
A grande transformação?1 

Sérgio Vale 

In a time of economic and political crisis, the emerging world has become fashionable. The Brics (Brazil, Russia, India 

and China) have arisen as supposed economic leaders that will also dictate the direction of world policy. But are 

these countries really up to a task of this size? Should we expect them and particularly China, to become a 

reference for the world? This seems increasingly unlikely, as these four countries still suffer from basic problems, 

in particular the low degree of institutionalization and freedom, which are basic elements for any country that 

wishes to become a real influence for the rest of the world. And there is nothing yet to guarantee that they will 

manage to move beyond this phase within the next few years. China's democratic trampoline is the riskiest and 

most uncertain of them all.The current models have become tired and worn out and it does not look as if the 

Brics have come up with any good alternatives. There is a major transformation underway, and although it is 

true that this is far from being over, the existing models are not able to cope properly with this new stage of 

development that we can glimpse. It may well be that it will fall to the old world, Europe, and to the United 

States, in its weakened state, to once again become references, particularly, in relation to political questions. 

Desde que Jim O'Nei l l , da Goldman 
Sachs, criou o termo Brics o mundo tem 
colocado todos os olhos nos países que 
compõem o grupo: China, Brasil, Índia e 
Rússia. Mas, como em geral acontece nes
ses casos, o termo tem sido desvirtuado e 
usado como panaceia para curar os males 
econômicos do mundo. Há muitos que 
consideram que os modelos de crescimen
to desses países podem ser exemplos para 
o resto do mundo. Fala-se até de um novo 
modelo político à la China. Em que pese os 
países desenvolvidos estarem em situação 
de crise há algum tempo, nos parece fora 
de propósito considerar os Brics modelo 
para qualquer coisa. O que eles são, e de 
fato continuarão a ser, é o maior mercado 
consumidor disponível. Em menos de 10 
anos os 4 países terão mais que o dobro da 
soma de Europa e EUA de famílias ga
nhando acima de US$ 10 m i l por ano. Mas 
isto basta? Se pensarmos em termos insti
tucionais, será que podemos ver esses 

países também como algum tipo de farol 
para o mundo? Ou será que EUA e Europa 
ainda têm muito a apresentar como lide
ranças? Cada vez mais parece que esse 
conjunto de emergentes não tem nada re
levante a oferecer em modelo sustentável, 
ou seja, não parecem inovadores em ter
mos de criação de algum arranjo econômi-
co-institucional que sustente seu projeto 
de desenvolvimento. Em outras palavras, 
são países que estão fadados a ser falsa
mente desenvolvidos, como um subúrbio 
chique, mas ainda assim subúrbio, quando 
não correndo risco de retroceder. Deverão 
mudar muito ainda para serem chamados 
realmente de líderes. 

Esses quatro países sofrem da falta 
básica de dois elementos essenciais para 
que um país pense em ter desenvolvimento 
sustentável de longo prazo: 2 instituições e 
l iberdade. 3 Os exemplos de países que 
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conseguiram crescer de forma duradoura 
e se transformar em algum t ipo de soft 
power4 reconhecido como tal tiveram essas 
duas características em comum. Institui
ções são uma virtude que poucos conside
ram não relacionadas com a capacidade de 
um país gerar desenvolvimento de longo 
prazo. Não existem exemplos concretos 
hoje de países realmente estáveis e grandes 
que não tenham um grau elevado de ins
titucionalização. Obviamente, sua fraque
za não implica que não existam outras 
opções, mas ainda não surgiu nada melhor 
alternativo. 

Já a liberdade é mais sutil. O que colo
camos nesse artigo é que a liberdade é fator 
essencial para o desenvolvimento de longo 
prazo de qualquer país. A q u i se entende 
liberdade num conceito econômico e polí
tico, como detalharemos mais à frente. 
Chamamos esse conceito de liberdade mui 
to pela carga histórica que o termo trás, 
especialmente do Iluminismo. É como se 
vê na engenhosa ideia de H i m m e l f a r b 
(2011:287) de que os países que seguiram 
alguns ideais iluministas do século XVIII , 
especialmente aqueles que pregaram a l i 
berdade econômica e política, foram os que 
t iveram sucesso. Nas suas palavras, "a 
América foi excepcional na época de sua 
fundação e continua a sê-lo hoje. Os euro
peus queixam-se de que os EUA são exces
sivamente individual is tas , religiosos e 
moralistas (este último, maliciosamente). 
E de fato o são, pelos padrões europeus, 
incluindo aí os padrões britânicos atuais. 
Mas não pelos padrões britânicos de ou
trora. Se a América é hoje excepcional, é 
porque ela herdou e processou aspectos do 
Iluminismo britânico que os próprios britâ
nicos descartaram e que outros países (mais 
notavelmente, a França), nunca adotaram". 

Esta liberdade tem entre suas caracte
rísticas principais a capacidade de concor
rência, não no sentido econômico apenas, 
mas também no político, em que Estados 

competem entre si com o objetivo de ma
ximizar seu ganho político internacional 
em comparação com outros atores. Um 
exemplo i lustrativo vem da competição 
política que levou à era das descobertas. 
Há 500 anos, segundo Morris (2010), havia 
a necessidade na China de controlar uma 
costa de tamanho semelhante ao atual, 
para uma população m u i t o menor, ao 
contrário da Europa, cuja fragmentação 
territorial e política permitia um controle 
maior das zonas costeiras e a existência de 
diversos principados e reinos. Ou seja, os 
chineses, por características históricas e 
geográficas, tenderam sempre a ser mais 
centralizadores, o que não nos leva a es
tranhar a aceitação ainda tácita da ditadu
ra atual, aliás. Mas os europeus não tive
ram esse destino. Sua caracterização geo
gráfica peninsular, quase ilhada, cercada 
por montanhas, florestas e rios, com diver
sas tribos levando à divisão posterior de 
Estados westfalianos que permit i ram a 
diversidade de países que se v i u , quase 
através de um determinismo geográfico 
(Kaplan (2012)). A existência de diversos 
reinados permitiu que Cristóvão Colombo 
conseguisse a melhor oferta para sua cam
panha marítima no Oceano, rejeitado antes 
por diversos reinos, mas finalmente aceito 
pelo reino espanhol com o intuito de ex
pansão econômica para o Ocidente e que 
lhe traria claras vantagens políticas inter
nas no continente. Nada semelhante ocor
reu para Zheng He, conquistador chinês 
mais capaz e abastecido de navios, cuja 
campanha foi abortada pelo Império chi
nês por medo de enriquecimento de gru
pos compet idores que pudessem lhe 
usurpar o poder. Exemplo mais bonito de 
como a concorrência pode trazer conse
quências politicas importantes não existe. 

Esse tipo de liberdade à la Himmelfarb, 
que resgata um velho ideal i luminis ta 
britânico, que bebe na fonte de Adam Smith 
e Edmund Burke, é algo que devemos ter 
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em mente como possiblidade para os pró
ximos anos. Liberdade de competir entre 
nações novamente, não no sentido econô
mico, que já ocorre, mas na capacidade de 
disputa política entre os países para que 
se alcance objetivos políticos comuns. É a 
tentativa de impor um modelo econômico 
alemão sem que sua legitimação política 
ocorra que tem levado a esse grau elevado 
de desconfiança dos mercados em relação 
ao projeto europeu. Mas antes de analisar
mos uma possível transformação que 
surja desse impasse, vale a pena primeiro 
descartar como opção de liderança cada 
um dos Brics neste momento. 

A China deve ainda passar pelo teste 
da democracia plena para de fato se mos
trar um exemplo a ser seguido. Ditaduras 
deste tamanho sofrem com o aumento do 
nível educacional e da riqueza. É difícil 
imaginar um padrão de centralização tão 
eficaz que funcione no longo prazo. Isso 
funcionou para Singapura, pelo tamanho 
diminuto e por ter se tornado um hub f i 
nanceiro mais do que tudo. Mas em países 
continentais esse controle se perde. Basta 
lembrar que hoje ocorrem mais de 100 m i l 
pequenas revoltas contra o governo no 
país todos os anos. Quando a China come
çar a crescer menos, tiver dificuldade de 
incorporar devidamente sua população 
rural e sofrer as consequências de seu 
amadurecimento educacional, esse mode
lo será colocado em jogo. Vários estudos, 
teóricos e empíricos, têm demonstrado 
essa relação entre crescimento econômico 
e democracia, chamada de "hipótese de 
modernização" na literatura econômica. 
Glaesar et alli (2006) demonstram que maior 
nível educacional estimula maior interação 
entre as pessoas e aumento dos benefícios 
da participação cívica. Barro (2012), usando 
dados de mais de 100 anos, corrobora em
piricamente essa hipótese, ou seja, de que 
o nível educacional e o crescimento econô
mico levam a aumento da democracia. Não 

nos parece haver razão clara para achar 
que a China seria diferente desse padrão, 
o problema sendo justamente como se 
passa tranquilamente de ditadura para 
democracia sem grande turbulência. Há 
alguns até mais radicais, como Friedman 
(2011), que acredita num desmantelamento 
físico do país em 10 anos, por conta das 
diferenças étnicas internas, antes mesmo 
da educação surtir algum efeito. 

Quem acredita no contrário aposta que 
a China é um novo modelo, em que a exis
tência de um Comitê centralizado será 
suficiente. Quem se baseia nisso vê a China 
como um país de liderança inequívoca na 
Ásia por uma herança geográfica bendita. 
Kaplan (2012) argumenta que o país não 
tem dificuldades em sua fronteira terrestre, 
especialmente a Rússia. Isso permite que 
ela centre esforços militares de hegemonia 
marítima nos mares asiáticos, elemento 
esse já em pleno desenvolvimento e que 
poderá em breve consolidar seu domínio 
na região, dificultando a presença ameri
cana em Taiwan. Uma liderança marítima, 
que a China nunca teve, é algo essencial 
para qualquer país que queira se colocar 
como potência real, bastando lembrar da 
Inglaterra de outrora e dos EUA de hoje. 
É quase um determinismo geográfico e 
histórico, como se fosse inexorável essa 
liderança, em que a conquista dos mares 
seria a cereja no bolo dessa potência em 
geração. Isso se vê também em Morr is 
(2010), em que um estudo minucioso de 
longos ciclos históricos coloca a Ásia vo l 
tando a ser a liderança mundial no final 
deste século, o que seria apenas uma volta 
ao que a China era antes da Revolução 
Industrial. 

Mas há um longo caminho para se 
chegar a esse ponto. Vamos começar pelo 
centralismo político. No caso deste último, 
o elemento salvador do regime foi para
doxalmente um componente do conceito 
de liberdade: a concorrência. O regime 
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federal é centralizado, mas é contrabalan
çado por um sistema altamente competi
t ivo nas esferas regionais. Há competição 
feroz entre prefeitos para entregar o me
lhor resultado. Quem se destaca consegue 
virar governador de Província e daí é al
çado a esferas mais altas dentro do Partido. 
Em tese, é um sistema meritocrático, pois 
se sustenta na seleção das melhores pes
soas para chegar aos postos de comando 
do país. A q u i está a chave para o desen
volvimento chinês nos últimos anos. Na 
falta de um sistema democrático que per
mita a livre criação de incentivos entre a 
população, o governo chinês simplesmen
te l imou esse acesso à população e permi
t iu que essa base de incentivos ocorresse 
apenas no sistema político. Dado o tama
nho da economia chinesa e a centralização 
de cima para baixo, a implementação des
se tipo de sistema funcionou, pois era o 
único caminho político para as esferas 
inferiores subirem na hierarquia do Partido 
Comunista. Xu (2011) mostra convincen
temente como esse sistema tem garantido 
que as esferas regionais consigam ser re
formistas na economia apesar do atraso 
existente no sistema político. Nesse mode
lo, o crescimento dos objetivos de política 
econômica nas esferas regionais começa a 
ficar excessivo e fora do controle de ava
liação das esferas superiores. Segundo Xu 
(2011:1140): 

the multitask problem faced by subnational 
governments is fundamentally associated with 
the fact that officials are accountable to their 
bosses, who face inherent and difficult informa
tional problems in performance evaluation, not 
to mention the legitimacy problems of the cen
tral leadership. The ultimate solution to those 
problems lies in transforming the RDA 
(Regionally Decentralized Authoritarian) 
regime into a democratic federal system in 
which subnational officials are elected and are 
accountable to their constituencies, so that their 

multitask problem will be converted into a 
single-task election problem. 

E o que dizer do conceito econômico? 
Em 30 anos de reformas econômicas, a 
maioria deles não veio do governo central, 
mas sim ocorreram antes que o novo mo
delo começasse em 1978, o que coloca em 
suspeição a legitimidade da mão forte do 
Partido Comunista. Nee e Opper (2012) 
mostram que vários dos processos de au
mento de participação do setor privado já 
ocorriam fruto do desmantelamento da 
Revolução Cultural de Mao Tse-Tung e que 
Deng Xiaoping foi, de certa forma, forçado 
a seguir nessa linha de reforma. A criação 
de um sistema competitivo regional refor
çou um modelo criado antes e permit iu 
que ele sobrevivesse à centralização eco
nômica do Part ido Comunista . M u i t o 
criativo de fato, mas sustentável? Nisso, a 
convicção geral, e resumida no texto de 
Xu, é que de fato a China terá que passar 
inexoravelmente por um processo demo
crático, não apenas porque haverá sobre
carga de decisões nas esferas regionais, 
mas porque essa sobrecarga decorre de 
uma população que também começa a ter 
desejos de liberdade. Para um país que se 
abre ao mundo o exemplo de liberdade 
que vem de fora será mortal, como o foi 
para a antiga União Soviética. O que será 
esse " i l u m i n i s m o chinês" ainda não se 
sabe, ou mesmo que consiga ultrapassar 
essa barreira. Mas o ponto é que ele ocorreu 
dessa forma apenas porque componentes de 
certa liberdade estavam presentes nas esfe
ras política e econômica. Em outras palavras, 
não tivesse existido esse componente "libe
ral" , a experiência chinesa teria dado certo? 
Provavelmente não, apesar do contraf actual 
nesse caso ser apenas imaginado. 

Mais ainda, dado que a maior partici
pação no crescimento continua sendo de 
empresas estatais e do sistema financeiro 
regional, o uso indevido desses recursos 
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para conseguir atingir os melhores resul
tados pode ser ótimo para o prefeito do 
momento, mas não necessariamente para 
o país. É o que vemos n u m exemplo m u i 
to próximo a nós hoje. A Caixa Econômica 
Federal e o Banco do Brasil seguem sendo 
elementos importantes de condução de 
política econômica, tentando puxar o cres
cimento, mesmo que isso eventualmente 
possa trazer prejuízo para as instituições. 
No caso, como já dito em entrevistas pela 
própria Caixa, quem bancará os recursos 
será o Tesouro. Imaginemos essa política 
espalhada por todo um país, ainda com 
forte presença estatal como é o caso chinês. 
Esse t ipo de comportamento é o clássico 
exemplo de economia extrativista, não no 
conceito de exploração do século XIX, mas 
na ideia mais ampla desenvolvida por 
Acemoglu e Robinson (2012) de economias 
que sofrem com a presença de elites eco
nômicas e políticas que controlam a distr i 
buição de recursos e o r i tmo de desenvol
v i m e n t o social. Ou ao menos tentam 
controlar. Os autores mostram com exem
plos fartos como economias com grau 
institucional baixo não conseguiram sus
tentar crescimento por muito tempo. Infe
lizmente, a China é um exemplo desse 
comportamento. Ele não é inclusivo por
que disso se supõe inclusão política. No 
caso, a inclusão política serve apenas para 
os alçados aos cargos menores na hierar
quia política poderem chegar ao topo da 
liderança, mas não é inclusivo, pois a po
pulação ainda não tem essa possibilidade 
de escolher livremente em todas as esferas 
políticas. É como se o Partido Comunista 
permitisse uma democracia l imi tada à 
esfera m u n i c i p a l . Como modelo, ele é 
concentrador de renda no l imite e, pior, 
leva ao aumento do crony capitalism ao 
longo da cadeia decisória. Nesse sentido, 
não me parece muito diferente no geral 
dos modelos latino-americanos. Tem fun
cionado a contento enquanto a renda 

média ainda é baixa, mas esse processo 
está se esgotando rapidamente. 

A Índia é um caldeirão social compli
cado, com o sistema de castas impedindo 
aumento real do padrão de consumo. 
Mesmo que se ouça falar que esse proble
ma tem diminuído, a verdade é que i m p l i 
citamente ele está vivo, e é um impeditivo 
para o dinamismo social necessário para 
que o país se torne rico. Essa amálgama de 
etnias traz riscos geográficos ainda, muito 
piores que em qualquer outro Bric (Kaplan 
(2012)). A Índia está rodeada de países 
extremamente instáveis, especialmente 
Paquistão e Afeganistão, que colocam um 
esforço militar adicional nas fronteiras e 
isso impede um desenvolvimento maior 
de sua capacidade marítima, algo que 
sempre foi necessário para qualquer país 
que se pretenda ter alguma importância 
de liderança mundial . 

Essa fragmentação étnica também res
vala na política, o que ajuda a d iminuir a 
capacidade de realizar reformas mínimas, 
e hoje o país segue tendo problemas ma
croeconômicos básicos, mais graves do que 
qualquer outro componente dos Brics. A 
rodada de reformas que houve nos anos 
1990 se perdeu nas disputas políticas da 
década seguinte e tem começado a i m p l i 
car redução da taxa de crescimento do 
país (Kotwal et ali (2011) e Freeman (2012)). 
É o exemplo do círculo vicioso da política 
econômica que não destrava porque a 
política não permite. O mais grave sendo 
que o sistema político está em condições 
precárias para conseguir emplacar qual
quer t ipo de reforma. A i d t et al. (2011) 
mostram que cerca de 25% dos deputados 
eleitos no país entre 2004 e 2009 tinham 
ficha criminal. Pior ainda, eles tendem a 
se perpetuar pela força econômica e i n t i -
midatória de sua condição cr iminosa 
afastando os políticos sem ficha criminal. 
Relatam ainda que usam de violência para 
afastar a oposição das ruas nos dias de 
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eleição. Que tipo de reforma pode se espe
rar de tal composição parlamentar? 

A Rússia, praticamente outra ditadura 
neste momento, possui apenas commodities, 
especialmente gás e petróleo, e uma depen
dência de vendas para a Europa num mo
mento não muito interessante para estreitar 
esses laços econômicos. O país está enve
lhecendo rapidamente e sua capacidade de 
se manter produtivo se esvai com isso. A q u i 
vale ainda mais a presença desse modelo 
extrativo de Acemoglu e Robinson, dado 
especialmente que a concentração de poder 
está apenas em Vladimir Putin. 

O Brasil, por f im, se sai melhor do que os 
outros. Macroeconomicamente falando es
tamos saudáveis e, institucionalmente, me
lhor ainda. Mas sua liderança é mais regio
nal, sem força econômica para alçar outros 
voos. Em suma, faltam soft e hard power mí
nimos para que se torne de fato relevante. 
Um sintoma disso é a incapacidade de ser 
ouvido nas esferas internacionais, especial
mente na O N U . A história da política exter
na brasileira tem sido uma sequência de 
decisões confluentes com os EUA e apenas 

recentemente apresentando decisões ligei
ramente diferentes (Amorim (2011)). 

Como quantificar essa fragilidade dos 
Brics? O Banco Mundia l divulga todo ano 
critérios de governança para os países do 
mundo e em menos de 15 anos o Brasil 
passou a se destacar dentro do grupo (Ta
bela I ) . Por isso, ouvimos cada vez mais 
que nosso país tem condições de atrativi-
dade de investimentos melhor do que seus 
parceiros emergentes e os números têm 
mostrado isso. 

Mas daí a considerar isso como modelo 
de gestão econômica e política é uma longa 
distância. Por mais que o Brasil lidere nes
ses quesitos dentro do grupo, os países 
desenvolvidos em geral têm esses indica
dores próximos do nível máximo, 100, en
quanto passamos raspando, com média de 
56. Estamos muito longe de poder ser cha
mados de desenvolvidos e, politicamente, 
ainda somos uma democracia jovem, mas 
melhor estruturada que nossos parceiros 
dentro dos Brics. De fato, a evolução dos 
Brics nesse período é preocupante e sinali
za a dificuldade institucional de se ver esses 
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países sendo líderes reais. Faltam liberdade 
e instituições fundamentalmente. 

Nos Brics, assim, temos na verdade maus 
exemplos para os próximos anos, apenas 
conveniências de mercado permitem que 
esses países sejam lidos como lideranças 
concretas de qualquer coisa que seja. 

Mas se a liderança emergente ainda é 
claudicante, que bons ventos os países 
desenvolvidos podem trazer? Estes estão 
com dilemas econômicos importantes, 
consequências de políticas erradas, mas 
ainda assim consertáveis e, por isso, não 
deveriam ser colocados como ponto cen
tral dos problemas dos países industrial i
zados. Passado o imbróglio econômico, 
parece que será ainda desses países que as 
possibilidades mais interessantes poderão 
surgir e a confirmação dos conceitos de 
liberdade e instituições como prerrogati
vas para que permaneçam como potências 
deve prevalecer. Mas não sem algumas 
dores no caminho. 

Os países que perduraram como potên
cia são aqueles com um Estado menor e 
eficiente e não simplesmente mais Estado, 
como sugerem os gestores de política 
emergentes. Na crise recente, o que faltou 
nos EUA e Europa foi mais regulação e 
isso não pode ser confundido com mais 
Estado, mas sim falta de eficiência do Es
tado existente. Na concepção emergente, 
mais Estado tem ocorrido com maior par
ticipação do governo em empresas essen
cialmente privadas ou então com presença 
maciça de lobby que torna o modelo menos 
pró-mercado e mais pró-business (Zinga-
les (2012)). Essa sensação de que são as 
empresas que di tam os rumos e não os 
mercados, via presença do governo em 
garantir que esse mercado funcione, é que 
parece ser o maior risco para a economia 
americana nos próximos anos. Mais do que 
a discussão da dívida pública, é o próprio 
modelo americano dos últimos dois sécu
los que tem se perdido e levado ao aumento 

da concentração de renda em escalada que 
se vê naquele país. Esse modelo pró-
mercado não existe nos Brics e fo i sua 
existência nos EUA que permit iu todo o 
desenvolvimento tecnológico que se v i u 
até hoje, muito mais do que se v i u na Eu
ropa. Esse tipo de liderança não subsiste 
com excessivo protecionismo às empresas 
ou crença de liderança estatal, algo que 
não é bem compreendido por autores 
queridos à esquerda, como Chang (2004). 

Essa quantidade ótima de Estado é que 
está se perdendo nos últimos anos. Em úl
tima instância, o papel do Estado se perdeu 
nos últimos 40 anos e hoje ele tem se con
fundido com o setor privado. Há um exces
so de relações entre governo e empresas 
privadas que é deletério para o próprio 
crescimento. Quando Fukuyama (2012) 
lança a ideia que desigualdade de renda 
poderá colocar em xeque as democracias 
liberais, o que está por trás na verdade é 
essa ideia de um setor privado em que as 
empresas se tornaram mais importantes 
que o mercado. Essa é a fundamentação 
econômica que coloca certo sentido de ur
gência na preocupação externalizada por 
Fukuyama. É como se o modelo tivesse se 
esgotado e a competição não permitisse 
ganhos elevados de eficiência como no 
passado. Parte dessa nova mentalidade 
certamente surgiu do setor financeiro e aqui 
a tese de Ragan (2011) é esclarecedora. 
Desde a década de 1970, quando a renda 
começou a crescer menos, a sustentação 
política dependia de um consumidor com 
poder de compra crescente. Para que isso 
acontecesse num mundo de renda em desa
celeração deveríamos ver uma expansão do 
crédito maior como compensação. Foi isso 
que vimos acontecer e esse modelo pró-
business se solidificar e se espalhar pelo 
restante da economia. O modelo de lobby 
em Washington se alastrou: se funcionou 
para o setor financeiro, porque não funcio
naria para minha empresa, qualquer que 
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seja ela, mas com mínimo de poder de fogo 
para negociar? O mundo está se tornando 
cada vez mais pró-business e menos pró-
-mercado. Quem paga isso é o consumidor 
que terá empresas mais protegidas, menos 
competitivas e, consequentemente, menos 
inovadoras. É esse modelo, sim, que está 
em discussão e terá que ser repensado, pois 
tem poder de mudar a estrutura econômica 
americana. 

Dizer que o risco das democracias des
cambarem em algum tipo populista, como 
na visão de Fukuyama (2012), em que 
pese a possibilidade, especialmente na 
Europa, não resolve o problema. Apenas 
voltaríamos para a condição colocada por 
Acemoglu e Robinson de economias cen
tralizadoras e extrativistas que não conse
guem sustentar o crescimento. Seria um 
retrocesso enorme para esses países. 

Gerar crescimento nesse novo mundo 
será ainda mais difícil dadas algumas l i 
mitações importantes que costumamos 
esquecer. M u i t o dos ganhos de renda no 
último século se deu pelo surgimento de 
máquinas que disponibilizaram o aumen
to de produtividade. Basta pensarmos no 
que se economizou de tempo para as m u 
lheres na cozinha e na lavanderia com 
todos os aparelhos que foram criados. 
Esse ganho de produtividade com a inclu
são das mulheres no mercado de trabalho 
não se tem mais no mesmo ritmo obvia
mente e grandes ganhos de produtividade 
hoje são cada vez mais raros e se esgotam 
rapidamente. O boom tecnológico dos anos 
1980 e 1990 não gerou o impacto de pro
dutividade que se esperava, nem foi tão 
duradouro quanto outros ciclos. Essa tese 
de Gordon (2012) implica dizer que a pro
dutividade ao longo deste século crescerá 
cada vez menos. 

Aumento da desigualdade, população 
envelhecendo, mecanismos de mercado 
perdendo espaço para mecanismos pró-
-business e produtividade em ritmo secular 

de desaceleração não parecem ser um bom 
prognóstico e têm consequências muito 
mais profundas do que a conjuntura ma
croeconômica atual. Como as democracias 
vão superar esses dilemas será de fato um 
desafio. São problemas de economias já 
muito maduras e que sugerem ser elemen
tos realmente transformadores. Ou seja, não 
parece haver espaço para manutenção de 
modelos antigos que não comportam toda 
essa mudança estrutural a caminho. Como 
recolocar os velhos conceitos de liberdade 
e instituições nesse novo mundo? 

Parece inexorável que uniões políticas 
mais amplas ao sabor da União Europeia 
poderão ser uma solução interessante de 
longo prazo. O sonho de Habermas (2012) 
de uma Europa totalmente integrada é 
inevitável. Antes disso, a dor. A Grécia foi 
a luz da democracia em sua origem. Sua 
situação devastadora hoje indiretamente 
será responsável por uma aceleração desse 
ideal de integração, que poderia se estender 
para o resto do mundo n u m futuro bem 
mais longínquo. A quebra da Zona do 
Euro poderá ser um marco de recomeço 
para a Europa, por mais paradoxal que 
isso pareça. Não parece razoável supor que 
o grau de desintegração econômica a que 
chegamos hoje consiga reatar o nó político 
que se perdeu. Como sempre foi no pas
sado, para que algo seja percebido de 
forma unânime como inevitável, uma 
crise maior deve acontecer. A II Guerra 
Mundia l foi fator inequívoco para a acele
ração da ideia de União Europeia. Hoje 
não há mais espaço para guerras no velho 
continente, obviamente, mas o choque da 
guerra não foi suficiente para unificar re
almente a Europa. A Inglaterra nunca 
acreditou nessa solução e vários países 
dentro da Zona do Euro questionam hoje 
suas escolhas, especialmente os pequenos 
ainda em boa situação, como Finlândia, 
Holanda e Áustria. Ninguém quer ser o 
primeiro a dizer adeus e ser culpado de 
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desmantelar a moeda única. Mas o custo 
econômico de se manter tal situação está 
cada vez mais ficando acima do benefício 
real de manter a estrutura disfuncional de 
uma Zona do Euro apenas com moeda 
única. Os exemplos no passado de uniões 
monetárias que se esfacelaram sempre t i 
veram um componente político de intole
rância aos demais integrantes (Tchecoslo-
váquia, União Soviética e Império A u s t r o -
-Húngaro), algo presente e cada vez mais 
forte dentro da Europa (Ausland (2012)). 
Nada melhor do que uma crise realmente 
profunda para se ter clareza da necessida
de de uma união política verdadeira. O 
que a II Guerra fo i como acelerador da 
União Europeia, uma quebra da Zona do 
Euro poderá ser um solidificador definit i 
vo dessa ideia. Por trás disso, velhos con
ceitos de fronteira política terão que ser 
desmantelados. 

Como em Ringmar (2012), a concepção 
westfaliana da Europa já não tem sentido, 
ainda mais com essa sombra da união 
política a nascer por trás. A visão de Esta
do hoje teria que ser mais relacional do que 
territorial, ou seja, não será mais o espaço 
físico, as fronteiras que determinarão os 
países, mas as relações entre os países. 
Para isso, uma figura central, como existia 
na tradição sino-cêntrica e Tokugawa, no 
Japão, teria que existir e incentivos teriam 
que ser dados para que essas relações 
ocorressem de forma natural. Se não será 
mais o espaço a comandar a dinâmica 
entre os países, a economia deveria dar os 
incentivos para que essas relações se tor
nassem naturais. Isso não poderia se dar 
simplesmente por uma imposição advinda 
de um PIB maior do que outros, como é o 
caso alemão hoje, mas de resultados eco
nômicos que levassem o país em melhor 
situação naquele momento a dar as dire
trizes no subconjunto de países. Assim, 
poderíamos evitar que países maiores e 
mais ricos fossem lideranças naturais e 

permanentes. Como exemplo, basta pensar 
n u m momento em que Grécia tenha suas 
condições econômicas levando a crescimen
to sustentável, números macroeconômicos 
saudáveis, etc. Esses elementos a gabari-
tariam a ter maior poder momentanea
mente para liderar a Europa num parla
mento tal qual existe hoje. O enforcement 
para se aceitar tal liderança viria justamente 
de conceder aos países com melhor resul
tado maior poder de decisão. São critérios 
subjetivos, sem dúvida, mas dariam espa
ço no velho continente para que as melho
res decisões em cada país fossem levadas 
de exemplo para os outros. Isso tudo faci
litaria uma união política porque tiraria 
do ar a sombra de um peso excessivo e 
permanente de um único país, o que as
susta especialmente os países do sul euro
peu. Até 2005, a Alemanha era o país 
economicamente doente no continente, 
vale relembrar, e nesse modelo teria menos 
voz naquele momento. É o conceito de 
concorrência entre os Estados, algo similar 
ao que se passa nas Províncias chinesas, que 
poderia reagregar velhas feridas políticas. 
É uma reconstrução da democracia de bai
xo para cima, via incentivos econômicos. 

Vejam bem que isso não significar dizer 
que teríamos que implementar o modelo 
econômico falido da Espanha em 2005 que 
parecia, aquela altura, o tigre europeu. Até 
porque, se implementado, levaria a crise 
a proporções m u i t o piores. O que esse 
modelo permitiria seria uma tranquilida
de, uma alternância de poder político que 
impediria uma liderança constante alemã, 
que justamente é o que pesa contra uma 
aceleração da união política. A motivação 
econômica daria mais aceitação para a l i 
derança da vez, por não ocorrer por impo
sição de um ou outro país e por não ser 
visto como permanente. Esse modelo teria 
que ser transitório, pois dele partiríamos 
para uma união política com voto demo
crático, do qual não escaparíamos de ter 
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os maiores países com provável maior 
participação política. Ele seria então um 
elemento de transição, por motivação 
econômica, para solidificar politicamente 
esses países, até que todos aceitem natu
ralmente a unificação definitiva. 

Mas como isso resolveria os problemas 
econômicos postos acima? Mais integração 
política vai significar menos barreiras de 
imigração, maior possibilidade de escala 
social entre países, maior divisão de tra
balho entre uma população que envelhece 
e outra jovem em países hoje mais pobres, 
enfim, seria um choque de produtividade 
semelhante ao que se v i u no pós-guerra, 
mas obviamente n u m r i tmo muito mais 
lento, e não ocorrendo sem traumas. 

Mas esse mundo será mais pró-merca-
do ou pró-business? Ou terá maior presen
ça do Estado como indicado nos últimos 
anos? Um viés mais liberal clamaria por 
um claro modelo pró-mercado, em que o 
Estado existe para garantir que o mercado 
funcione da melhor forma possível para a 
população. Garantir isso num mundo mais 
integrado é uma incógnita, mas os exem
plos até hoje parecem m u i t o claros em 
mostrar a maior eficiência dos modelos 
pró-mercado. Poderia ser considerado que 
o modelo escandinavo, com desenvolvi
mento maior do Estado de Bem-Estar So
cial, seria um modelo interessante de se 
ampliar e aperfeiçoar na falha do modelo 
americano. Mas é um modelo geral a ser 
seguido por outros, ou seja, capaz de 
transformar algum país em potência real? 
Acemoglu et al. (2012) mostram que há 
competição entre modelos políticos que 
permite que tanto o exemplo americano 
quando o escandinavo coexistam em equi
líbrio, mas sendo que o escandinavo só 
consegue existir porque ele é um free rider 
em relação ao modelo americano, que 
consegue ser muito mais avançado tecno
logicamente pela geração de incentivos 
típicos à inovação, que não existem na 

Europa na mesma proporção. Ou seja, o 
modelo europeu não consegue existir e 
funcionar sem que se tenha algum país no 
mundo que seja a liderança tecnológica, 
no caso, os americanos. A Europa é um 
farol político, mas sem conseguir ser um 
econômico. E os Brics seguem muito atra
sados em qualquer um desses conceitos. 

Os EUA seguem sendo os únicos com 
os requisitos básicos colocados aqui para 
ser uma liderança indiscutível: liberdade 
e instituições. Mas cada vez mais isto vai 
se perdendo e sendo testado com o exces
sivo lobby pró-business em Washington. 
Que modelo surgirá então? Parece que 
estamos caminhando para um mundo 
politicamente mais integrado, com menos 
inovação e crescendo a r i tmo mais lento. 
Talvez seja utópico, mas isto leva a pensar 
que estamos tendendo para um mundo 
mais igualitário, menos consumista (ad
vindo de menos inovação que gere novos 
produtos) e politicamente mais próximo. 
Não é para esse século, talvez nem para o 
próximo, mas não parece errado pensar 
que esse pode ser um caminho de ajuste. 
Um mundo politicamente mais integrado 
teria menos dificuldade em ver a China 
produzindo manufaturas, os EUA servi
ços, o Brasil commodities, etc. Implicaria 
menos protecionismo entre os países, o que 
para o consumidor significaria potencial 
de consumo que pudesse sustentar algum 
grau de inovação mínimo. A ampliação de 
um mercado consumidor maciço poderia 
ajudar a manter os EUA ou outra liderança 
como polo inovador. O exemplo que pode
ria vir do modelo de incentivo econômico 
na Europa poderia ser um trampolim para 
sistema semelhante no plano mundial. 

Olhando de hoje, parece difícil dizer que 
os próximos anos serão fáceis. Não se trata 
apenas de mudanças normais de política 
econômica, mas sim de um novo mundo 
que se instala, institucionalmente mais 
frágil e que pode, sim, colocar em risco 
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democracias em situação mais fraca nesse 
momento. Esse é de fato um momento de 
grande transformação. Não é como na épo
ca de União Soviética e EUA em que havia 
dois modelos consolidados, mas obviamen
te um muito frágil. Hoje, os modelos con
solidados estão em dificuldade e não há 
nada no momento que possa substituí-los. 

Nesse horizonte, busca-se desesperada
mente um soft power institucional, não no 

conceito básico de Nye (2005), mas sendo 
um país ou conjunto de países que conse
guirá manter de forma coesa um modelo 
econômico e político duradouro. Talvez não 
seja um único país, muito menos os Brics 
nesse momento, mas o amadurecimento de 
um ideal unificado de mundo poderá ser a 
única e mais interessante saída. 

Novembro de 2012 
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Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 21, n. 3, p. , jan./ fev./ mar. 2013.




