o topo dos maiores conglomerados do 
mundo, possuem. Sua principal atividade é a prestação de serviços de avaliação de empresas 
e países, através de uma metodologia própria que envolve diversos fatores.  

A despeito desse fato, suas publicações, juntamente com as das demais agências de risco, 
acabam por gerar expectativas e influenciar de maneira direta o movimento de grandes 



quantias de dinheiro e, igualmente, contribuir para a ascensão ou queda dos países objeto de 
suas analises.  

Se não muitos anos atrás, o reconhecimento de um país, dependia exclusivamente dos outros 
Estados, hoje tal processo, principalmente no tocante ao fluxo de capitais externos, passa a 
estar ligado a empresas como a Standard & Poor’s.  

Diante dessa nova realidade, vê-se fortemente a problemática que hoje envolve as relações 
internacionais, na qual o Estado (campo público e soberano) passa a sofrer influências do 
campo privado que age, não apenas com capital, mas igualmente com a informação. 
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