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Analista vê nova ordem, na qual vários países terão de negociar um equilíbrio de interesses 
 
Os EUA não têm mais condições de fazer frente a crises mundiais. Mas quem tomará seu 
lugar? Rússia, Brasil, China e Índia são países em crescimento, mas também competem com a 
Europa e com os EUA por recursos naturais que são finitos. Somente um futuro comum uma 
mudança pela aproximação, e não um entrechoque de futuros poderá nos levar adiante.  
 
Vivemos em uma era em que não existe uma potência mundial única, dominante. O globo é 
assolado por crises: mudança climática, escassez de recursos, crises financeiras e de 
alimentos, proliferação nuclear e Estados falidos. Nenhum país sozinho consegue imaginar 
soluções para esses problemas. A própria ONU não está à altura da tarefa. Na realidade, como 
admitiu em abril o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, as organizações internacionais 
fundadas após a 2ª Guerra deixaram de atender às necessidades atuais.  
 
Há apenas 17 anos, o jornalista americano Charles Krauthammer falou do alvorecer de uma 
nova era na qual, nas décadas seguintes, os EUA constituiriam o epicentro da ordem mundial. 
Por outro lado, passaram-se apenas cinco anos desde que o então secretário de Estado Colin 
Powell declarou em Davos que os EUA reivindicavam o direito de iniciar uma ação militar 
unilateral. Infelizmente, a guerra do Iraque acabou com o sonho de uma era de "imperialismo 
liberal", na qual os EUA disseminariam seus ideais por meio coercitivos.  
 
MULTIPOLAR 
 
A crise financeira dos últimos anos acelerou ainda mais a mudança do equilíbrio do poder, dos 
EUA e da Europa para a Índia, China e Rússia, e países do Golfo Pérsico. Inúmeros livros 
lançados recentemente nos EUA descrevem estas mudanças da paisagem política.  
 
O novo governo que se instalará em Washington, em 2009, deveria analisar atentamente The 
Post American World, de Fareed Zakaria; The Second World, de Parag Khanna; The Great 
Experiment, de Strobe Talbott; e ainda Rivals, de Bill Emmott, e The War for Wealth, de Gabor 
Steingart. Cada um destes autores aceita a premissa de um mundo multipolar, embora suas 
análises e prescrições em matéria de política sejam bastante diferentes.  
 
Emmott, Zakaria e Steingart acreditam na continuação da liderança americana, enquanto 
Khanna prevê uma intensa competição entre Europa, China e EUA pelos favores de países 
como Rússia e Índia, que ele situa no "segundo mundo". Entretanto, apesar de suas 
diferenças, cada autor tem uma visão clara da realidade dos dias atuais ao contrário dos 
neoconservadores, responsáveis pela condução da política externa americana nos últimos oito 
anos.  
 
George Bush pai teria dito certa vez: "Não podemos errar da maneira errada." Um governo dos 
EUA que queira evitar "errar da maneira errada" terá de achar seu lugar no novo mundo 
multipolar. Quais são as potências decisivas nessa nova ordem mundial? EUA, Rússia, Índia, 
China, Brasil e Europa são algumas delas. O interessante é que esses países estão se 
aproximando cada vez mais. A atual crise financeira mostrou quão profundos seus vínculos se 
tornaram. Há outras semelhanças igualmente reveladoras. Exceto a Europa, cada um desses 
países têm aspectos do chamado primeiro, segundo e terceiro mundos.  
 
Esses países não são nem inimigos, nem amigos; eles são "ami-nimigos" e concorrem pelos 
escassos recursos mundiais. E asseguram a seus respectivos povos que poderão moldar a 
próxima ordem global e proporcionar um futuro bem-estar, mas suas visões do futuro diferem 
consideravelmente. 
 
DESAFIOS 
 



No horizonte do mundo multipolar delineia-se um possível "entrechoque de futuros". Nem 
todos os "ami-nimigos" são democracias no sentido ocidental. O sucesso de Cingapura e da 
China comprova que os países não precisam ser democráticos para garantir ao povo um 
padrão de vida elevado.  
 
No entanto, isso não deve ser motivo de pessimismo. Nas novas potências mundiais não 
democráticas, as elites produtivas estão substituindo as parasitárias. Onde as elites produtivas 
predominam, elas organizam um sistema mais livre e justo do que aquele que herdaram. Seu 
objetivo é desenvolver a economia e corrigir as desigualdades sociais. Elas sabem que onde há 
favelas haverá "cidades falidas" e "Estados falidos".  
 
Novas alianças que coloquem um grupo de países contra outro não poderão resolver os 
desafios do século 21. Novas formas de cooperação, consulta e compromisso internacionais, 
porém, terão um papel central em um mundo multipolar. É absurdo que a Itália pertença ao 
G-8, mas não a China ou o Brasil.  
 
São necessárias novas formas de governança internacional. Em um mundo em que há um 
declínio constante dos recursos e uma aceleração das mudanças climáticas, os países poderão 
sentir-se tentados a preocupar-se exclusivamente com os próprios interesses a fim de obter 
vantagens no curto prazo. O desafio será a elaboração de uma nova estrutura internacional e 
um equilíbrio organizado de interesses.  
 
Certamente, os últimos dez anos nos proporcionaram muitos motivos para pessimismo. Para 
que os próximos dez sejam anos de sucesso, teremos de ser fortalecidos por um otimismo, 
embora cético, em que se possa confiar. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A25. 


