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Se já é difícil levar sete países, o G-7, a concordar com alguma coisa, imagine o desafio de 
gerar um consenso entre 20, como ocorre no G-20   
 
No começo deste mês, o presidente do Quirguistão, Kurmanbek Bakiyev, foi de chapéu na mão 
a Moscou pedir ajuda financeira. Para tornar o seu pedido mais palatável, Bakiyev anunciou 
que estava exigindo que os Estados Unidos fechassem a sua base aérea no Quirguistão, que 
reabastece as tropas da Otan no vizinho Afeganistão. Similarmente, no fim do ano passado, o 
governo da Islândia pediu à Rússia que ajudasse a resgatar o seu sistema bancário, enquanto 
o presidente paquistanês Asif Ali Zardari visitou a China na esperança de assegurar uma 
infusão emergencial de dinheiro.   
 
Alguns observadores mencionam estes episódios como evidência do declínio na influência 
internacional da América. Mas existe uma questão maior: até agora, salvo algumas quantias 
relativamente pequenas oferecidas aos quirguizes, Rússia e China não estenderam muita 
ajuda.   
 
Em meio a muita conversa sobre um "mundo pós-americano", muitos observadores enxergam 
uma guinada, de uma ordem internacional dominada pelos EUA, na direção de um sistema 
multipolar, no qual países como China, Rússia e vários outros competem pela liderança global 
em uma variedade de desafios e riscos comuns.   
 
Mais de cinco anos atrás, o presidente da China, Hu Jintao, proclamou que "a tendência na 
direção de um mundo multipolar é irreversível e dominante". Quando Vladimir Putin se 
queixou, durante uma conferência em Munique, no ano passado, de que o unilateralismo dos 
EUA alimentava conflitos mundo afora, um ofendido senador John McCain respondeu que o 
confronto era desnecessário no "mundo multipolar atual".   
 
Quando Vladimir Putin deu as boas-vindas ao presidente venezuelano Hugo Chávez, em sua 
visita à Rússia em setembro, ele observou que "a América Latina está se tornando um elo 
perceptível na corrente que está se formando no mundo multipolar". Chávez concordou: "Um 
mundo multipolar está se tornando realidade".   
 
Todos eles entenderam mal. O domínio dos EUA está claramente em decadência, mas uma 
ordem multipolar subentende que várias potências emergentes possuem visões divergentes 
sobre como o mundo deveria ser administrado, e que elas estão preparadas para agir para 
promover suas agendas globais. Este não é o caso.   
 
O que estamos testemunhando, em vez disso, é o nascimento de uma ordem não-polar, na 
qual os principais concorrentes da América continuam ocupados demais com problemas 
internos e com suas vizinhanças imediatas para poderem arcar com os fardos internacionais 
mais pesados. Nenhuma das potências emergentes sequer começou a usar sua crescente 
influência política e econômica para promover ambições verdadeiramente globais ou para 
assumir responsabilidades que Washington já não possa suportar.   
 
Comecemos pela Rússia. Apesar dos seus laços crescentes com a Venezuela e tentativas de 
coordenar política energética com países ricos em gás natural na África do Norte, o Kremlin 
não tem nenhuma aspiração de recriar uma influência em escala soviética sobre América 
Latina, África ou Sudeste da Ásia. Ela tampouco tem o poder de atração ideológico ao estilo 
soviético. Em vez disso, os líderes da Rússia estão ocupados protegendo mercados, bancos e 
empresas russas dos piores efeitos da crise financeira global, consolidando o controle estatal 
sobre setores econômicos internos, e estendendo sua margem de manobra em política externa 
por todo o território soviético anterior.   
 
A necessidade da China de satisfazer seu apetite por petróleo e outras commodities 
importadas lhe conferiu uma presença internacional. Sua influência, porém, é mais comercial 
do que política. Os líderes da China precisam devotar sua atenção a uma descomunal gama de 



problemas urgentes em casa: evitar uma desaceleração econômica que poderá levar milhões a 
perder seus empregos e lançá-los às ruas, os efeitos adversos da reforma agrária e tentativas 
de gerenciar enormes problemas ambientais e de saúde pública.   
 
A Índia precisa lidar com seus próprios problemas diante da prolongada sombra da China. O 
governante Partido do Congresso, que enfrenta eleições no próximo ano, está consumindo o 
tempo e dinheiro do governo em subsídios para consumidores, aumentos salariais para 
funcionários públicos e perdão de dívidas para agricultores.   
 
O Brasil está igualmente preocupado, aparentando não nutrir maiores ambições de curto prazo 
do que promover a estabilidade na América Latina, gerenciar os efeitos da crise financeira 
global e inspirar outros no mundo em desenvolvimento.   
 
Resumindo, existe um vácuo de liderança global exatamente no momento em que ela é 
extremamente necessária. A atenção do presidente Barack Obama agora está concentrada em 
torno do estímulo à anêmica economia dos EUA, elaborando incentivos fiscais, reformando 
políticas energéticas e de serviços de saúde, e restaurando a confiança nas instituições 
financeiras dos EUA. A União Europeia continua o seu debate interno sobre a melhor forma de 
socorrer seus bancos e indústrias em estado falimentar, lidar com as consequências da 
expansão da UE e da zona do euro, e administrar relações gradativamente mais instáveis com 
a Rússia.   
 
Quem, então, poderá tomar a dianteira na tentativa de criar uma nova arquitetura financeira 
global, que reflita as complexidades do comércio do Século 21? Quem pode gerar consenso em 
torno de uma resposta multilateral à mudança climática? Quem substituirá um regime de não-
proliferação obsoleto, oferecendo segurança coletiva em áreas potencialmente conturbadas e 
criará condições favoráveis como pano de fundo às conversações de paz no Oriente Médio?   
 
O encontro de líderes internacionais realizado em Washington em 2008 realçou o problema. Os 
países mais ricos do mundo (G-7) apelaram para as potências emergentes reunidas no G20 
para ajudarem a coordenar uma resposta ao desaquecimento financeiro global. Se já é difícil 
levar sete países a concordar com alguma coisa, imagine o desafio de gerar um consenso 
entre 20.   
 
Consideremos as ideias conflitantes existentes neste grupo em temas como democracia, 
transparência, papel econômico adequado do governo, novas regras para os mercados 
financeiros e o comércio exterior e a melhor forma de assegurar que as Nações Unidas, o FMI 
e o Banco Mundial reflitam justamente o balanço de poder global dos nossos dias.   
 
Para os próximos anos, quando os que estiverem envoltos em crises apelarem para a ajuda 
dos EUA, será cada vez mais provável que ouçam a palavra não. E não está nem um pouco 
claro se existe alguém disposto ou apto a dizer sim.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21, 22, 23 e 24 fev. 2009, Primeiro Caderno, 
p. A15. 


