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Arrogância americana pode fraturar a globalização e enfraquecer liderança econômica dos Estados 
Unidos 
 
Na noite de quarta-feira havia poucas pessoas no mundo mais frustradas do que o secretário-
geral das Nações Unidas, Kofi Annan. “É um dia triste para a ONU”, disse ele, depois de saber do 
início dos bombardeios americanos em Bagdá, levados adiante à revelia do Conselho de 
Segurança e das chamadas leis internacionais. “Sei que milhões de pessoas compartilham esse 
desapontamento e estão profundamente alarmadas.” Do outro lado do Atlântico, em Genebra, o 
secretário-geral da Organização Mundial do Comércio, Supachai Panitchpakdi, se expressava em 
termos semelhantes. “Daqui se pode sentir a trepidação”, disse ele, temeroso de que a guerra 
venha a ter efeito devastador sobre a economia mundial, já abalada com a redução do comércio, 
a elevação dos preços do petróleo e o crescimento dos custos de transporte e de seguros. “Seria 
muito bom que os EUA voltassem a usar os sistemas de soluções multilaterais”, ironizou 
Panitchpakdi. Deflagrado o conflito, economistas e diplomatas tentavam entender, em meio às 
explosões iniciais, que tipo de mundo restará quando os disparos cessarem – e as primeiras 
impressões são ruins.  
 
Teme-se que a globalização, um fenômeno em larga medida impulsionado pelos Estados Unidos, 
possa ser gravemente ferida pela recém-criada Doutrina Bush de ação militar preventiva. Ela 
auto-concede aos EUA o direito de atacarem outros países com base simplesmente em sua 
percepção de perigo.  
 
Ao assustar o mundo e galvanizar antipatias, pode emperrar a porta por onde circulam idéias, 
capitais e produtos. Na quinta-feira, o início do bombardeio foi seguido por violentas 
manifestações antiguerra em todo os continentes. “Se permitirmos que a lei do mais forte 
substitua as estruturas internacionais de segurança nenhum país estará a salvo”, percebeu o 
presidente russo Vladimir Putin. Nas últimas semanas, publicações americanas já estão discutindo 
se depois do Iraque será a vez do Irã ou da Coréia do Norte de ser invadido. É como se o ataque 
a Bagdá fosse o projeto-piloto de uma nova forma de controle global, baseada não mais na 
hegemonia ideológica e na superioridade econômica, mas na dominação militar pura e simples. 
“Os membros do governo Bush não parecem incomodados pela enorme carga de sentimentos 
negativos que engendraram ao redor do mundo”, escreveu o economista Paul Krugman.  
 
Se lessem os textos do historiador americano Paul Kennedy, Bush e seus assessores estariam 
mais preocupados com o futuro. Autor de um livro famoso sobre as causas de decadência dos 
impérios, Kennedy diz que para sobreviver como potência os EUA não podem descuidar de dois 
aspectos – a manutenção das alianças internacionais e a preservação da sua liderança econômica. 
Na semana passada ambas estavam em colapso. Na pressa de fazer a guerra a Saddam, Bush 
atropelou as alianças com França e Alemanha, que desde 1945 têm sido seus mais fiéis aliados. A 
chamada Aliança Atlântica ancorou a prosperidade do pós-guerra e garantiu a segurança durante 
toda a Guerra Fria. Agora os EUA estão trocando farpas com os maiores países europeus e 
tiveram de arregimentar apoio à guerra entre potências como Portugal e Estônia. Fora da Europa 
o caso é o mesmo. Russos e chineses – que os EUA sempre conseguiram manter em campos 
opostos – estão de volta ao mesmo barco, empurrados pela arrogância de Bush e seu secretário 
de Defesa, Donald Rumsfeld.  
 
“Os EUA acreditam que podem governar o mundo sozinhos ou com a mera ajuda de vassalos 
passivos”, aponta o professor Michael Hardt, autor de Império, um estudo lançado no ano passado 
que já se converteu em clássico sobre a globalização. “A guerra do Iraque representa um golpe de 
Estado contra a ordem global.” Aí, porém, intercede a economia. Ao abrir mão de aliados de peso, 
Bush chamou para si despesas bélicas que vão somar, no mínimo, US$ 50 bilhões – e podem 
atingir, no pior cenário, US$ 1,6 trilhão. Seria demais em qualquer circunstância, mas com a 



economia americana patinando, o déficit fiscal batendo em US$ 300 bilhões e os cortes de 
impostos de US$ 1 trilhão prometidos por Bush aos magnatas, a situação tornou-se assustadora. 
Os economistas já prevêem a desvalorização do dólar e a elevação da inflação, que forçariam Alan 
Greenspan a elevar as taxas de juros – um cenário que não está descartado nem em caso de 
vitória rápida no Iraque. Afinal, há pela frente os gastos da ocupação. “A guerra do Vietnã foi 
muito mais longa e custosa do que se previu na época em que ela começou”, lembrou The 
Economist. Quando ela terminou, em 1973, o dólar tinha sido desvalorizado, a inflação tinha 
disparado e os EUA haviam mergulhado em recessão. Esse é o cenário de decadência temido por 
Kennedy. Muitos países estão comprando euros, fugindo dos depósitos em dólares e, assim, 
deixando de financiar o déficit comercial americano de US$ 400 bilhões. Os EUA precisam desse 
dinheiro, mas não podem forçar investidores temerosos da recessão ou repugnados pela 
arrogância de Washington. Bush e seus falcões podem estar conduzindo seu país a uma situação 
que a Rússia bolchevique e a Inglaterra vitoriana conheceram pouco antes da debacle – a de 
conviver com gastos militares em expansão sem o amparo de uma economia saudável e 
competitiva. Milton Friedman diria que não existe almoço grátis e que mesmo no banquete da 
guerra alguém é chamado a pagar a conta.  
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Um novo De Gaulle?  
Fábio Altman  
  
 
Em 1966, o lendário presidente francês Charles de Gaulle anunciou a retirada da França do 
comando militar da OTAN. Em seguida, pediu a seu par americano, Lyndon Johnson, a saída das 
tropas americanas da França, ali instaladas desde o fim da II Guerra Mundial. Johnson ordenou ao 
secretário de Estado Dean Rusk que voasse a Paris com uma pergunta a De Gaulle. “Essa ordem 
inclui os corpos de soldados americanos enterrados nos cemitérios franceses?”. Desde a libertação 
de Paris do jugo nazista, com a vitória dos aliados contra o Eixo, em 1945, os Estados Unidos 
parecem cobrar dos franceses uma espécie de conta moral pelo sangue derramado em nome dos 
gauleses. A postura do atual presidente francês Jacques Chirac, ao dizer não ao ataque de Bush 
contra o Iraque, tem sido comparada à atitude de De Gaulle nos anos 60. Na ótica dos Estados 
Unidos, Chirac transformou-se em um novo De Gaulle.  
 
Aos olhos do próprio Chirac, ainda que em estilo dissimulado, era essa mesmo a intenção. Raposa 
da política francesa, herdeiro político do partido criado pelo próprio De Gaulle, Chirac, de 70 anos, 
agora em seu segundo mandato, fez uma aposta – e a está vencendo. Aproveitou a diatribe bélica 
de Bush para repor a França no centro da política internacional – feito que François Miterrand, seu 
antecessor, não conseguiu. Em entrevista à revista Time, Chirac não hesitou em definir suas 
idéias. “Toda sociedade com uma única força dominante é sempre perigosa, e costuma provocar 
reações”, disse. “Por isso sou a favor de um mundo multipolar e, obviamente, a Europa tem seu 
lugar nessa nova ordem.” Chirac aliou-se ao chanceler alemão Gerard Schröder atento à 
ampliação da União Européia dos atuais 15 países para 25 em 2004. Assumiu a liderança do bloco 
europeu diante do Império Americano. Internamente, produziu um fenômeno raro. Pesquisa 
recente do Instituto Ipsos mostrou que 69% dos franceses estão a seu favor na posição contra 
Bush. Todos os deputados do Partido Comunista na Assembléia Legislativa o apóiam – é um feito 
quase milagroso num país que inventou as noções de esquerda e direita.  
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