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Globalização ativa nacionalismos e os países ricos fecham-se para as empresas estrangeiras. 
 
De tempos em tempos, os fatos nos recordam que o avanço da globalização não é predestinado. 
O mundo é hoje mais interdependente do que em qualquer momento da história. Com a queda 
das fronteiras, os Estados-nações foram enfraquecidos. Mas a globalização está reacendendo 
nacionalismos. Os dois ainda poderão colidir. 
 
Até agora, o processo de mudança limitou-se ao Ocidente. Foi moldado pela força econômica e 
pela filosofia de mercado dos EUA e, embora com alguma defasagem, por outras economias 
industriais. Mercados abertos e fluxos desimpedidos de capital têm sido sinônimos do avanço de 
empresas ocidentais em novos mercados. As fusões e aquisições internacionais consistem em 
companhias ocidentais adquirindo outras companhias ocidentais. Os benefícios pareciam auto-
evidentes. 
 
Já não é mais assim. O poder econômico está migrando para os países emergentes do sul. China 
e Índia estão substituindo os EUA como motores do crescimento mundial. A próxima fase da 
globalização, no entender do US National Intelligence Council ("Mapping the Global Future", NIC, 
Washington), muito provavelmente terá uma face asiática. Americanos e europeus não ficarão à 
vontade com isso. 
 
Já podemos ver os primórdios da reação, à medida que as potências em ascensão começam a 
gastar sua recém-adquirida riqueza. A indiana Mittal Steel, fez uma oferta bilionária (em libras) 
visando adquirir a Arcelor, maior companhia siderúrgica européia. A hostilidade a essa proposta 
na França, Luxemburgo e Espanha veio tingida de desagradável xenofobia. Já é suficientemente 
ruim que um estrangeiro queira controlar uma das maiores indústrias da Europa. Mas um indiano? 
 
Vemos algo semelhante na reação hostil de políticos em Washington - democratas e republicanos 
- à aquisição da P&O pela Dubai Ports World. Críticos expressam suas objeções em termos de 
uma alegada ameaça à segurança resultante da transferência do controle de cinco terminais de 
contêineres americanos para os Emirados Árabes Unidos. 
 
A desculpa é esfarrapada. A segurança portuária continuará nas mãos das autoridades 
americanas. Os serviços de inteligência dos EUA informaram a Casa Branca que a mudança não 
criaria riscos adicionais. Mas, como no caso da Mittal, a oposição é visceral. Ninguém piscou 
diante da idéia de uma companhia britânica gerenciando portos americanos. Mas árabes? 
 
A decisão americana, há pouco tempo, de impedir que chineses adquirissem a petrolífera Unocal 
foi expressa na mesma linguagem espúria de interesse estratégico. Tudo bem que a China seja 
uma fonte de roupas e eletrônicos baratos. Ninguém se queixa quando os chineses financiam o 
déficit em conta corrente americano fazendo crescer ainda mais sua montanha já de US$ 500 
bilhões em títulos do Tesouro dos EUA. Mas permitir que a China compre uma petrolífera 
americana? 
 
O futuro produzirá mais episódios. À medida que os países do que costumávamos chamar de Sul 
enriquecem, buscarão maior acesso a tecnologia, propriedade intelectual e ativos empresariais do 
Norte. Chineses e indianos desejarão adquirir grandes marcas. Se estiverem dispostas a pagar o 
preço de mercado, por que não? 
 
À primeira vista, as acirradas discussões na Europa sobre o controle de alguns dos maiores grupos 
do setor de energia são mais paroquiais. Trata-se de Itália contra França, Alemanha contra 
Espanha. Mas essas disputas denotam a mesma preocupação diante de um processo de 
globalização sobre o qual os governos ocidentais perderam o controle.  



As fronteiras internas da Europa são, subitamente, vistas como uma primeira linha de defesa - 
uma Linha Maginot, pode-se dizer - contra predadores vindos de muito mais longe. 
 
O poder econômico está migrando para os países emergentes do Sul, e os americanos e europeus 
não ficarão à vontade com isso. 
 
E ainda mais alarmante do que as manobras parisienses para impedir o acesso de uma companhia 
italiana a seu mercado de energia foi sua decisão de designar 11 setores sensíveis a serem 
blindados contra aquisições estrangeiras. Imaginava-se que a Europa tinha domado os demônios 
do nacionalismo. Esse, afinal, era o objetivo da União Européia: não haveria espaço para 
xenofobia na Europa pós-moderna. 
 
Assim, Dominique de Villepin, o primeiro-ministro francês, fala de patriotismo econômico. 
Infelizmente, apenas aqueles formados nas "grandes écoles" francesas são capazes de discernir a 
distinção crucial, aqui, entre patriotismo glorioso e nacionalismo mesquinho. 
 
A França não está sozinha nisso. A Itália procurou blindar seu setor de serviços financeiros, assim 
como fez a Espanha com a energia. Até mesmo os britânicos, reconhecidamente liberais, tremem 
diante da possibilidade de uma aquisição russa na área de gás. Mas a lista de setores estratégicos 
elaborada por de Villepin é tão ampla - inclui até cassinos - que permite a Paris impedir 
praticamente qualquer incursão estrangeira substancial. 
 
A julgar pela atual onda de indignação no Congresso americano, muitos em Washington gostariam 
que os EUA fizessem o mesmo. A profunda insegurança francesa está enraizada em um esforço 
para preservar seu excepcionalismo e, simultaneamente, manter sua importância num mundo de 
fronteiras abertas. Os EUA estão enfrentando a desagradável percepção de que até mesmo a 
hiperpotência mundial está agora vulnerável às forças que ela própria desencadeou. 
 
Giulio Tremonti, ministro da Economia da Itália, disse nesta semana que o levantamento de novas 
barreiras protecionistas trazem ecos de agosto de 1914, momento em que a última grande era de 
globalização caiu vítima do ressurgente nacionalismo europeu. Seu compatriota Mario Monti, um 
ex-comissário de Competição em Bruxelas, pediu calma, sugerindo que o debate está carregado 
de emoção. 
 
Com efeito, pode-se dizer que Tremonti pecou pelo exagero. Estamos muito distantes de outra 
guerra na Europa. Mas a globalização está fomentando nacionalismos, enquanto enfraquece os 
países. Tampouco deveríamos subestimar a força da emoção nas relações internacionais. 
 
Assim, os números de comércio e investimentos entre a China e o Japão sugerem que a rivalidade 
entre os dois deveria ser relegada à história. Mas, ao ouvirmos o que cada um desses países diz 
sobre o outro, fica evidente que os antagonismos do passado calam mais fundo em suas psiques 
do que quaisquer ganhos provenientes de crescentes trocas comerciais. 
 
Ouvi com freqüência dizer que interdependência econômica é uma salvaguarda segura contra 
conflitos entre grandes potências. Como poderiam EUA e China ir à guerra por causa de Taiwan, 
quando a prosperidade dos dois países é tão interdependente? A próxima fase da globalização, 
porém, confrontará as potências consolidadas com a realidade de seu declínio relativo. Chegamos 
a um momento perigoso. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 mar. 2006, Opinião, p. A15. 


