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Uns poucos observadores, mais para provocar do que prever, vêm se perguntando em voz alta se 
o mundo não estará se afastando da globalização, como ocorreu com conseqüências tão 
perturbadoras em 1914. A questão não parece mais hipotética.  
 
Primeiro, houve o aumento do protesto contra a contínua redução de barreiras comerciais. Depois 
vieram os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, recriando uma sensação de 
vulnerabilidade a estrangeiros que os americanos não sentiam desde Pearl Harbor. E na semana 
passada o assassinato do primeiro-ministro da Sérvia ofereceu um sinistro eco do assassinato em 
junho de 1914 do arquiduque da Áustria que deflagrou a 1a Guerra Mundial.  
 
Agora, o governo de George W. Bush está levando os EUA à guerra, em busca de um mundo mais 
seguro, livre de Saddam Hussein. Mas esse governo às vezes age e fala como se desmanchar 
alianças de 50 anos e expor as fragilidades das únicas instituições internacionais existentes 
fossem seu objetivo, em vez de uma fatalidade.  
 
"Tínhamos certas estratégias e políticas e instituições que foram erguidas para lidar com os 
conflitos do século 20", disse o vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, domingo numa TV 
americana. "Elas podem não ser as estratégias e políticas e instituições certas para lidar com o 
tipo de ameaça que enfrentamos atualmente." Antes do Iraque, os EUA enviaram sinais similares 
confrontando problemas econômicos e ambientais internacionais.  
 
Alguns agradeceriam um encolhimento da globalização. Alguns a vêem como enriquecendo os que 
já são ricos às custas dos pobres. E algumas autoridades americanas, como as palavras de 
Cheney sugerem, vêem o resto do mundo como uma irritante limitação à busca por um país 
iluminado, realista de seus nobres objetivos de defender-se contra o terror.  
 
O primeiro século global — mercados internacionais de commodities, quedas do custo de 
transportes, ondas de imigrantes, mercados de capital integrados — acabou com a 1a Guerra 
Mundial, ensina o economista Jeffrey Williamson, da Universidade Harvard. Décadas de retrocesso 
e devastação econômica se seguiram.  
 
O segundo século global, diz Williamson esperançosamente, começou com o fim da 2a Guerra 
Mundial. Até recentemente, defensores e inimigos da integração das economias do mundo a viam 
como inevitável. Isso não mais está claro. "A guerra tem o poder de superar as aparentemente 
inexoráveis forças da integração", observou recentemente o comentarista Stefan Richter, de 
Washington, em seu website, The Globalist.  
 
Paz e prosperidade não são facilmente separáveis; as falhas da diplomacia internacional podem 
vazar para a economia internacional.  
 
prematuro declarar a desintegração das condições que produziram a globalização do fim do século 
20. Uma rápida vitória americana no Iraque, particularmente uma que seja bem recebida por um 
povo iraquiano libertado, pode justificar Bush. Ele pode alavancar isso para criar alianças globais e 
instituições internacionais.  
 
Mas há um risco de que a amargura tão aparente atualmente possa persistir; de que ficará mais 
difícil fazer negócios com a Europa; de que as já tensas negociações em direção a mercados mais 
abertos nos setores agrícola e de serviços sejam prolongadas por anos; de que o mundo não vá 
ter a boa vontade e o interesse de achar maneiras de dar às farmacêuticas os incentivos para que 
façam pesquisa ao mesmo tempo em que dão aos pacientes de aids as drogas que prolongam a 



vida; e de que o foco no fortalecimento e modernização das instituições internacionais após a 2a 
Guerra — o Fundo Monetário Internacional e todo o resto — seja dissipado.  
 
"Precisamos perguntar se estamos novamente no verão de 1914", disse Daniel Patrick Moynihan, 
um intelectual que virou político, num discurso no ano passado em Harvard, mesmo local onde o 
general George C. Marshall em 1946 apresentou o plano para a reconstrução da Europa que 
ganhou seu nome.  
 
"Enquanto lutamos a guerra contra o mal", disse Moynihan, "temos também de nos envolver com 
a paz, guiados pelas lição do Plano Marshall: visão e generosidade podem ajudar a fazer do 
mundo um lugar mais seguro."  
 
Uma idéia que vale a pena relembrar.  
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