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Opiniões favoráveis são cada vez mais numerosas, mas a desconfiança na integração 
econômica persiste 
 
A histórica reticência popular em relação à globalização começa a cair na França. Em um ano, 
11% dos franceses passaram a considerar a integração econômica mundial um fenômeno 
positivo para o país. Mas o ceticismo ainda é a marca mais forte da opinião pública. Para 46% 
dos franceses, o fenômeno não é um bom negócio para o país e para 53% não é um bom 
negócio para si mesmos. Entretanto, se mantida a tendência, em 2009 as opiniões favoráveis 
serão maioria.  
 
Essas constatações são do instituto de pesquisas TNS-Sofres, em um universo de mil 
entrevistados. Indagados se, no conjunto, a globalização é algo bom para a França, 41% 
responderam que sim e 46%, que não. Embora as opiniões negativas ainda sejam mais 
numerosas, a evolução nos últimos 12 meses indica que a virada da opinião pública deve 
ocorrer no próximo ano. Em julho de 2007, o estudo havia apontado que apenas 30% a 
consideravam positiva, ante 53% de rejeição.  
 
A tendência de reversão da opinião negativa é menos nítida, mas também ocorre no que diz 
respeito aos interesses individuais. Ante a pergunta "A globalização é algo positivo para 
você?", 32% responderam sim e 53%, não. Em um ano, 13% mais de entrevistados passaram 
a encarar o fenômeno da integração da economia como algo benéfico para seus próprios 
interesses, enquanto caiu 7% o número de céticos. 
 
"Os franceses não são mais contrários à globalização, mas ainda são desconfiados em relação 
ao que ela pode trazer de positivo para o país e para suas próprias vidas", disse ao Estado 
Guillaume Petit, analista do Departamento de Estratégias de Comunicação do instituto. 
 
A incredulidade se explica pelo temor de que haja perda de empregos e concentração do poder 
econômico nas mãos de grandes companhias. "Quando uma empresa fecha uma usina e 
demite seus funcionários para abrir uma fábrica em um país em desenvolvimento, a opinião 
pública se voltar contra a globalização", indica Petit. 
 
Outra conclusão da pesquisa é que as implicações da globalização são cada vez mais claras no 
imaginário coletivo. Para 58% dos franceses, a integração da economia é benéfica para países 
em desenvolvimento, ante 29% de opiniões contrárias. 
 
Metade da população entende que o fenômeno conduz à colaboração internacional e 48%, que 
ela torna os produtos mais baratos. Para 65%, ela abre novos mercados consumidores para 
empresas francesas e para 69% a integração comercial torna as comunicações e o turismo 
mais fáceis. Por outro lado, 69% acham que aumentam os problemas ambientais. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 set. 2008, Economia & Negócios, p. B18. 
 


