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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso colocaram 
na agenda pública, nos últimos dias, um tema que circula em torno das mudanças climáticas e 
que, depois de turbinado pela crise financeira, andava fora de moda. A proximidade da 
conferência da ONU recoloca, em alguns círculos de debates sobre o estado do mundo, a 
questão da governança global. Sucintamente, trata-se de construir uma estrutura que 
responda com mais eficácia e rapidez às demandas do mundo contemporâneo. O 
ecoeconomista polonês Ignacy Sachs observava, na semana passada, durante encontro para 
avaliação de movimentos socioambientais em São Paulo, que a ONU e seus secretariados, o 
Fundo Monetário Internacional e as demais instituições multilaterais ainda trabalham segundo 
a lógica geopolítica predominante no pós-guerra. O mundo mudou muito nesse período, mas a 
governança das questões transversais aos interesses das nações segue atrelada a funções de 
liderança que já não são cumpridas da mesma maneira. 
 
O fim do bloco soviético, simbolizado pela queda do muro de Berlim, trouxe o consenso de 
Washington e a idéia de que a supremacia das grandes economias capitalistas do Ocidente 
acabaria por criar um sistema capaz de impor o processo civilizatório aos mais resistentes 
rincões. Era a modernidade restrita dando lugar a uma pós-modernidade inevitável como o fim 
da História. O terrorismo internacional inaugurado em setembro de 2001 revelou a 
vulnerabilidade da tese. 
 
A demanda levantada por Lula e FHC tem mais a ver com a nova configuração da economia 
mundial do que com política. Mas os emergentes não irão encontrar o terreno aplainado. Os 
países que contam como protagonistas no cenário global querem preservar seus papéis. Há 
carência de líderes que organizem as demandas e a humanidade ainda tem que lidar com 
questões reminiscentes da aurora da civilização. É muita complexidade para acomodar em 
instituições que tenham a pretensão de representar de maneira igualitária todos os interesses 
em jogo. E por cima a atmosfera se consolida como uma estufa cada vez mais assustadora. 
 
A ameaça ambiental deveria estar impulsionando os debates sobre a mudança nas relações 
internacionais e o surgimento de instituições adequadas a uma governança efetivamente 
global. Não é por falta de reflexões que o mundo segue governado por instituições caducas. 
Como sempre, as idéias podem ajudar a clarear o cenário, mas apenas a ação pode produzir 
mudanças. E a ação segue a relação custo-benefício. As mudanças reais costumam ocorrer 
como resultado dessa visão aplicada ao princípio da sustentabilidade. 
 
Uma sociedade estressada por crises freqüentes não se mostra capaz de se alinhar em torno 
de seus interesses comuns. A globalização é percebida negativamente em muitos aspectos, 
mas a expansão do comércio global favorece as condições para alguma mudança, na medida 
em que as empresas necessitam de segurança jurídica e de regras com validade planetária. 
Essa realidade coloca no jogo os protagonistas que podem fazer a diferença na criação de 
novas regras: aqueles que movem a economia.  
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