
política internacional depara 
com um estranho paradoxo. 
Vivemos uma era de coopera
ção e reciprocidade sem prece

dentes: diplomatas, especialistas e 
tomadores de decisão partilham ideias 
e projetos como nunca. Robert Zoelli-
ck, diretor que se retira do Banco Mun
dial, fala da nova ordem internacional 
como um conjunto de "relações man
tidas por um sistema multilateral que 
reúne os Estados soberanos". Não con
tamos com novas organizações mult i 
laterais e temos a impressão de que 
elas promovem cúpulas sobre tudo e 
por qualquer motivo. Se compararmos 
os resultados obtidos com a intensida
de dos esforços mobilizados, só nos 
resta constatar seus reduzidos resulta
dos. Independentemente se nos la
mentamos ou nos alegramos, a Roda
da de Doha iniciada pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC) conti
nua em impasse; apenas ínfimos pro
gressos foram realizados na reforma 
do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas1 e estamos muito longe de so

lucionar alguns grandes problemas 
contemporâneos, como a mudança 
climática ou o desarmamento. 

Tanto esforço para tão poucos re
sultados, esse é o sintoma de uma "go
vernança mundial" acometida de 
"reunionismo". Para que criar tantas 
redes intergovernamentais difusas e 
mal coordenadas, enquanto seria ne
cessário estabelecer instituições mais 
robustas e universais? 

O "reunionismo" tem suas vanta
gens, certamente. Um mundo interco-
nectado, mas descentralizado, precisa 
manter um bom nível de diálogo, dispor 
de locais de encontros e mecanismos de 
coordenação. Se reunir-se é bom, fazê-
-lo com muita frequência torna-se i m 
produtivo. Reuniões demais podem 
significar menos progresso, já que aca
bamos por considerar suficiente nossa 
simples participação nesses encontros. 
O fato de estar presente por si só nos 
isentaria de encontrar soluções. Essa 
"reunionite" nos faz trabalhar com 
mais esforço, mas não necessariamente 
da forma mais inteligente. 

Como chegamos a esse ponto e co
mo corrigir o que está feito? 

ORGANIZAÇÕES NÃO A D A P T A D A S 

A organização internacional mais 
antiga foi criada em 1815: a Comissão 
Central pela Navegação no Reno. Ao 
longo do século XIX, só uma pequena 
quantidade de outras organizações foi 
estabelecida, a maioria com poderes 
muito limitados. O contraste com a si
tuação atual é muito grande: há mais 
de 250 organizações intergoverna
mentais, assim como centenas de reu
niões internacionais e conferências re
gulares, grande parte delas surgida 
nos vinte últimos anos. 

Na primeira metade do século XX 
foram as guerras e as mudanças sistê
micas de poder que modelaram e 
transformaram a arquitetura política 
mundial. A maior parte das institui
ções importantes, das leis e dos regi
mes atuais é diretamente proveniente 
das negociações do fim das duas gran
des guerras: as Nações Unidas, o FMI, 
o Banco Mundial, a Declaração Uni

versal dos Direitos Humanos... 
No curso das três últimas décadas, 

nosso mundo foi abalado por eventos 
no mínimo tão importantes quanto 
outras grandes rupturas ocorridas no 
século XX: a evolução do comércio i n 
ternacional, as formas de consumo, os 
meios de comunicação, a desregula-
ção econômica dos mercados e a f lui
dez do capital, o fim de um mundo bi
polar e a emergência econômica e 
política de países como a China, a ín
dia e o Brasil. 

Essas mudanças têm consequências 
profundas não só para os cidadãos, mas 
também para os governantes e o mun
do dos negócios. Torna-se mais urgente 
uma coordenação reforçada. Essas 
transformações não se exprimem por 
rupturas tão bruscas ou visíveis como 
as guerras e as catástrofes - são bem 
mais progressivas -, e a "comunidade 
internacional" não reagiu tão rapida
mente quanto deveria para criar ferra
mentas e sistemas adequados. 

Antes de imaginar ferramentas só
lidas e permanentes, os Estados lança-
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ram mão, diante da urgência, de meca
nismos de adaptação. A arquitetura 
internacional não soube se transfor
mar para enfrentar o processo econô
mico e social da globalização. Dito de 
outra maneira, nosso mundo se define 
por um distanciamento cada vez mais 
importante entre os problemas econô
micos, diplomáticos e culturais globa
lizados e uma ordem geopolítica fragi
lizada. As relações se desenvolvem, o 
que é um fenômeno importante e útil, 
pois elas permitem progressos nos se
tores de economia, saúde pública e re
solução pacífica de conflitos. Mas não é 
a multiplicação de cúpulas mundiais 
que fornecerá a coordenação necessá
ria para regular esse desenvolvimento. 

Reunir-se custa caro, esquecemo-
-nos disso muito frequentemente. 
Dedicar tanto tempo e energia para 
estabelecer e manter redes intergo
vernamentais e realizar reuniões sig
nifica necessariamente que temos 
menos tempo para nos concentrar nas 
questões-chave e tomar decisões. Eis 
por que nossos numerosos encontros 
levam a resultados tão medíocres. 

Em um sistema tão difuso e frag
mentário, as principais organizações e 
as cúpulas mais importantes não têm 
mandatos claros que lhes permitam 
enfrentar com eficácia os grandes pro
blemas. O G20, constantemente men
cionado como o novo centro da políti
ca mundial , não tem mandato explícito 
nem mecanismos de tomada de deci
são coletiva ou de responsabilização. 
Muitas dessas instituições, propensas 
à "reunionite", sofrem seriamente de 
falta de legitimidade. 

C A N A L I Z A R M E L H O R A S E N E R G I A S 

Em um mundo de Estados sobera
nos, a legitimidade de uma decisão 
política é muitas vezes julgada com ba
se na possibilidade de os próprios paí
ses-membros poderem expressar seu 
ponto de vista. O G20 é um bom exem
plo de fraqueza estrutural desse tipo 
de organismo. Mesmo que seus mem
bros concentrem 80% do PIB mundial, 
eles representam apenas 60% da popu
lação e menos de 15% dos Estados do 
mundo. Essa falta de democracia sig
nifica que a maioria dos países não 
tem nenhuma razão imperiosa para 
aceitar essas iniciativas, a menos que 
estas sejam consoantes com seus inte
resses de curto prazo. A diversificação 
de fóruns favorecendo o diálogo é cer
tamente crucial para responder às ne
cessidades criadas, mas, ao mesmo 
tempo, essa agitação impede o estabe
lecimento de soluções comuns, que 
possam ser colocadas em prática em 
relação a um grande número de pro
blemas importantes. 

O que podemos fazer para que es
sas novas organizações e esses eventos 
melhorem a eficácia coletiva em vez de 
impedi-la? 

Nosso sistema de troca, comércio e 
mobilidade, nossa prosperidade eco
nômica e as condições de paz relativa 
que acompanham tal sistema seriam 
impossíveis sem as instituições de 
Bretton Woods e as agências mais i m 
portantes das Nações Unidas. Se o 
Conselho de Segurança da ONU quer 
ter um papel no futuro do nosso mun
do, que se tornou policêntrico, ele pre
cisa gerar meios de legitimar-se aos 
olhos do conjunto de Estados. Deve 
particularmente ter em conta a impor
tância dos países emergentes e repre
sentá-los melhor. 

Se o G20 continuar sendo esse pe
queno grupo limitado de membros au-
todesignados, é pouco provável que ele 
se torne uma organização universal em 
que se tomam decisões.2 Ele poderia se 
constituir como um local de discussão 
preliminar onde os personagens mun
diais influentes refletiriam, debateriam 
e entrariam em acordo sobre eixos es
tratégicos e objetivos que serão depois 
apreciados e colocados em prática por 
instituições como as Nações Unidas. 
Essas decisões não seriam de natureza 
obrigatória, e poderíamos ter esperan
ça de que essas deliberações informais 
(e alcançáveis) se revelassem capazes 
de eliminar os principais obstáculos 
com relação, por exemplo, à Rodada de 
Doha, às mudanças climáticas ou ao 
desarmamento. 

Para conseguir isso, é essencial que 
o G20 reformule fundamentalmente 
sua estrutura para melhorar sua repre
sentatividade e, portanto, sua legitimi
dade. A presidência da França havia 
prometido, em 2011, modificar radi
calmente seu funcionamento. O p r i 
meiro passo foi convidar outros países e 
figuras importantes para algumas reu
niões: o G20 quase se tornou um G30. 

Colocar em prática essas mudanças 
não será fácil. Houve um comprometi
mento dessas possibilidades desde 
2007, pela violência da crise econômi
ca. A reforma do Conselho de Seguran
ça das Nações Unidas está também em 
crise. Nada será feito sem intensas dis
cussões entre as grandes potências tra
dicionais, os "pequenos" países e os 
Estados emergentes. É de interesse de 
todos criar uma ordem internacional 
mais unificada. 

Essas medidas por si só não elimi
narão o excesso de reuniões de cúpula, 
mas poderiam constituir uma primei
ra etapa capaz de canalizar melhor a 
energia para elaborar políticas e discu
ti-las em vez de viajar o tempo todo. © 

Monas Gahr Stere é ministro das Relações 
Exteriores da Noruega. 
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 6, n. 62, p. 10-11, set. 2012.




