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globais» e aqueles que nao tern, «tais como trabalhadores, pensionistas e
ambientalistas, com os governos parados no meio» I. Alguns teoricos pre-
veem uma nova competie;ao entre estados, na qual a «geoeconomia» subs-
titui a geopolftica, com as sane;oes economicas e os embargos a tornarem-
-se instrumentos fundamentais de polftica.

E importante manter estas mudane;as em perspectiva. A segurane;a pode
ser tomada por certa em tempos de paz, mas todos os mercados ope ram no
interior de urn enquadramento politico. Os mercados globais depend em de
uma estrutura internacional de poder. A segurane;a e como 0 oxigenio, e facil
toma-lo por certo ate comee;armos a perde-lo e depois nao conseguimos
pensar noutra coisa. Da mesma forma, as sane;oes economicas tern sido
instrumentos populares porque evitam 0 uso da fore;a, mas a sua eficacia
varia. As sane;oes multilaterais contribufram para acabar com 0 apartheid na
Africa do SuI e para pressionar a Servia na decada de 1990, mas foram
incapazes de desalojar as tropas iraquianas do Koweit ou de restituir urn
presidente eleito ao poder mesmo num pais pobre como 0 Haiti. Alem disso,
a globalizae;ao e a interdependencia economic a estavam ja em rapido des en-
volvimento enquanto os estados prosseguiam politic as relativamente liberais
em relae;ao ao comercio, ao investimento e a migrae;ao no seculo XIX. Na
verdade, foram as duas guerras mundiais e a depressao economica da pri-
meira metade do seculo xx que interromperam os rudimentos destas tenden-
cias de longo prazo.

A interdependencia economica aumentou rapidamente apos a Segunda
Guerra Mundial, mas foi a crise petrolifera de 1973 que trouxe 0 cont1ito
economico para 0 centro do palco mundial. Os liberais pensam, por
vezes, que a interdependencia significa paz e cooperae;ao, mas infelizmente

Interdependencia, globaliza~ao
e a era da informa~ao

Com 0 fim da Guerra Fria, alguns observadores defenderam que as ques-
toes econ6micas se iriam tomar mais centrais na polftica mllndial. A sensi-
bilidade da Globa!izar,:ao a acontecimentos em partes distantes do globo tern
aumentado a medida que os custos nas comunicac;oes e nos transportes tern
baixado e diminllfdo os efeitos da distancia. A importancia dos mercados
tem igualmente aumentado, como resultado das novas tecnologias de infor-
mae;ao e de transporte, assim como de uma altera<;ao das atitudes acerca do
papel dos govemos e dos estados. Aproximadamente metade de toda a pro-
dlH;ao industrial actual e produzida por empresas multinacionais, cujas de-
cisoes relativas a localiza<;ao da sua produc;ao tern um efeito poderoso sobre
as economias e as polfticas nacionais. Como salienta 0 economista Dani
Rodrik, a globalizac;ao esta a «expor uma linha de fractura profunda entre
grupos que tern competencias e mobilidade para florescerem em mercados

«A MAReHA IMPARA VEL DO VERDADEIRO INIMIGO
DOS TRABALHADORES»

[...] os sindicatos estao a caminhar para a sua batalha contra a globaliza9ao.
Na Calif6rnia, 0 maior sindicato do vestuano do pais tern protestado contra a
decisao da Guess de deslocar a produ9ao de jeans para 0 Mexico. Na Coreia
do SuI, trabalhadores montaram uma serie de greves, furiosos pela pressao
externa para a abertura dos mercados e para a interrup9ao dos subsidios a
industria estar a por em perigo a seguranqa dos seus empregos. Na Dinamarca,
h:i dois meses atras, 500 000 trabalhadores entraram em greve ap6s as empre-
gadores terem negado as suas exigencias de seis semanas de ferias, afirmando
que nao podiam suporta-Io devido it competi9ao estrangeira. Os lideres dos
sindicatos reconhecem que e impossivel parar a globaliza<;:ao,afirmando que 0

seu objectivo e 0 de a transformar numa for9a menos prejudicial.

New York Times, 8 de Agosto de 1998"



naoe assim tao simples. 0 conflito prossegue, mesmo num mundo de inter-
dependencia. Como as coligat;;oes sac mais complexas e sac utilizadas dife-
rentes form as de poder, os conflitos sac como jogar xadrez em varios tabu-
leiros ao mesmo tempo. Os conflitos do seculo XXI envolvem tanto armas
como manteiga. 0 Presidente da China, Mao Tse-Tung, afirmou que 0 poder
sai do cano de uma espingarda. Ap6s a crise petrolifera de 1973, 0 mundo
foi recordado que 0 poder tambem pode sair de urn barril de petr61eo.
Alguns realistas reagiram com exagero a crise petrolifera de 1973, compa-
rando-a a acontecimentos em 1914 e 1939. Hans Morgenthau, urn grande
pensador de tradit;;ao realista, afirmou que 1973 nao teve precedentes na
hist6ria porque separolf 0 poder militar do poder econ6mico baseado em
materias-primas.

o acontecimento de 1973 coloca uma importante questao: por que razao
os paises mais fortes do mundo permitiram a transferencia de centenas de
milhar de milh6es de d61ares para estados fracos e nao usaram a fort;;a? Esse
acontecimento teria sido impensavel no seculo XVIII. Se tivesse ocorrido no
seculo XIX, os paises ricos teriam utilizado 0 seu poder militar superior,
colonizado a area problematic a e resolvido a situat;;ao nos seus proprios ter-
mos. 0 que tinha mudado em 1973? Nao era nem uma nova era de poder
baseado em materias-primas e carteis, nem urn divorcio total entre 0 poder
economico e 0 militar. Na realidade, como iremos ver, todos estes factores se
entrelat;;aram em relat;;6es complexas. Para compreendermos as mudant;;as na
politica mundial, temos de analisar a forma como a interdependencia pode ser
uma fonte de poder.

«Interdependencia» e muitas vezes urn termo vago, utilizado numa varie-
dade de maneiras contradit6rias, como outros termos politicos, como «nacio-
nalismo» ou «imperialismo». Polfticos e analistas tern diferentes motivat;;6es
quando usam termos politicos. 0 politico deseja 0 maior mimero possivel de
pessoas a marchar atras do seu estandarte. Os lfderes politicos esbatem sig-
nificados e procuram criar a conotat;;ao de urn bem comum: «Estamos
todos juntos no mesmo barco, por conseguinte temos de cooperar, por isso
sigam-me.» 0 analista, contrariamente, procura as diferent;;as para melhor
perceber 0 mundo. Distingue quest6es de bem e de mal, de mais e de menos.
o analista pode chamar a atent;;ao para 0 facto de 0 barco em que todos nos
encontramos poder estar a dirigir-se para 0 porto de alguem, ou que uma
pessoa esteja a remar sozinha enquanto a outra manobra 0 Ierne ou ganha urn
passeio sem esfort;;o. Por outras palavras, a interdependencia pode ser lltili-
zada tanto ideologica como analiticamente, e deveriamos estar atentos a essa
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diferent;;a. Como verbo politico, a interdependencia conjuga-se: «Eu dependo;
tu dependes; nos dependemos; eles mandam.»

Como urn termo analftico, a «interdependencia» refere-se a situat;;6es nas
quais actores ou acontecimentos en: diferentes~ p~rte~ d~ urn sisten:a ~e
afectam mutuamente. Simplificando, mterdependencla slgmfica dependencla
mutua. Tal situat;;ao, em si propria, nao e boa nem ma e pode existir em
maior ou menor quantidade. Nas relat;;6es pessoais, a interdependencia e
resumida no voto matrimonial, no qual cada-parceiro e interdependente com
o outro «na pobreza e na riqueza, para 0 melhor e para 0 pion>. E a inter-
dependencia entre as nat;;6es significa, as vezes mais ricas, as vezes mais
pobres, as vezes para 0 melhor, as vezes para 0 pior. No seculo XVIII, Jean-
Jacques Rousseau chamou a atent;;ao para 0 facto de juntamente com a
interdependencia vir a frict;;ao e 0 conflito. A sua «solut;;ao» era 0 isolamento
e a separat;;ao. Mas isso raramente e possivel num mundo globalizad.o. Q~an~o
paises tentam isolar-se, como 0 fizeram a Albania ou Myanmar (antlga Blrma-
nia), conseguem-no a urn enorme custo economico. Nao e facil para as
nat;;6es divorciarem-se do resto do mundo.

AS ORIGENS DA INTERDEPENDENCIA

Quatro qualidades ilustram as dimens6es da interdependencia: as suas
ori <Tens,beneficios, custos relativos e simetria. A interdependencia pode ter
ori;em em fenomenos ffsicos (ou seja, na natureza) ou sociais (economicos,
politicos ou perceptivos). Estao ambos geralmente presentes simultaneament~.
A distint;;ao ajuda a clarificar 0 grau de escolha em situat;;6es de dependencla
mutua ou reciproca.

A interdependencia militar e a dependencia mutua que surge da compe-
tit;;ao militar. Existe urn componente fisico nos arsenais, especialmente dr~-
matico desde 0 desenvolvimento de armas nucleares e a resultante posslbl-

«Pela primeira vez em mais de uma decada, ha uma questao em que os
paises em desenvolvimento tem alguma real influencia», afirmou um politi.co
de uma naC;aodas Carafbas. «E1es nao possuiam nenhuma durante a negocla-
C;aoda dfvida. Mas eles sac parte do ambiente, par isso agora tem influencia.
E estao ausa-Ia. E essa a sua estrategia negocial.»

Nac6es pobres, atlrmou, compreendem a sua importancia porque a Norte, 0

principal poluidor, pretende que eles reduzam as emiss6es, parem a
deflorestac;ao e fac;amoutras alterac;6es. Mas para se adaptarem a essas altera-
c;6es, argumentam, precisam de fundos e de tecnologia.

New York Times, 17 de Marc;o de 19923



lidade ~e destrui<;ao mutua garantida*. Contudo, existe igualmente um ele-
mento lmportante de percep<;ao envolvido na interdependencia e uma altera_
<;ao na percep<;ao ou na diplomacia pode reduzir a intensidade d
interdepend~n~ia :nilitar. Os Americanos perderam pouco tempo de sono po~
causa da eXlstencla de armas nucleares britanicas e francesas, porque havia
a percep<;ao de que essas armas nu·nca seriam lan<;adas sobre solo americano.
Igualmente, os ocidentais dormiram um pouco melhor no final da decada de
1980 quan~~ .Gorba~hev .anunciou 0 seu «novo pensamento» na polftica
externa sovletlca. Nao fO! tanto 0 numero de armas sovieticas que fez
diferen<;a, mas a altera<;ao na percep<;ao da hostilidade ou das intenc6e:
sovieticas. De facto, a ansiedade do povo americano em rela<;ao ao ars~nal
nuclear sovietico evaporou-se virtualmente apos 0 colapso final da URSS
~pesar do facto de no final do seculo xx existirem mil hares de ogivas sovie~
tlcas mal protegidas, em risco de cairem nas maos de terroristas ou de
estados renegados, tais como 0 Iraque ou a Coreia do Norte.

De uma forma geral, a interdependencia economica e semelhante it
interdependencia militar, no senti do em que e um assunto da polftica inter-
nacional tradicional e tem urn elevado grau de origem social, especialmente
perceptiva. A interdependencia economica envolve op<;6es politicas em rela-
<;ao a val ores e a custos. Por exemplo, nos princfpios da decada de 1970
havia uma preocupa<;ao de que a popula<;ao mundial estava a exceder o~
r~cursos alimentares globais. Muitos paises estavam a comprar cereais ame-
ncanos, 0 que, por seu lado, aumentou 0 pre<;o dos bens alimentares nos
supermercados americanos. 0 pao estava mais caro nos Estados Unidos
porque as mon<;6es indianas tinham fracassado e porque a Uniao Sovietica
tinha. gerid? mal a sua colheita. Em 1973, os Estados Unidos, num esfor<;o
para l.mpedlr 0 aumento dos pre<;os no pais, decidiu interromper a exporta<;ao
de sOJa para 0 Japao. Como resultado, 0 Japao investiu na produ<;ao de soja
no BrasIl. Alguns anos mais tarde, quando a oferta e a procura se encontra-
vam mais equilibradas, os agricultores americanos arrependeram-se amaraa-
mente ?esse em.bargo, ja que os Japoneses estavam a comprar a sua soja "'de
uma ongem malS barata no Brasil. As escolhas sociais, assim como a escas-
sez fisica, afecta a interdependencia economica a longo prazo. Vale sempre
a pena ter em considera<;ao a perspectiva de longo prazo quando se tomam
op<;6es de curto prazo.

as beneffcios da interdependencia san por vezes apresentados como de
soma zero e de soma nao nula. Numa situa<;ao de soma zero, a perda de

alauem e 0 ganho de outro e vice-versa. Numa situa<;ao de soma positiva,
a;bos ganham; numa de soma negativa, ambos perdem. A divisao de uma
tarte e de soma zero, cozinhar uma tarte maior e de soma positiva e deixa-
-la cair no chao e de soma negativa. Aspectos de soma zero e de soma nao
nula estao ambos presentes na dependencia mutua.

Alguns economistas liberais tendem a pensar na interdependencia exclu-
sivamente em termos de ganho conjunto, isto e, situa<;6es de soma positiva,
nas quais todos beneficiam e todos ficam melhor. 0 nao pres tar aten<;ao it
desigualdade dos beneffcios e dos conflitos que surgem acerca da distribui-
<;ao de ganhos relativos, leva, a que esses analistas omitam os aspectos po-
liticos da interdependencia. E verdade que ambos os lados podem ganhar
com 0 comercio, por exemplo, se 0 Japao e a Coreia trocarem computadores
e televisores, mas como irao ser divididos os ganhos provenientes do comer-
cio? Mesmo que 0 Japao e a Coreia fiquem melhor, fica 0 Japao bastante
melhor e a Coreia apenas um pouco melhor, e vice-versa? A distribui<;ao dos
beneffcios - quem recebe quanto dos ganhos conjuntos - e uma situa-
<;ao de soma zero, na qual os ganhos de um lado sao as perdas do outro.
o resultado e 0 de que existe quase sempre algum conflito polftico associ ado
a interdependencia economica. Mesmo quando existe uma tarte maior, as
pessoas podem lutar para saber quem fica com as mai?res fatias. Mesmo que
paises interdependentes desfrutem de urn ganho conJunto, pode haver con-
flito acerca de quem recebe mais ou menos do ganho conJunto.

Alauns analistas liberais cometem 0 erro de pensar que a medida que 0
'"mundo se tom a mais interdependente, a coopera<;ao irti substituindo a com-

peti<;ao. A sua argumenta<;iio e a de que a interdep.endencia gera ~eneficio~
conjuntos e que esses beneffcios conjuntos encoraJam a coopera<;ao. Isso e
verdade, mas a interdependencia economica tambem pode ser usada como
uma arma - olhemos para a aplica<;ao de san<;6es econ6micas contra a
Servia, 0 Iraque e a Lfbia. De facto, a interdependencia econ6mica pode ser
mais utilizavel do que a for<;a em certos casos, porque pode ter grada<;6es
mais subtis e custos colaterais menores. E, em algumas circunstancias, os
estados estao menos interessados no seu ganho absoluto da interdependencia
do que na forma como os ganhos relativamente mais elevados dos seus rivais
podem ser usados para os prejudicar.

Mesmo a interdependencia ecol6gica pode ser usada como uma arma,
como aconteceu em 1991, quando 0 Iraque lan<;ou fogo aos po<;os petrolf-
feros do Koweit e despejou petr6leo no Golfo Persico. Podem tambem exis-
tir conflitos em tomo de quest6es ecol6gicas globais. Se 0 aquecimento
global se verificar. por exemplo, quem ticara a ganhar e, ~uem fica.ra a
perder? Se a temperatura de terra subir 2° centigrados em n:edta, os hab.ltan-
tes das I1has Maldivas que vivem ao nivel do mar ou os afncanos que Vlvem
na orla do Sara sofreriam terrivelmente, caso as ilhas fossem submergidas ou
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econ6mica, os estados estao interessados tanto em ganhos absolutos como

relativos para outros estados.

as CUSTOS DA INTERDEPENDENCIA
Os custos da interdependencia podem estar relacionados com a sensibi-

lidade a curto prazo ou com a vulnerabilidade a Ion go prazo, A sensibilidade
esta relacionada com a importancia e a:. rapidez dos efeitos da dependencia;
isto e, a rapidez com que a mudanc;a numa parte do sistema conduz a mu-
danc;as noutra parte, Por exemplo, em 1987 0 mercado de acc;6es de Nova
Iorque caiu subitamente por causa da ansiedade externa em relac;ao as taxas
de juro noS EUA e do que poderia acontecer ao prec;o dos titulos e das
acc;6es, Aconteceu tudo muito rapidamente; 0 mercado era muito sensivel a
retirada de fundos estrangeiros. Em 1998, a debilidade nos mercados emer-
gentes da Asia teve urn efeito contagioso que afectou mercados emergentes
geograficamente distantes como a Russia e 0 Brasil.

Urn elevado nivel de sensibilidade, contudo, nao e a mesma coisa que urn
elevado nivel de vulnerabilidade. A vulnerabilidade esta relacionada com os
custos relativos de alterar a estrutura de urn sistema de interdependencia. Sao
os custos de saida do sistema ou da alterac;ao das regras do jogo, 0 mais
vulneravel de dois paises nao e necessariamente 0 menos sensivel, mas 0 que
incorreria em custos menos elevados ao alterar a situac;ao, Durante a crise
petrolifera de 1973, os Estados Unidos dependiam de energia importada para
apenas 16% dos seus gastos totais de energia. Por outro lado, em 1973 0
Japao dependia em cerca de 95% de energia importada. Os Estados Unidos
eram sensiveis ao boicote petrolifero :irabe, na medida em que os prec;os
dispararam em 1973, mas nao eram tao vulneraveis quanto 0 Japao, Em
1998, os Estados Unidos eram sensiveis mas nao vulneraveis as condic;6es
economicas na Asia Oriental. A crise fmanceira nessa regiao baixou meio
ponto a taxa de crescimento americana, mas com uma economia em expan-
sao os Estados Unidos podiam suporta-Io. A Indonesia, por seu lado, era ao
mesmo tempo sensivel e vulneravel a alterac;6es no comercio global e nos
padr6es de investimento. A sua economia sofreu severamente e isso, por seu
turno, conduziu a um conflito politico interno,

A vulnerabilidade e uma questao de grau. Quando 0 Xa do Irao foi
deposto, em 1979, a produC;ao petrolifera iraniana foi interrompida numa
altura em que a procura era elevada e os mercados estavam ja tensos.
A perda do petr61eo iraniano levou a que a quantidade total de petr61eo no
mundo baixasse em cerca de 5%, Os mercados eram sensiveis e a escassez
da oferta traduziu-se rapidamente num aumento do prec;o do petr61eo, Mas
os Americanos podiam poupar 5% do seu gasto de energia simplesmente
baixando os seus termostatos e guiando a 85 km/h. Parece que os Estados



Unidos eram sensiveis mas nao muito vulnen'iveis, ao serem capazes de
evitar prejuizos atraves de ac~oes tao simples.

A vulnerabilidade, porem, esta dependente. de mais do que de medidas
agregadas. Depende igualmente do facto de uma sociedade ser capaz de
responder rapidamente a mudan~a. Por exemplo, os Estados Unidos foram
menos habeis a responder a altera~oes nos mercados petroliferos do que 0

Japao. Alem disso, actores privados, grandes empresas e especuladores po-
dem olhar cada urn para a situa~ao do mercado e decidir armazenar provi-
soes porgue calculam que os cortes irao piorar. As suas ac~oes elevarao
ainda mais os pre~os, porque aumentarao a escassez e colocarao mais pro-
cura no mercado. Assim, os graus de vulnerabilidade nao san assim tao
simples como possam a primeira vista parecer.

A vulnerabilidade depende tambem do facto de estarem ou nao disponi-
veis substitutos e de existirem fontes altemativas de abastecimento. Em 1970
Lester Brown, do World Watch Institute, manifestou alarme acerca da cres~
cente dependencia dos Estados Unidos e, consequentemente, a sua
vulnerabilidade em rela~ao a materias-primas importadas. De 13 materias-
-primas industriais basicas, os Estados Unidos eram dependentes das imp Or-
ta~oes em cerca de 90% do aluminio, cr6mio, manganes e niguel. Brown
previu que por volta de 1985 os Estados Unidos estariam dependentes da
importa~ao em 10 dos 13 basicos4• Calculou que isto poderia conduzir a urn
aumento dramMico da vulnerabilidade dos EUA, assim como a urn aumento
dnistico do poder dos paises menos desenvolvidos que produzem essas
materiasc primas.

Mas, na decada de 1980, os prec;os das materias-primas nao subiram,
baixaram. 0 que aconteceu it sua previsao? Ao avaliar a vulnerabilidade,
Brown nao tomou em considerac;ao as fontes altemativas de materias-primas
e a diversidade de fontes de abastecimento, que impediam os produtores de
inflacionarem os pre~os artificialmente. Alem disso, a tecnologia progride.
o desperdfcio de ontem pode tornar-se num novo recurso. As empresas
mineram agora os residuos porque nova tecnologia tomou possivel extrair
cobre de minerio que era considerado esgotado anos atras. A reduzida uti-
lizaC;ao de cobre actual deve-se igualmente it introduc;ao de cabos de fibra
6ptica fabricados a partir de silicone, cujo componente basico e areia.
Consequentemente, as projecc;oes de vulnerabilidade dos EUA em relaC;ao a
escassez de materias-primas sairam erradas porque a tecnologia e as alterna-
tivas nao foram adequadamente tidas em conta.

Alguns analistas referem-se hoje a economias avan~adas como se~do
baseadas na informa~ao, no senti do em que os computadores, as comumca-
~5es e a Internet se esUio a tornar factores dominantes no cres~imento
econ6mico. Essas economias san por vezes apelidadas de economlas «le-
ves», porque 0 valor da informac;ao contido nos produtos e freque?temente
bastante maior do que 0 valor das materias-primas envolvidas. Tats altera-
c;5es diminuem ainda mais 0 valor das materias-primas na politica mundial.
Uma das unicas excepc;5es e 0 petr61eo, que ainda desempenha urn papel
significativo n~ maioria das economias avanc;adas, particularmente na area
dos transportes. Isto, por seu lado, contribui para a importiincia estrategica
do Golfo Persico, onde uma grande porc;ao das reservas mundiais de petr61eo
actualmente conhecidas estao localizadas.

A SIMETRIA DA INTERDEPENDENCIA

A simetria esta relacionada com situaC;5es de dependencia relativamente
equilibradas versus situac;5es desequilibradas. Ser menos dependente pode cons~
tituir lima fonte de poder. Se duas partes sao interdependentes, mas lima e
menos dependente do que a outra, a parte menos dependente detem lima fonte
de poder enquanto ambas valorizarem 0 relacionamento de int.er~epende~cia.
A manipulaC;ao das assimetrias da interdependencia pode conStltUlr. uma tonte
de poder na polftica internacional. Os analistas que atirmam que a mterdepen-
dencia ocorre apenas em situac;5es de igual dependencia esquecem-se do com-
portamento politico mais interessante. Essa simetria perfeita e bastante rara; ~
sao-no icrualmente os casos de completo desequilfbrio, nos quais urn lado e
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totalmente dependente e 0 outro nao e nada dependente. A aSSlmetna esta no
centro da politica de interdependencia (ver figura 7.1).

A assimetria varia frequentemente de acordo com diferentes factores. Na
decada de 1980, quando os Estados Unidos baixaram os impostos e aumen-

[... J 0 Banco do Japao esta a ser pressionado a elevar as taxas de jura -
pela quarta vez desde Maio ultimo - para amparar 0 yen em queda. 0 receio
de inflac;:ao esta igualmente a arrastar-se, devido a uma severa escassez de mao-
-de-obra,prec;:os dos terrenos elevados e aumento rapido do dinheiro em circu-
lac;:ao no pais.

o ajustamento para taxas de jura de curto prazo mais elevadas em T6quio,
na ultima seman a, teve lugar nos mercados financeiros americanos, ha algumas
semanas atras, na medida em que as taxas nos Estados Unidos se agitaram para
cima e os prec;:os das acc;:6es cairam sob pressoes semelhantes.

«Os mere ados de T6quio apanharam 0 Shinkansen para se manterem a par
com a Amtrak», afirmou 0 Sr. Okumura, referindo-se ao famosa comboio bala
japones e a bem conhecida empresa de caminhos-de-ferro americana. «T6quio
apenas acompanhou os movimentos que se desenrolaram em Nova Iorque ha
vanas semanas atras e agora toda a gente esta atenta a situac;:ao na Alemanha.»
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< terdependencia envolve a cria<;ao au a impedimenta da liga<;ao. Os estadosm f .desejam manipular a interdependencia nas area~ em que sao ortes e ev~tar
serem manipulados nas areas em que sao relatIvamente fracas. As san<;oes
econamicas sao muitas vezes urn exemplo dessa liga<;ao. Par exemplo, em
1996 as Estados Unidos amea<;aram aplicar san<;oes contra empresas estran-
geiras que investissem no Irao mas, quando confrontados com amea<;as
europeias de retaliac;ao atraves de outra~ -ligac;oe~, recuaram. _ ..

Ao estabelecerem as agendas e defimrem as areas de actua<;ao, as mstl-
tui<;oes internacionais estabelecem muitas vezes as regras para as conces-
soes mutuas nos relacionamentos de interdependencia. Os estados. tentam
usar as instituic;6es internacionais para estabelecerem as regras que mfluen-
ciam a transferencia de fichas de jogo entre as mesas. lronicamente, as
institui<;6es internacionais podem beneficiar as jo.gadores m,.'lis fra~os,
man tendo alguns dos conflitos on de os estados maIS fracos sao relatlv~-
mente melhor dotados separados da mesa militar, onde os estados .mms
fortes sao dominantes. Permanece, contudo, 0 perigo de que alg~ns Joga-
dares sejam suficientemente fortes para derrubarem u~a au mal~ _mesas.
Com institui<;6es separadas para a capital, a navegac;ao, a polUlc;ao e a
comercio, se as jogadores militarmente fortes forem vencidos de forma
dura, existe a perigo de tentarem derrubar as outras mesas. P?rem, quando
as Estados Unidos e a Europa foram batidos na mesa do petrol eo em 1973,
nao utilizaram a sua preponderante for<;a militar para derrubarem a rr:esa _do
petr6leo porque, como veremos mais tarde, uma rede complexa de hgac;oes
as refreou. .

o maior estado nem sempre vence na manipulac;ao da interdependencla
econ6mica. Se urn estado mais pequeno au mais fraco tern urn interesse
maior em relac;ao a uma quesiao, pode sair-se bastante bem. ~or. exemplo,
como as Estados'Unidos representam quase tres quartos do comerclO exter~o
do Canada, enquanto que a Canada representa cerca de urn quarto do comer-
cia externo dos Estados Unidos, a Canada e mais dependente do.s Estados
Unidos do que a contrario. Nao obstante, a Canada venceu mUl~as vezes
numa serie de disputas com as Estados Unidos porque estava .dlSPOStOa
ameac;ar acc;6es de retalia<;ao, tais como tarifas e restric;6.es, qu~ dlssuadlram
as Estados Unidos. Os Canadianos teriam sofrido mUlto malS do que as
Estados Unidos caso as suas acc;6es tivessem conduzido a urn disputa total,
mas a Canada calculou que era melhor arriscar a retalia<;ao ocasional do que
concordar com normas que os fariam sempre perder. A dissuasao at~aves ~a
manipulac;ao da interdependencia econ6mica e alga parecida co~ ,a dlssua~ao
nuclear, no sentido em que se baseia numa capacidade para preJUl.Z?efectlvo
e intenc;6es credlveis. Os pequenos estados podem, por vezes, utIhzar a ~ua
maior intensidade e maior credibilidade para ultrapassarem a sua relatIva
vulnerabilidade na interdependencia assimetrica.

Figura 7.1 - Grafico demonstrandoa natureza assimetrica da interdependencia

taram a despesa, tornaram-se dependentes de capital japones importado para
equilibrar 0 seu orc;amento governamental federal. Algumas pessoas afirmam
que isto conferiu ao Japao urn poder tremendo sobre as Estados Unidos. Mas
o outro lado da moeda era a de que a Japao se prejudicaria tanto como as
Estados Unidos se parasse com os emprestimos. Alem disso, os investidores
japoneses que ja tinham grandes interesses nos Estados Unidos teriam en-
contrado os seus investimentos desvalorizados pelos danos provocados sabre
a economia americana, caso a Japao interrompesse subitamente as empres-
timos. A economia japonesa era ligeiramente mais de metade do tamanho da
economia americana, a que significava que as Japoneses precisavam do
mercado americano para as suas exporta<;6es mais do que 0 contrario, apesar
de ambas precisarem uma da outra e de ambas beneficiarem da interdepen-
dencia. .

Alem disso, a seguran<;a estava muitas vezes relacionada com outras ques-
toes do relacionamento EUA-Japao. Apas a Segunda Guerra Mundial, a
Japao prosseguiu a polftica de urn estado mercantil e nao desenvolveu uma vasta
capacidade militar nem adquiriu armas nucleares. Sustentava-se na garantia
de seguranc;a americana para controlar 0 poder da Uniao Sovietica e da China
na regiao da Asia Oriental. Assim, quando parecia estar-se a gerar uma disputa
comercial entre as Estados Unidos e a Japao em 1990, as Japoneses fize-
ram concessoes para evitar enfraquecer 0 relacionamento de defesa global.

Quando existe uma assimetria de interdependencia em diferentes areas,
urn estado pode tentar ligar au desligar as questoes. Se cada assunto pudesse
ser encarado como urn jogo de paquer independente e todos os jogos de
paquer fossem jogados simu1taneamente, urn estado poderia ter a maior
parte das fichas de jogo numa mesa e outro estado poderia ter a maior parte
das fichas de jogo numa outra mesa. Dependendo da posic;ao e dos interesses
de urn estado, este poderia tentar manter as jogos separados au criar ligac;6es
entre as mesas. Por conseguinte, muito do conflito politico em torno da



Uma consequencia natural da crescente interdependencia e a proliferaca
de pactos comerciais. A Uniao Europeia constitui 0 mais sofisticado des~e~
acordos e eXlge que os estados membros nao apenas percam alguma sobe-
rania economica, mas igualmente soberania polftica. No infcio de 1994 os
~stad.os Unidos, 0 Mexico e 0 Canada tinham ratificado 0 Acordo de Co~er-
clO LIvre ~orte-Ameri~ano (NAFTA). Para 0 Mexico e 0 Canada, 0 NAFTA
era apelatlvo porque hgava as suas economias mais estreitamente com. . a
malOr economla americana e, ao faze~lo, aumentava 0 seu acesso aos mer-
cados americanos e a sua capacidade para exportar os seus produtos para os
Estados Umdos. Para os Estados Unidos, 0 NAFTA alargava 0 dominio das
exporta~6es americanas e tornava mais facil para as empresas americanas
operarem no Canada e no Mexico.

Pactos como 0 do NAFTA podem aumentar a interdependencia e suavizar
a assimetria de urn relacionamento. Ao concordar em interlio-ar a sua econo-
mia com a do Mexico, os Estados Unidos assumiram alguns"'dos passivos da
e.conomia mexicana juntamente com os beneficios de urn acesso mais faci-
htado. Quando 0 valor do peso mexicano caiu vertiginosamente em 1994 a
ad~i~istra~ao Cl~nton interveio no inicio de 1995 para segurar a moecta
deblhtada e reumu urn pacote de ajuda de muitos milhares de milh6es de
dolares. Numa altura em que 0 Congresso dos EUA se encontrava num beco
sem saida por causa do aumento da despesa interna em servicos como os
cuidados de saude, a administra~ao nao tinha outra escolha se~ao salvar 0

peso. Com maior interdependencia, mesmo os paises fortes podem verificar
que sac sensiveis a acontecimentos economic os para la das suas fronteiras. Em
1997, quando 0 Sudeste Asiatico sofreu a sua crise financeira os Estados
Unidos encontravam-se menos vulneraveis do que no caso mexic;no e respon-
deram fundamentalmente atraves de institui~6es multilaterais. Todavia os
receios .de urn efeito de domino economico, isto e, 0 colapso de algu~as
economlas em .desenvolvimento minaria a confian~a noutras, significava que
os Estados Umdos e outras economias avan~adas nao poderiam continuar a
assistir de longe aos acontecimentos.

Os Estados Unidos tornaram-se na maior economia mundial, mas voltaram
as costas aos assuntos internacionais na decada de 1930. 0 maior protago-
nista na economia mundial comportava-se como se pudesse continuar a
apanhar uma boleia em vez de proporcionar a lideran<;:a que a sua dimensao
impunha. Alguns economistas acreditam que a Grande Depressao da decada
de 1930 foi agravada por uma ma polftica monetaria e falta de lideran<;:a
americana. A Gra-Bretanha encontrava-se demasiado fraca para continuar a
manter uma economia internacional aberta e os Estados Unidos nao estavam
a cumprir com as suas novas responsabilidades.

Apos a Segunda Guerra Mundial, as li<;:6esda decada de 1930 estavam
presentes nas mentes dos politicos americanos, que criaram institui<;:6es para
manter uma economia internacional aberta. 0 Fundo Monetario Internacio-
nal (FMI) empresta dinheiro, geralmente a paises em desenvolvimento e a
economias emergentes, para os auxiliar quando possuem dificuldades com a
sua balan<;:a de pagamentos ou com 0 pagamento dos juros das suas dividas.
o FMI condiciona habitualmente os seus emprestimos It reforma das polfti-
cas economicas pelo pais recebedor, como a redu<;:ao dos seus defices
or<;:amentais ou de subsidios aos pre<;:os.Apesar de as suas poLfticas serem
por vezes controversas e nem sempre eficazes, 0 FMI desempenhou urn
papel importante de ajuda It economia russa nos princfpios da decada de
1990, assim como na crise financeira asiatica do final dessa decada. 0 Banco
Internacional para a Reconstru<;:ao e 0 Desenvolvimento (0 Banco Mundial)
empresta dinheiro a paises mais pobres e a economias emergentes para
projectos de desenvolvimento. (Existem tambem bancos para 0 desenvolvi-
mento regional para a Asia, a America Latina, a Africa e a Europa de Leste.)
o Acordo Geral sobre Tarifas e Comercio (GATT), transformado mais tarde
na Organiza<;:ao Mundial de Comercio (OMC), estabeleceu regras para 0

comercio liberalizado e tern servido de sede para uma serie de encontras de
negocia<;:6es multilaterais que baixaram as barreiras comerciais. A Organiza-
<;:aode Coopera<;:ao e Desenvolvimento Economico (OCDE) serve de forum
para duas de zenas dos paises mais desenvolvidos coordenarem as suas po-
lfticas economicas internacionais. Desde meio da decada de 1970 que os
lfderes das sete maiores economias, que representam dois ter<;:osda produ<;:ao
mundial, se tern reunido em cimeiras anuais (expandidas na decada de 1990
para incluir a Russia) para discutir as condi<;:6es da economia mundial. Estas
institui<;:6es ajudaram a refor<;:aras polfticas governamentais que permitem 0

crescimento nipido das interac<;:6es privadas internacionais. 0 resultado tern
sido urn rapido desenvolvimento da interdependencia economica. Durante a
maior parte do perfodo que se seguiu a 1945, 0 comercio cresceu entre 3%
e 9% ao ano, mais rapidamente mesmo do que 0 crescimento da produ<;:ao
mundial. 0 comercio internacional, que representava 4% do PNB dos EVA
em 1950, triplicou para 13% por volta de 1990. Grandes empresas multina-

De uma forma geral, as regras da economia internacional sao estabelecidas
pelos maiores estados. No seculo XIX, a Gra-Bretanha era a mais forte das
grandes _economias mundiais. Na area monetaria, 0 Banco de Inglaterra aderiu
ao padrao-oura, que estabeleceu urn enquadramento estavel para 0 dinheiro
mundial._ A Gra-Bret,an?a garantiu igualmente a liberdade dos mares para a
nave~a?ao e o.comerclO e proporcionou urn vasto mercado aberto para 0

c.omerclO mundlal ate 1932. Apos a Primeira Guerra Mundial, a Gra- Bretanha
flCOUseveramente enfraquecida pelo combate contra a Alemanha do Kaiser.



Diferentes quest6es dependem igualmente da forma como se ajustam as
assun<;6es dos dois tipos ideais. 0 petr61eo nao e apenas importante em si
mesmo, mas constitui igualmente uma questao que envolve aspectos tanto do
realismo como da interdependencia complexa. A interdependencia numa dada
area ocorre frequentemente dentro de urn enquadramento de regras, norm as
e institui<;6es que e denominado por regime. 0 regime internacional do
petr61eo modificou-se drasticamente ao Iongo dos liltimos 40 anos. Em 1960,
o regime petrolifero era urn oligop61io privado com la<;os estreitos com os
governos dos maiores palses consumidores. 0 petr61eo era, na altura, ven-
dido a cerca de dois d61ares por barril e sete gran des empresas petrolfferas
transnacionais, por vezes apelidadas de «sete irmas», determinavam a quanti-
dade de petr61eo a ser produzida. 0 pre<;o do petr61eo estava dependente da
quantidade produzida pelas grandes companhias e da procura nos palses
ricos, a quem a maior parte do petr61eo era vendido. As empresas transna-
cionais estabeleciam 0 ritmo de produ<;ao e os pre<;os eram determinados
pelas condi<;6es nos palses ricos. As potencias mais fortes no sistema inter-
nacional, em termos militares tradicionais, intervinham ocasionalmente para
manter 0 sistema a funcionar. Em 1953, por exemplo, quando urn movimento
nacionalista tentou depor 0 Xa do Irao, a Gra-Bretanha e os Estados Unidos
intervieram dissimuladamente para recolocar 0 Xii no seu trono. 0 regime
petrolifero pennaneceu inalterado.

Como mencionado anteriormente, ap6s 1973, houve uma importante al-
tera<;ao no regime internacional que geria 0 petr61eo. Os paises produtores
estabeleceram 0 ritmo de produ<;ao e, por conseguinte, tiveram uma forte
influencia sobre os pre<;os, em vez destes serem fixados unicamente pelo
mercado nos paises ricos. Houve uma enorme desloca<;ao de poder e de
riqueza de palses ricos para paises relativamente pobres. Qual e a explica<;ao
para esta altera<;ao tao drastica?

Uma explica<;ao frequentemente avan<;ada e a de que os paises produtores
de petr61eo se uniram e formaram a Organiza<;ao dos Paises Exportadores de
Petr61eo (OPEP). 0 problema com esta explica<;ao e 0 de que a OPEP foi
formada em 1960 e a grande altera<;ao nao se deu ate 1973. Os pre<;os
petroliferos cairam apesar da existencia da OPEP, pelo que deve haver outra
explica<;ao. Estas altera<;6es no regime petrolifero internacional podem ser
analisadas sob tres perspectivas: 0 equilibrio de poder global, 0 equilibrio de
poder na questao do petr61eo e as institui<;6es internacionais.

Os realistas consideram que as altera<;6es no equilibrio de poder se ba-
seiam fundamentalmente na for<;a militar, particularmente no que diz res-
peito ao Golfo Persico, a maior regiao exportadora de petr61eo do mundo.
Duas altera<;:6es afectaram esse equilibrio: 0 avan<;:odo nacionalismo e a

descoloniza<;:ao. Em 1960, metade dos paises da OPEP eram co16nias da
Europa; por volta de 1973, eram todos independentes. Juntamente com 0

aumento do nacionalismo assistiu-se a urn aumento nos custos da interven-
<;ao militar. Era muito mais dispendioso usar a for<;a contra urn povo
nacionalisticamente desperto e descolonizado. Quando Britanicos e Ameri-
canos intervieram no Irao, em 1953, isso nao acarretou grandes custos, mas
se os Americanos tivessem tentado manter 0 Xa no seu trono, em 1979, os
custos teriam sido proibitivos. Uma razao para que os paises ricos nao te-
nham intervindo e colonizado os palses produtores de petr61eo em 1973
estava relacionada com os custos de usar a for<;:acontra povos nacionalisti-
camente despertos.

A altera<;:ao no poder americano e britanico afectou igualmente 0 equili-
brio de poder no Golfo Persico. Quando a OPEP se formou e antes disso,
a Gra-Bretanha era, em grande medida, 0 policia do Golfo Persico. Em
1961, evitou uma tentativa iraquiana para anexar 0 Koweit. Mas, por volta
de 1971, a Gra-Bretanha estava economicamente enfraquecida e 0 governo
britanico tentava libertar-se dos seus compromissos de defesa internacionais.
Em 1971, a Gra-Bretanha pas fim ao que habitualmente se designava pelo
seu papel «a leste do Suez». Isto pode' assemelhar-se ao que aconteceu em
1947, quando a Gra-Bretanha foi incapaz de manter 0 seu papel de potencia
no Mediterraneo Oriental. Nessa altura, os Estados Unidos avan<;:aram para
ajudar a Grecia e a Turquia e formularam a Doutrina Truman. Mas, em 1971,
os Estados Unidos nao estavam em boa posi<;ao para avan<;:are substituir a
Gra-Bretanha, como 0 fizeram ern 1947. Os Estados Unidos estavam profun-
damente envolvidos no Vietname e relutantes em vir a desempenhar urn
grande papel militar no Golfo Persico. Como resultado, 0 presidente Nixon
e 0, na altura, Conselheiro de Seguran<;a Nacional Kissinger desenharam
uma estrategia americana que assentava fortemente nos poderes regionais.
o instrumento escolhido foi 0 Irao. Servindo-se do Irao como poder hegem6-
nico regional, julgavam poder substituir de forma barata 0 polfcia britfmico
de partida. Portanto, urn realista apontaria estas mudan<;:as na estrutura de
poder global, particularmente 0 equilibrio de poder na regiao do Golfo Per-
sico, para explicar as altera<;:6es no regime do petr61eo.

Uma segunda explica<;:ao para a altera<;:ao e uma forma modificada de
realismo, que se centra unicamente sobre a distribui<;:ao do poder no interior
da pr6pria questao do petr61eo e nao na estrutura militar global. Existiram
importantes mudan<;as na questao da estrutura do poder. Os Estados Unidos
tinham sido 0 maior produtor mundial de petr61eo, mas a produ<;:ao ameri-
cana decaiu em 1971. As importa<;:6es americanas come<;aram a aumentar a
partir dai e os Estados Unidos deixaram de ter qualquer petr61eo excedentario.
Durante as duas guerras no Medio Oriente em 1956 e 1967, os paises arabes
tentaram estabelecer urn embargo petrolifero, mas os seus esfor<;:os foram



facilmente derrotados, ja que os Estados Vnidos estavam a produzir petrol
fi . b ~su lClente para a astecer a Europa quando ele foi cortado pelos paises ara-

bes. Quando a produ~ao americana decaiu em 1971 e os Estados Vnid.. as
come~aram a Importar petr6leo, 0 poder de equilibrar 0 mercado petrolifero
pas sou para paises como a Arabia Saudita e 0 Irao. 0 Estados Vnidos dei-
xavam de ser 0 abastecedor de ultimo recurso, capaz de fornecer qualqu

'I . I erpetro eo em fa ta.
Vma terceira explica~ao para a diferen~a no regime petrolifero ap6s 1973

?aseia-s~ m~nos no. realismo do que em altera~6es no papel das institui~6es
mternaClOnaIS, partlcularmente na importancia das empresas multinacionais
e da OPEP. As «sete irmas» perderam gradual mente poder ao tango deste
periodo. Vma razao para isso eram os seus acordos comerciais obsoleto, s
com os paIses produtores. Quando uma empresa multinacional entra num
pais rico em recursos com urn novo investimento, pode conseguir negociar
urn acordo comercial no qual recebe grande parte dos ganhos conjuntos. Do
ponto de vista do pafs pobre, ter uma multinacional a instalar-se para desen-
volver os seus recursos e bom. Mesmo que receba apenas 20% das receitas
e a multinacional receba 80%, 0 pais pobre fica com mais do que tinha antes.
Desta forma, no principio, quando as multinacionais detinham 0 monop6lio
sabre 0 capital, a tecnologia e 0 acesso aos mercados internacionais, conse-
guiam negociar acordos comerciais com os paises pobres, no qual as multina-
cionais ficavam com uma parte de leao. Mas com 0 tempo, as multinacionais
inadvertidamente, transferiram recursos para os paises pobres, nao por cari~
dade, mas no decurso normal do neg6cio. Elas treinaram habitantes locais.
Saud~tas, koweitianos e outros, aprenderam a operar os campos petrolfferos,
esta~oes de bombagem e docas de carga. Os locais desenvolverarn compe-
tencias na comercializa~ao e assim por diante.

Eventualmente, os pafses pobres acabam por exigir uma melhor divisao
dos lucros. As multinacionais podem amea~ar retirar-se, mas agora os paises
pobres podem amea~ar gerir eles pr6prios a opera~ao. Assim, com 0 tempo,
o poder das empresas multinacionais, particularmente no que toca a mate-
rias-primas, diminui em termos do seu poder negocial com 0 pais hospedei-
roo Sao estes os «acordos comerciais obsoletos». Ao longo do periodo entre
1960 e 1973, as multinacionais transferiram inadvertidatnente tecnologia e
competencias que desenvolveram a capacidade dos paises pobres para aeri-
rem eles pr6prios as opera~6es petrolfferas. 0

. Houve outros desenvolvimentos. As sete irmas juntaram-se as «pequenas
pnmas», novas empresas transnacionais que entrararn no mercado petroli-
fero. Apesar de nao terem a dimensao das sete irmas. eram mesmo assim
bastante grandes e come~aram a negociar os seus pr6prios acordos com os
paises produtores de petr6leo. Desta forma, quando um pais produtor de
petr61eo queria sair do controlo das sete irmas, podia chegar a acordo com

Outro grande acontecimento que restringiu 0 papel da OPEP como arbitro
dos prelt0s, no advento dos sistemas de notfcias e de telecomunicaltoes - os
milhares de instrumentos computorizados de monotorizaltao instantanea do
mercado que informarn banqueiros, comerciantes de petr6leo e especuladores
do mercado de materias-primas sobre 0 prelt0 do petr6leo a qualquer momento.
Eles tambem transmitem notfcias que influenciam esses prelt0s.

Esse desenvolvimento tern encorajado um crescimento selvagem na transa-
ltao de futuros petrolfferos, colocando centenas de novos investidores nos
mercados petrolfferos, cuja funltao e Iimitada 11negocialtao de «barris de pa-
pel», com a finalidade de apostarem sobre 0 prelt0 do petr61eo.

Essas transaclt0es alcanltararn, apenas no Mercantile Exchange de Nova
lorque, os 40 milh5es de barris por dia em 1987. Em compara.;:ao, ° consumo
mundial de petr6leo foi nesse ano de 49 milh5es de barris por dia.

Isto significa que a capacidade dos especuladores para influenciarem os
prelt0s petrolfferos se aproxima do poder combinado dos produtores da OPEP
e nao-OPEP.

[...] A OPEP, contudo, e uma ma e consistente perdedora neste jogo. Quando
os prelt0s flutuarn demasiado baixo,e obrigada a prometer encontros ou redu-
lt0es na produltao que animam a sua imagem como protectora dos prelt0s
petrolIferos, urn pape1 que verdadeirarnente ja nao desempenha.

A organiza.;:ao nao se tem ajudado a si pr6pria com a sua incapacidade
permanente em cumprir os objectivos dos tectos de prodm;ao que estabelece.
Os membros da OPEP produzem, de forma consistente, ou acima das suas
quotas au diminuem 0 prelt0 do seu petr6leo para estimular as vendas, ou
ambas as coisas.

multinacionais independentes mais pequenas. Isso reduziu ainda mais 0 poder
negocial das grandes multinacionais.

Institucionalmente, houve urn ligeiro aumento na eficacia da actua~ao da
OPEP como cartel. Os carteis para a restric;;ao da oferta eram ha muito
caracterfsticos da industria petrolifera, mas no passado tin ham constitufdo
acordos privados entre as sete irmas. Ha geralmente urn problema com os
carteis, ja que existe Llmatendencia para fazer batota nas quotas de produc;;ao
quando os mercados sac flexfveis e os prec;;os descem. Os carteis funcionam
melhor quando existe uma escassez de petr6leo, ja que quando existe um
excedente, as pessoas querem vender 0 sell petr6leo e tern tendencia a baixar
o prec;;o como forma de conseguirem uma maior quota de mercado. Com 0

tempo, as forc;;asde mercado tendem a erodir os carteis. A OPEP representou
uma tentativa para mudar de urn cartel privado para urn cartel govemamental



de paises produtores de petr6leo. Nos seus primeiros anos, a OPEP teve
problemas em exercer 0 seu poder porque havia bastante petr6leo. Enquanto
o petr6leo Fosse excedentario, os paises da OPEP tinham incentivos para
fazer batota para conseguirem uma quota de mercado maior. A OPEP foi
incapaz de impor uma disciplina de prec;os desde 0 ano em que foi fundada,
em 1960, ate ao principio da decada de 1970. Mas ap6s a oferta de petr6leo
ter diminuido, 0 papel da OPEP na coordenaC;ao do poder negocial dos
produtores aumentou.

A Guerra do Medio Oriente de 1973 deu urn impulso a OPEP, urn sinal
de que poderia agora usar 0 seu poder. Os paises arabes cortaram 0 fome-
cimento de petr61eo durante a guerra de 1973 por motivos polfticos, mas
com isso criaram uma situaC;ao que possibilitou a OPEP de se tomar eficaz.
o Irao, que nlio e urn pais arabe, era supostamente 0 instrumento americano
de policiamento do Golfo Persico, mas 0 Xa do Irao quadruplicou os preC;os
petroliferos e os outros paises da OPEP seguiram-no rapidamente. A longo
prazo, a OPEP nao foi capaz de manter permanentemente elevados os prec;os
petrolfferos devido as forc;as de mercado, mas verificou-se urn abrandamento
na descida, consequencia da co1igac;ao da OPEP.

Urn factor instituciona1 mais importante foi 0 papel desempenhado
pelas companhias petrolfferas em «suavizar 0 sofrimento» da crise em si.
A certa altura da crise, Henry Kissinger, ja como Secretario de Estado, afir-
mou que se os Estados Unidos fossem confrontados com a «estrangula-
mento», talvez Fosse necessario utilizar a forc;a. Foi cortado 15% do petr6-
lea transaccionado e 0 embargo arabe reduziu as importaC;6es de petr6leo
para os Estados Unidos em 25%. No entanto, as companhias petrolfferas
fizeram com que nenhum pais sofresse muito mais do que qualquer outro.
Redistribufram 0 petr6leo transaccionado mundial. Quando os Estados Uni-
dos perderam 25% das suas importac;6es arabes de petr6leo, as companhias
enviaram-Ihes mais petr6leo venezuelano e indonesio. Elas suavizaram 0
sofrimento do embargo, de forma a que todos os pafses ricos perdessem
entre cerca de 7% e 9% do sell petr6leo, bem abaixo do ponto de estrangu-
lamento. EJas ajudaram a evitar que 0 conflito econ6mico se transformasse
num conflito militar.

Por que fizeram isso? Nao foi por caridade. As empresas transnacionais
sao maximizadoras do lucro a longo prazo; isto e, desejam maximizar os
seus lucros a longo prazo. Para 0 conseguirem, desejam a estabilidade e 0

acesso aos mercados. As empresas multinacionais tinham receio de situaC;5es
em que fossem nacionalizadas num pais se se recusassem a vender-Ihe
petr6leo. Por exemplo, 0 primeiro-ministro britanico Edward Heath exigiu
ao director da British Petroleum que esta vendesse apenas a Gra-Bretanha e
nao a Glltros paises. 0 director da British Petroleum respondeu que se aca-
tasse essa ordem, a empresa seria nacionaJizada nesses outros paises, 0 que

1 varia a sua destruic;ao. 0 primeiro-ministro britanico recuou. De urn modo
e 1 como as companhias petrolfferas san maximizadoras do lucro a longogera, "
razo procuraram estabilizar 0 mercado em vez de delxarem que a cnse

P , " d ttacasse qua1quer pais de forma mtensa. Ao reduzlfem a ameac;a e es rangu-
a1men to reduziram a probabilidade da necessidade do usa da forc;a.a , _ t

Resumindo, 0 petr6leo e urn exemp10 de uma questao que se encon_ ra
ntre os tipos ideais do reaJismo e da interdependencia complexa. Alterac;oes

:m tres dimens6es - 0 equilibrio de poder global, a questa~ da estrutur~ do
poder e as instituiC;6es no interior da questao petrolifera - aJudam. a exphcar
esta enorme diferenc;a entre 0 regime petrolifero de 1960 e 0 regIme petro-
lifero ap6s 1973.

o PETROLEO COMO RECURSO DE PODER

Qual foi 0 poder da arma petrolffera no ponto crftico de ~973? Ao, co~-
tarem a produc;ao e colocarem urn embargo as vendas aos palses favoraveis
a Israel, os paises arabes foram capazes de levar os seus ~roblemas, ~ara 0

topo da agenda americana. Criaram igualmente um.a confusao temporana nas
alianc;as entre 0 Japao, a Europa e os Estados Umdos. De for~a a pro.te~e-
rem as suas reservas de petr6leo, a Franc;a e 0 Japao assu.mlfam posIc;oes
independentes. A arma petrolffera encorajou os Estados Umd~s a des~mpe-
nharem urn papel mais conciJiat6rio no processo de resoluc;ao da dlsputa
israelo-arabe no rescaldo da Guerra do Yom Kippur. Por outro lado: a arma
petrolifera nao alterou 0 fundamen~al da p~litica dos Estados. Umdos em
relac;ao ao Medio Oriente. Os Amencanos nao mudaram, repentmamente da
sua alianc;a com Israel para'o apoio a causa ara~e. 0 pe.troleo era urn recurso
de poder que produzia os seus efeitos, mas nao suficientemente forte para
inverter a politic a americana. .

Por que nao foi mais eficaz a arma petro~i~era? Pa~te da resposta resIde
na reciprocidade da interdependencia. A ArabIa SaudIta, que .se to~nou no
pais crucial para os- mercados petroliferos, possuia grand:s mvest1ment~s
nos Estados Unidos. Se os Sauditas prejudicassem demas~ad? a .economla
americana, prejudicariam ao mesmo tempo os seus propnos mteress~s
econ6micos. Alem disso, a Arabia Saudita era dependente dos Estados Um-
dos na area da defesa. Afinal, os 'Estados Unidos eram 0 unico pais com
capacidade para manter urn equilibrio de po~er estavel na regiao do Golfo
Persico, e os Sauditas sabiam-no. Foram por IS so cautelosos na forma como
exerceram pressao com a sua arma petrolffera. . ,

Qual foi 0 papel da forc;a como recurso. de poder na cns~ petrohf~r~ de
19737 Nao houve nenhuma utiJizac;ao mamfesta de forc;a. Nao se aSslstlU a
nenhuma intervenc;ao militar porque 0 estrangulamento nunca chegou a acon-
tecer. Alem disso, os Sauditas estavam a beneficiar da garantia de seguranc;a



proporcionad~ ~elos ~s~ados Un.idos~ A~si~ sendo, a for<;a desempenhou urn
papel secundano. EXtstia uma hga~ao IDdirecta entre a interdependen .

. d dA
' l' CIadeseguran~a e a IDter epen enCIa petro tfem A for~a acarretava dem .. . aStados

custos para ser uttlIzada abertamente, mas teve importancia como u
curso de poder colocado na retaguarda. rn re-

Este complexo conjunto de factores' ainda persiste. 0 petroleo contin
constituir uma excep~ao entre as materias-primas e isso contribuiu em ua a
para a Guerra do Golfo de 1991 e para a continuada forte presenl'a ~artel

. G 1+ ,. '" avaamencana no 0 10 Perstco. Mas os pre~os petroliferos san sensfveis '
for~as de merc~do globais e a explora~ao de novas fontes de abastecime ats

'- d A' 1 nonas reglOes a sta Centra e em outras regi6es, por parte das mUltinacionais
tern aumentado a oferta. Os pre<;os no final do secu10 regressaram aos m'~
ni~os hist~ricos anteriores a crise de 1973. Nao obstante, os pre~os pOde~
subtr drasttcamente se conflitos interromperem os fornecimentos do Golf
Persico. 0 drama do petroleo ainda nao terminou. 0

dumping oceanico; 0 Departamento do Comercio esta interessado no comer-
cio; 0 Departamento do Tesouro, nas tax as de dlmbio. 0 Departamento de
Estado nao controla todas estas quest6es. Cada departamento do governo dos
Estados Unidos tern 0 seu proprio pequeno ministro dos negocios estrangei-
ros. De facto, se olharmos para a representa<;ao externa dos Estados Unidos,
na maior parte das embaixadas apenas uma minoria dos americanos san do
Departamento de Estado.

Na interdependencia complexa, as sociedades interagem de muitas for-
mas. Existe demasiado transito para urn unico cruzamento ou para urn unico
policia por cruzamento. Estas interac<;6es atraves das fronteiras dos estados,
fora do controlo central dos orgaos de politica extern a, san denominadas por
rela~6es transnaeionais. E1as incluem, apesar de nao se limitarem a isso, a
migra~ao de popula96es, a transferencia rapida de capital de urn pafs para
outro, que ocorre diariamente nos mercados mundiais de aC96es e de capital,
o tratico ilegal de armas e de estupefacientes e determinadas formas de

COOPERAGAO NAVALNA GUERRA DAS ILHAS MALVINAS
(FALKLAND) DE 1982

Uma caracterfstica das quest6es economicas e dos conflitos e 0 papel dos
acto res transnacionais - actores nao-estaduais que actuam atraves das fron-
teiras. A politic a internacional tradicional e tratada em termos de estados.
Usamos express6es simplificadoras como «a Alemanha queria a Alsacia» ou
«a Fr~n~a temia a Gra-Bretanha». Tais express6es san simplifica~6es uteis,
espectalmente para 0 perfodo classico da po Iftica internacional. No seculo
XVIIl,0 monarca falava pelo estado. Se Frederico 0 Grande queria algo para
a Prussia, Frederico era a Prussia. No seculo XIX, as decis6es de polftiea
externa eram controladas por uma elite mais alargada, mas mesmo em ves-
peras da Primeira Guerra Mundial, a diplomacia europeia era uma diploma-
eia relativamente restrita ao interior dos gabinetes ministeriais. Alem disso,
no perfodo elassieo da polftica internacional, a agenda era mais limitada. As
quest6es de defesa militar dominavam-na, e eram geridas fundamentalmente
pelo ministerio dos negoeios estrangeiros.

Qualitativamente, os aetores transnaeionais tern desempenhado urn papel
ao longo de seculos, mas a altera~ao quantitativa da ultima metade do seculo
xx assinala uma mudan~a significativa no sistema internaciona!. Num mundo
de interdependeneia global, a agenda da politica internacional e mais vasta,
e parece que toda a gente quer entrar em cena. Nos Estados Unidos, por
exemplo, praticamente qualquer agencia nacional tern uma aetua~ao interna-
ciona!. 0 Departamento da Agricultura esta interessado nas quest6es alimen-
tares internacionais; a Agencia de Protec~ao Ambiental esta interessada na
chuva acida e no aquecimento global; a Guarda Costeira esta interessada no

Desde 0 primeiro dia da unidade naval de interven~ao, pedidos de tudo,
desde misseis a combustive! para avioes, inundaram 0 Pentagono vindos da
missaomilitar britanica na Massachusetts Avenue. Houve igualmente muitos
contactos te1ef6nicos a partir do quartel-general da esquadra britanicu em
Northwood para amigos na Marinha dos Estados Unidos. Muitos desses pedi-
dos nao eram conhecidos pelos oficiais superiores. Para os que estao intima-
mente envolvidos, parece por vezes que e como se as duas marinhas estivessem
a traba1har como uma s6 - estando os americanos encantados por verem uma
marinha aliada chamada a rea1izar urn verdadeiro trabalho. E1es esperavam que
aslilfoes nao seriam perdidas pelas suas pr6prias chefias.

The Economist, 3 de Marlfo de 19847

Frustrado com a ma situalfao da industria petrolffera no Texas, 0 primeiro
republicano a ser nomeado para a Comissao de Caminhos-de-Ferro do Texas
planeia instar os mernbros da OPEP em Viena .esta semana a adoptarem limites·
a produlfao com os paises nao-OPEP, para manterem os prelfos acima dos 18
dolares por barril.

«Estas pessoas tern mais influencia na nossa econornia do Texas do que
qualquer outra pessoa no mundo», afirrnou Kent Hance. «Se conseguissemos
obter prelfos estaveis perto dos 18 d61ares, isso seria born para 0 produtor e
bom para 0 consumidor.»



terrorismo. Os govemos podem tentar controlar estas actividades e, no caso
do terrorismo e do tnifico, precis am mesmo de 0 fazer, mas muitas vezes tem
de pagar demasiado caro por esse controlo. Por exemplo, a Uniao Sovietica
controlava apertadamente as rela~5es transnacionais, e a economia sovietica
sofreu grave mente com isso. Myanmar isolou-se dos mercados mundiais e
como resultado, assistiu a deteriora~ao da s~ economia. Em situa~5es co~
graus elevados de interdependencia e urn grande numero de actores trans-
nacionais, podemos ser conduzidos para longe pela simplifica~ao que era tao
Util no periodo classico. Dizemos coisas como «0 Japao acordou em impor-
tar mais» ou «a America opos-se a pretens5es mais vastas sobre a plataforma
continental» mas, se olharmos com mais aten~ao, verificamos que as empre-
sas japonesas actuaram transnacionalmente para exportarem mais e que al-
guns cidadaos americanos exerceram pressao internacionalmente para pro-
moverem uma defini~ao mais alargada da plataforma continental.

Esta complexidade de interesses existiu sempre, mas e maior nos assun-
tos econ6micos e sociais do que nos tradicionais assuntos de defesa militar.
As quest5es de defesa sao, geralmente, mais partilhadas colectivamente.
A sobrevivencia de urn povo inteiro e, obviamente urn bem colectivo. As
quest5es sociais e econ6micas sac geralmente menos partilhadas; existem
mais divergencias de interesses. Assim, com 0 crescimento da interdependen-
cia econ6mica e dos assuntos econ6micos na agenda da politic a intemacio-
nal, descobrimos que a nossa simplifica~ao tradicional nao descreve suficien-
temente bem 0 processo politico.

Deixem-me voltar ao exemplo do petr6leo. Afirmei que em 1973 os paises
consumidores desejavam pre~os baixos e os paises produtores pretendiam
pre~os altos. Mas a discussao politica era muito mais complexa do que isso.
Os interesses produtores no interior dos paises consumidores desejavam
pre~os petroliferos elevados. Os pequenos pradutores do Texas nao estavam
assim tao descontentes com 0 facto da OPEP ter aumentado os pre~os pe-
troliferas, ja quepossuiam os mesmos interesses que os Arabes, e nao os
mesmos interesses dos consumidores enregelados da Nova Inglaterra. Os
produtores de energia nuclear nao estavam insatisfeitos por assistirem ao
aumento dos pre~os petroliferos, ja que isso poderia ajudar a que a energia
nuclear se tomasse numa fonte de energia mais competitiva. A industria do
carvao em declinio na Europa e os mineiros desempregados tambem nao
estavam descontentes com 0 aumento dos pre~os petroliferos. Nem os eco-
logistas, que acreditavam que os pre~os elevados iriam diminuir 0 consumo
e a polui~ao. Existiam, por isso, enormes divergencias de interesses no in-
terior dos paises consumidores em rela~ao aos pre~os petroliferos. Numa
situa~ao de interdependencia, a polftica parece diferente se levantarmos 0

veu do interesse nacional e 0 da seguran~a nacional. Uma das raz6es que
levou os paises a nao aplicarem medidas mais extremas, como a for~a, foi

porque a sensibilidade da interdependencia, que conduziu aos el~vados pre-
cos da energia, era considerada como benefica por parte de Importantes
;ctores politicos no interior dos paises consumidores. Existia uma coliga~ao
transnacional efectiva que nao estava descontente com os elevados pre~os
petroliferos.

Claro que a existencia de interesses contradit6rios no interior das na~5es
nao e nova. Nos Estados Unidos do seculo XIX, 0 processo politico era
marc ado por divergencias entre os agricultores sulistas e os industriais nor-
tistas em torno das tarifas. Nao ha nada de novo na existencia de diferentes
interesses no interior de urn pais. A politica intema tern side sempre imp or-
tante para a politic a externa, mas com a expansao da participa~ao na politica
nacional, is so ainda se torna mais acentuado. Alem disso, como alguns des-
ses interesses internos desenvolvem a capacidade de comunicar e interagir
directamente com outros interesses em outros paises, geram urn tipo dife-
rente de politic a mundial.

Duas formas de politica mundial estao representadas na figura 7.3. A forma
tradicional de politica internacional e a estrutura do diagrama do lado esquerdo
da figura. A polftica intemacional tradicional segue linhas fechadas uniformes.
Se as pessoas na Sociedade 1 desejam colocar pressao sobre 0 Governo 2,
pedem ao Governo 1 para falar com 0 Governo 2. Mas nas rela~6es transnacio-
nais as pessoas na Sociedade 1 podem colocar pressao directamente sobre as
pessoas na Sociedade 2. As linhas adicionais do diagrama do lado direito repre-
sentam a ac~ao dos actores individuais atraves das fronteiras nacionais. Quando
falamos sobre a politica da interdependencia, nao devemos assumir que tudo e
apreendido pelo modelo tradicional das rela~6es govemo-a-governo. Uma das
caracterfsticas distintivas da interdependencia complexa e a importancia de outms
actores para alem dos estados.

A simplifica~ao tradicional nao esta errada. Permanece como a melhor
aproxima~ao, mesmo para a polftica da interdependencia. Os estados sao
creralmente os actores principais. Mas se limitarmos a nossa aten~ao apenas
~os estados, podemos ser induzidos em erro em rela~ao a politica de
interdependencia. Os estados podem parecer invulneraveis no seu todo, mas

ISociedade 'I 1
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urn exame mais cuidadoso revel a que alguns elementos dos estados sao
altamente vulneniveis enquanto outros 0 nao sao. E esses elementos vulne_
niveis podem actuar transnacionalmente para remediar a sua situas;ao. Em
resumo, os estados continuam a ser os actores mais importantes na polftica
internacional mas, ao afirmarmos isto, nao teremos dito tudo 0 que e impor-
tante saber acerca da polftica e dos conflitos da interdependencia.

Poder e interdependencia na era da injormac;fio

Ja hi quatro seculos atras, Sir Francis Bacon (1561-1626) escreveu que
informas;ao e poder. A interdependencia tambem nao e nova. 0 que e novo
e a virtual eliminas;ao dos custos da distancia como resultado da revolus;ao
da informas;ao. Nao basta ja analisar os flu,\os de materias-primas, de bens
e de capital atraves das fronteiras. 0 ciberespas;o e, ele pr6prio, urn «Iugar»:
em todo e em nenhum lugar. Tradicionalmente, a actividade polftica tem-se
centrado, em primeiro lugar, num nivel local, apenas se estendendo as esfe-
ras nacional e internacional a medida que as actividades sujeitas a regulas;ao
local sairam das fronteiras jurisdicionais. Porem, a revolus;ao da informacao
contemporanea e inerentemente global. '

Este mundo novo sobrepoe-se e depende do mundo tradicional, no qual
o poder se baseia em instituis;oes com base geografica. A Internet tern cres-
cido exponencialmente, mas mesmo que 0 numero de utilizadores chegue a
mil milhoes em 2005, como alguns especialistas preveem, uma larga maioria
da populas;ao mundial ainda naoparticipara. Alem disso, a globalizas;ao esta
longe de ser universal. Tres quartos da populas;ao mundial nao possuem urn
telefone, quanto mais urn modem e urn computador. Serao necessarias regras
para regerem 0 ciberespas;o - nao apenas protegendo os utilizadores legi-
timos dos criminosos, mas assegurando a privacidade e os direitos de pro-
priedade intelectual. Regras exigem autoridade, quer seja na forma de urn
go verno publico ou de governaS;ao privada ou comunitaria. Questoes classi-
cas da polftica - quem governa, de que forma? Quem beneficia? - sao tao
relevantes para 0 ciberespas;o como para 0 espas;o fisico tradicional.

A «revolus;ao da informas;ao» refere-se aos [(ipidos avans;os tecno16gicos
nos computadores, comunicas;oes e software que, por seu turno, conduziram
a decrescimos drasticos no custo de processamento e transmissao de infor-
mas;ao. 0 poder computacional tern duplicado a cada 18 meses. Custa agora
menos de 1% do que custava no principio da decada de 1970. 0 trafego na
Internet tern vindo a duplicar ana a ano. A World Wide Web, parte importante

do comercio e da cultura contemporaneos, apenas foi inventada em 1990. As

municac6es em banda larcra estao a expandir-se rapidamente e os custosco, b d
de comunicas;ao continuam a cairo Tao tarde quanto ,1 :80, as. chama ~s
teIef6nicas em fio de cobre podiam transportar uma pagma de mforma~a.o
por segundo; actualmente, uma linha estreita de fibra 6ptica pode transmItlr
90 000 volumes por segundo. Como aconteceu com 0 vapor, no fi~al do
seculo XVlIl, e a electricidade, no final do seculo XIX, te~-se venficado
retardamentos no aumento da produtividade enquanto as socledades apren-
dem a usar as novas tecnologias. Apesar de muitas industrias e empresas
estarem a ser submetidas a rapidas mudans;as estruturais desde, a decada de
1980, a transformas;ao econ6mica esta longe de estar completa: E geral~ente
aceite que ainda estamos nas fases iniciais da revolus;ao da mformas;ao.

A caracteristica principal da revolus;ao da informas;ao e a tremen~a redu-
s;ao nos custos de transmissao de informas;.ao. ~~a. todos os efeltos, os
actuais custos de transmissao tornaram-se neghgenclavels; consequentem~nte,
a quantidade de informas;ao que pode. ser t~a~s,~itida e, na verdade, mfi-
nita _ como a proliferas;ao dejunk mazl pubhcltano na Int.e~et sugere. Para
mais, nem os custos nem 0 tempo dispendido a transmltlr as mensagens
estao significativamente relacionados com a distancia. .

As consequencias sao significativas. As empresas sao capazes de reahzar
estrategias de produs;ao para montar actividades econ6micas en: torno do
globo. Os actores nao-governamentais podem .organlzar-se transnaclOnalmente
com custos bastante baixos. Nao apenas presslOuam os governos com sucesso,

Ate tive umfamoso general de quatro estrelas americanoa assegurar"me que
«0 estado-nagao estli mortO». 0 globalismo surge como mais do que uma
ideologia servindo. os interesses de urn grupo restrito. Exactamente como 0
nacionalismo afirmava falar por toda a nagao, 0 globalismo afirma falar pelo
mundo inteiro. [...J A todos os nfveis, da economia e politica it organiza~ao e
ideolo"ia estamos a. seT testemunhas de urn ataque devastador, a partn de
dentro"'e ~e fora, a esse pilar da civiliza9ao da Segunda Vaga: 0 estado-nagao.
No exacto momento hist6rico em que muitos pafses pobres lutam desespera-
damente para estabelecer uma identidade nacional, .porque a, nag~o era no
passado necessaria a uma industrializa9ao bem.su~ed.lda, os FaIses nco~, ~ro-
curando ultrapassar 0 industrialismo, estao a dlmmUlr, modlfica: ou ehmmar
o papel da nagao. Podemos esperar que. as pr~xi~a~ ~ecadas s~Jam assoladas
por conflitos em tomo da cria9ao de novas lllstltu190es gl~baIs,. cap.azes de
representarem de forma justa os povos do mundo tanto pre-naclOnals como
pos-nacionais.



em quest6es como 0 ambiente e as minas terrestres, mas fazem-n
d f· . 0 atravessan 0 rontelras ate Importantes circunscrir6es ou estados des f -

. '5, sa Orrn
esbatendo a diferen~a entre a politica nacional e a politica intern' a
M· d . - . aClOnal
. Ult~S estas o;?all1z~~oes ~unclOnam ma~s como redes do que como hie~

rarqUlas burocratlcas. A medida que orgamza~6es descentralizadas.d d . . e cOrnu.
m a es virtuaiS se desenvolvem na Internet, atravessam jurisdi~6es territ '.

c . ,. d - onaiS
e ~lam os seus propnos pa roes de governa~ao. Alguns te6ricos veem Uma
socledade global dos que estao interligados a ser sobreposta as comun'd d
1 . d" '. I a esocaiS tra IClOnaIS.Apesar do sIstema de Vestef,Hia de estados sobera. d - . nos ser
a~n a 0 padrao dom~nante nas rel.a~6es internacionais, podemos come~ar a
visiumbrar urn padrao de comumdades e de governa~ao transversais, que
apresentam alguma semelhan~a com a situa~ao anterior a 1648.

A revolu~ao da informa~ao nao e a unica tendencia vicrorosa a min. d Y, " b aro
sIstema e estefaha. A globalizar;ii.o e a marketizar;ii.o estao relacio d~ , . na as
mas tern raizes mdependentes. Na sua mais recente encama<;ao, a globaliz _

t' , . . a~ao
remo? a a estrategla amencana ap6s a Segunda Guerra Mundial e 0 desejo
de cr:ar uma e.conomia internacional aberta, de modo a prevenir outra de-
pressao, ~ reaVIVar as economias da Europa Ocidental e do lapao e a conter
o comumsmo. 0 enquadramento intemacional e as press6es politicas para a
abertur~ dos mercados foram produto da diplomacia americana, mas foram
f~rtaiecidos por avan~os na tecnologia dos transportes e das telecomunica_
~oes, q~e tornaram cada vez maisdispendioso para os estados voltarem as
costas as for~as de mercado globais.

A marke:iza~~o tambem esta relacionada com a revolu~ao da informa~ao,
ma~ tern raizes mdependentes nas coliga~6es polfticas nacionais variaveis
na ~m~ac~ao que se seguiu as crises petroliferas da decada de 1970 e n~
falencla das economias planeadas. A te6rica britanica Susan Strange defen-
deu que 0 equilibrio entre os estados e os mercados se alterou ap6s a decada
de. 1970, fazendo do Estado apenas uma fonte de autoridade entre varias e
deIxando «uma fresta aberta de nao-autoridade ou de nao-governa~ao»lO.
Stran~e argumentou que 0 poder se difundiu dos governos para os mercados
em tais fun~6es ,cr~ciais c?mo a manuten~ao do valor da moeda, a escolha
~o modelo :conomlco, os Impostos, a constru~ao de infra-estruturas, a poli-
tI.ca contraciclo e .a protec~ao contra 0 crime. A urn nivel macro, a incapa-
cId:de da .ec.onomIa planeada sovietica em responder adequadamente a revo-
I~~ao ~a llltorma~ao conduziu ao colapso do poder sovietico e ao fim da
bipolandade. A urn nivel micro, a informa~ao e essencial para a eficacia dos
mercados e 0 crescimento e difusao de informa~ao diminuiu os custos das
transac~6es e tomou todos os tipos de contratos muito mais faceis.

:\pesar de :udo isto, a revolu~ao da informa~ao nao transformou ainda a
pohtIca mundIal numa nova polftica de completa interdependencia com-
plexa. Uma razao para tal e a de que a informa~ao nao flui num vacuo, mas

nurn espa~o politico que ja esta ocupado. Ao longo dos ultimos quatro secu-
los, os estados estabeleceram a estrutura polftica no interior da qual a in for-
ma~ao flui atraves das fronteiras e outras transac~6es se realizam.

o crescimento do papel da informa~ao afecta 0 poder do estado, quando
medido em termos de recursos. No equilibrio de poder europeu do seculo
X:VlI1, 0 territ6rio, a popula~ao e a agricultura forneciam a base para a infan-
taria, que era urn recurso de poder crucial, sendo a Fran~a a principal
beneficiaria. No seculo XIX, a capacidade industrial proporcionou os recursos
essenciais que permitiram a Gra-Bretanha e, mais tarde, a Alemanha ganha-
rem poder. A meio do seculo XX, a ciencia, e particularmente a ffsica nuclear,
contribuiu com recursos de poder cruciais para os Estados Unidos e para a
Uniao Sovietica. No pr6ximo seculo e previsivel que a tecnologia da infor-
ma~ao, em sentido lato, venha a constituir 0 recurso de poder mais impor-
tante. Os Estados Unidos beneficiam da sua grande vantagem em tecnologias
de informa~ao, apesar de, com 0 tempo, a tecnologia se disseminar.

Em principio, a revolu~ao da informa<;ao tem urn efeito descentralizador. Ao
reduzir os custos, as economias de escala e as barreiras de acesso aos mercados,
deveria reduzir 0 poder dos grandes estados e potenciar 0 poder dos pequenos.
Isso ainda nao aconteceu. Porque? Em primeiro lugar, existem ainda importan-
tes barreiras ao acesso e a economias de escala em rela~ao a alguns aspectos
do poder que estao relacionados com a informa<;ao. Custa pouco disseminar a
informa~ao existente, mas e ainda dispendioso estar na vanguarda da recolha e
da produ~ao de nova informa~ao. Em segundo lugar, existem algumas vanta-
gens em se ser 0 primeiro. Em parte devido a transforma~ao da economia
americana na decada de 1980 (omitida ou nao compreendida pelos profetas do
declinio dos EUA desse periodo) e em parte devido aos grandes investimentos
impulsionados pela competi~ao militar da Guerra Fria, os Estados Unidos de-
senvolveram uma enorme vantagem na aplica~ao de tecnologias da informa~ao,
particularmente em rela~ao aos conflitos militares.

Muitos analistas militares referem-se a uma «revolu~ao nos assuntos
militares», gerada pel a aplica~ao de tecnologia da informa~ao. Sensores
localizados no espa~o, transrnissao directa, computadores de alta velocidade
e software complexo, forneceram a capacidade para recolher, tratar, proces-
sar, transferir e disseminar a informa~ao acerca de acontecimentos altamente
complexos a desenrolarem-se em vastas areas geograficas. Este conhecimento
do campo de batalha combinado com poder de precisao proporciona uma
vantagem poderosa, a cujos princfpios assistimos na Guerra do Golfo. Como,
para seu desalento, descobriu Saddam Hussein, as avalia~6es tradicionais do
equilibria das plataformas de armamemos, como tanques e avioes, tornam-
-se irrelevantes a nao ser que incluam a capacidade para integrar informa~ao
nesse armamento. Muitas das tecnologias cruciais estao ou virao a estar cada
vez mais disponiveis nos mercados cornerciais e e de esperar que estados



mais fracos ou grupos terroristas tenham acesso a muitas delas. 0 principal
contudo, nao e a posse de equipamento sofisticado ou de determinados sis~
temas, mas a capacidade de construir urn «sistema de sistemas». Nesta di-
mensao, e provavel que os Estados Unidos venham a manter a sua vantagem
em relar;ao aos outros estados e, em termos de guerra baseada na informa_
r;ao, uma pequena vantagem pode fazer toda a diferenr;a na determinar;ao do
resultado final de urn conflito. Por outro lado, a difusao da tecnologia para
grupos nao-estaduais, combinada com a vulnerabilidade das modernas sac ie-
dades abertas baseadas na informar;ao, revela que as problemas de seguranr;a
futuros envolverao mais do que apenas uma competir;ao entre as estados.

A REVOLU<;Ao DA INFORMA<;Ao E A INTERDEPENDENCIA COMPLEXA

A revolur;ao da informar;ao nao nivelou 0 poder entre os estados. Se
algum efeito tern tido ate agora e a contrario, e as realistas podem sentir-se
vingados. Mas quanta a ter reduzido a papel dos governos e 0 poder de todos
os estados? Aqui as mudanr;as acompanham mais a curso previsto par libe-
rais e construtivistas.

A interdependencia complexa e certamente muito maior na dimensao dos
canais de comunicar;ao multiplos entre as sociedades. Nao apenas se assiste
a urn grande aumento no numero dos contactos transnacionais e trans gover-
namentais, mas a uma alterar;ao do seu caracter. Os fluxos transnacionais
anteriores eram controlados fortemente par grandes organizar;6es burocra-
ticas, como empresas transnacionais au a 19reja Catolica, que podiam benefi-
ciar com as economias de escala. Essas organizar;6es continuam a ser impor-
tantes, mas agora a redur;ao dos custos abriu caminho para organizar;6es em
rede pouca estruturadas e mesmo para as indivfduos. Estas organizar;6es e
redes nao-governamentais sao particularmente eficazes em se introduzirem
nos estados, sem ligar as fronteiras, e em usarem as suas preocupar;6es
como agenda para os lfderes polfticos. 0 movimento que conduziu ao tratado
para banir as minas terrestres em 1996 era uma coligar;ao interessante de
organizar;6es de rede a trabalharem com governos de potencias medias, como
o Canada, e alguns polfticos e celebridades individuais, como a Princesa
Diana da Gra-Bretanha, para atrafrem a aten<;;ao e fixarem a agenda dos
governos. 0 papel das ONGs foi igualmente importante como canal de
comllnicar;ao entre delegar;6es nas discuss6es em torno do aquecimento glo-
bal em Quioto em 1998. A industria e os sindicatos competiram em Quioto
pela atenr;ao dos media dos grandes paises. 1mportante tambem foi outro
tipo de rede transnacionaL urn grupo de especialistas par vezes denominado
par comunidade epistemica. Ao enquadrarem os assuntos em que a conhe-
cimento e importante. essas redes de especialistas podem por vezes tor-
nar-se actores essenciais na formar;ao de coligar;6es e nos processos nego-

INTERDEPENDENCIA, GLOBALIZAc,:Ao E A ERA DA INFORMAc,:Ao

.' Ao gerarem conhecimento, podem proporcionar a base para uma coope-
ClalS. -f . d'_ ef-ectl'va A Convencao de Montreal sobre a redur;ao do ozono 01 ISS0rar;ao . ,
exemplo. .

Para compreendermos 0 efeito da informar;ao a bmxo custo~ sabre a po-

d temos primeiro de compreender a «paradoxa da abundancLa». Umaer, - A •
abundilncia de informar;ao conduz a uma escassez de atenr;ao. atenr;~o
torna-se num recurso escasso, e aqueles que sejam c~pazes de fazer a dlS-
tinr;ao entre os sinais importantes e a barulho de fundo. gan~am poder.
A procura por editores, filtradores e consultores aumenta, e lSSOe uma Fonte
de poder. As marcas comerciais e a capacid~d~ par~ .confem urn selo de

P
rovacao internacional de «Boa Gestao Domestlca» lrao tornar-se cada vez

a ,
mais importantes. .

Mas a poder nao flui necessariamente para aqu.eles c~m capac:dade. para
reter a informar;ao. Em determinadas circunstanclas, a mformar;ao pnvada
pode enfraquecer a credibilidade dos que a detem. Par exe:up~o, os eco~o-
mistas chamam a atenr;ao para que os vendedores de automov.el.s usados tern
mais conhecimento acerca dos seus defeitos do que as potenClalS co~~rado-
res. Alem disso, ha uma maior probabilidade que sejam os .propnetarlOs de
automoveis em mau estado a vende-los do que os proprietanos de carras em
born estado. 1sto leva os potenciais compradores a descerem a prer;o. que
estao dispostos a pagar, ajustando-o tendo e~ conta ~efeitos desconhecld~s.
Consequentemente, 0 resultado da informar;ao supenor dos vend~dores nao
e a de melhorarem 0 prer;o media que recebem mas, em vez dlSSO, de as
tornar incapazes de venderem auto move is usados e~ born estad? pelo seu
real valor. Ao contrario da interdependencia assimetnca no comerclO, onde
a poder flui para aqueles que podem. permitir-se reter au quebrar .lar;os
comerciais, a poder da informar;ao nUl para aqueles qu: podem edltar e
validar com credibilidade a informar;ao, escolhendo a que e ao mesma tempo

correcto e importante.

OS NOVas ACTORES GLOBAIS

E quase como se 0 rnundo tivesse chegado a llr.na esp~cie d~ neorned~e-
valisrno, no qual as institui<;6ese as fontes de autondade sao var:adas. ASSlm
como os lfderes dos Cavaleiros Templarios au a ordem dos Franclsca/n~s esta-
vam abaixo apenas dos prfncipes mais poderosos, igualmente 0 secretan~-geral
da Amnistia Intemacional e 0 director-executivo da Royal Dutch Shell pr~J~ctarn
sombras mais longas no palco internacional do que os lideres da MoldaVIa, ~:
Namibia ou de Nauru. 0 estado pode nao estar ainda para desaparecer, mas P
nao e 0 que costurnava ser.



Entre editores e consultores, a credibilidade e uma fonte crucial de poder.
A reputa<;ao sempre foi importante na politic a mundial e torna-se ainda mais
importante por causa do «paradoxo da abundancia». 0 reduzido custo de
transmissao de dados significa que a capacidade para transmitir e bastante
menos importante como recurso de poder do que antes, mas a capacidade
para filtrar a informa<;ao e cada vez mais importante. Os conflitos politicos
centram-se menos em tome do controlo da capacidade para transmitir infor_
ma<;ao do que em tomo da cria<;ao e destrui<;ao da credibilidade.

Uma implica<;ao da abundancia de fontes de informa<;ao independentes,
e da importancia da credibilidade, e a probabilidade de que 0 poder suave
se tome menos dependente simplesmente de recursos materiais do que no
passado. Quando a capacidade para produzir e disseminar informa<;ao era
urn recurso escasso, os instrumentos restritivos inclulam 0 controlo das gni-
ficas, das esta<;6es de radio e dos jornais. 0 poder duro - utilizando a for<;a
para assumir 0 controlo de uma esta<;ao de radio, por exemplo _ po de gerar
poder suave. No caso da televisao global, 0 dinheiro tambem pode conduzir
ao poder suave. Por exemplo, a CNN esta sediada em Atlanta e nao em Ama
ou no Cairo devido a posi<;ao de lideran<;a americana na industria e na
tecnologia. Quando 0 Iraque invadiu 0 Koweit em 1990, 0 facto da CNN ser
essencialmente uma empresa americana ajudou a classificar mundialmente a
questao como agressao (comparavel as ac<;6es de Hitler na decada de 1930),
em vez de uma tentativa justificada para inverter a humilha<;ao colonial
(companivel a «liberta<;ao» largamente aceite pela India da colonia portu-
guesa de Goa na ctecada de 1960).

Esta rela<;ao estreita entre 0 poder duro e 0 poder suave tende a ser alga
enfraquecida em condi<;6es de interdependencia complexa numa era da in-
forma<;ao. A propaganda na forma de informa<;ao livre nao e nova. Hitler e
Estaline utilizaram-na com eficacia na decada de 1930. 0 controlo da tele-
visao por Milosevic era essencial para 0 seu poder na Servia na decada de
1990. Em Moscovo, em 1993, uma batalha pelo poder foi travada numa
esta<;ao de televisao. No Ruanda, em 1994, os Hutus controlavam as esta<;6es
de radio que incitaram ao genoC{dio da minoria tutsi. 0 poder da radiodifu-
sao persiste, mas sera cada vez mais complementado pela Internet, com os
seus multiplos canais de comunica<;ao, controlados por mUltiplos actores,
que nao podem usar a for<;a para se controlarem uns aos outros. Os conflitos
irao ser influenciados nao apenas por saber que actores detem esta<;6es de
televisao, esta<;6es de radio ou web sites - uma vez que exista uma abun-
dancia dessas fontes - mas por saber quem presta aten<;ao a que fontes de
informa<;ao e desinforma<;ao.

A radiodifusao e urn tipo de informa<;ao que tern desde ha muito urn
impacto sobre a opiniao publica. Ao centrarem-se em determinados conflitos
e problemas de direitos humanos, os emissores pressionaram os politicos a

uns conflitos externos e nao a outros - exemplo, a Somalia
responder a a~~ Sudao na decada de 1990. Nao surpreendentemente,
em vez da regiao suI do d . fluencI'ar manipular ou controlar as esta<;6esos tern procura 0 m, ,. ,
as g?~ern l' - tern conseguido alcan<;a-lo com relatIvo sU,cesso, Ja
de radIO e de te eVIsao e no de locais de emissao fisicamente
que urn numero relativame:~: fe:;~ea mesma mensagem a muitas pessoas.
implantados foram usadosd

P . _ largada para a emissao restrita temN ntanto a mudan<;a a emissao a ._

i:p~rtantes' implica<;6es p~llti~a:~l~C~~~::irs~~ ~~:s c:~~i:n~i~~~e~~~~e~::s
tem aos emissores seg~.en a; 0 a el interactivo da Internet; nao apenas
importante para ~ pOhtI~afacilit? aPcoordena<;ao da ac<;ao atraves das fron-
concentra. a aten~a?d c~m a custos reduzidos permite 0 desenvolvimento de
teiras. A mte~aCtIVI a, e '. essoas ue se imaginam a si proprias como
novas comumdades ~lrdt~a.Ids~~ indep~ndentemente da distancia a que separte de urn grupo m IVI ,
encontram fisicamente uns dos outros.

A REVOLU<;AO DA INFORMA<;AO E A DEMOCRATIZA<;AO ,

'z res eito aos paises, a maior parte dos modeladores ~e mfor-
r-::.

0
q~e dl p. Isto nao e acidental. As suas sociedades estao famI-

~a?aodsao den:o~:~~I~~ca de informa<;ao e as suas institui<;6es de governa<;ao
hanza_ as com d por ela Podem moldar a informa<;ao porque a podem
nao sao amea<;a as. . , t s mais atrasa-
tambem adquirir. Os estados au~oritarios, tIplcamente en re 0 0 da China

A 'deravelmente malS problemas. Governos como
dos, tern consl 'd d-os a Internet controlando os for-
podem controlar 0 ,acesso ~~si:~~~ c~ ::mero relativamente pequeno de
necedores de, servI?os e gdis endioso avan<;ar com tais restri<;6es, e 0

utilizadore~. E possivel, maS let~ ara s~r eficaz para objectivos politicos.
controlo nao tern de ser comp b' P grau de autoritarismo polltico com. stado que com ma urn /
Smgapura, urn e ,. t mate acrora combinado os seus controlos polI-
o liberalismo economlCO, e 01 t Mas a medida que sociedades'. apel crescente para a nterne. 1 ,
tiCOScom urn p. " d d lvimento em que uma parte malSS' crapura atmgem mveiS e esenvo •
como m

o
. l' d deseja menos restri<;6es no acesso a

extensa de traba~hado~:s ;:;d:~Iao~Z~e~: trabalhadores mais criativos, 0 seu
Net, correm 0 nsco etir na economia da informa<;ao. Singapura
recurso maiS escasso para comp d'l de reformar 0 seu sistema educa-' ' debater-se com 0 lema ,
esta por ISSOa, '.' t'vidade individual que a economla da
cional, como forma de encoraJar a cna It t ndo manter os controlos sociais- ., ., ao mesmo tempo en a
informa<;ao Ira eXIgIr, d' f - 0 Os sistemas fechados tornam-seexistentes sobre os fluxos e m orma<;a .

mais dispendiosos. , f h dos se tornem mais dispendiososOutra razao para que as sistemas ec a " als
. cado para os estrancreiros mvestlrem fundos num pe 0 facto de ser arrlS 0



autoritario, onde as principais decis6es sao tomadas de uma forma opaca.
A t~an.spare?cia esta a tornar-se num bem crucial para paises que procuram
atralr mvestm~entos. A capacidade para impedir que a informa<;ao saia, que
outrora se ahgurava Hio valiosa para os estados autoriuirios, debilita a
credibilidade e a transparencia necessarias para atrair investimento em termos
competitivos globais. Este ponto foi ilustrado pel a crise financeira asiatica de
.19:17. Os_ governos que nao sao transparentes nao sac crediveis, ja que a
I~forma<;ao que apresentam e encarada como tendenciosa e selectiva. Alem
dISSO, a medida que 0 desenvolvimento economico avanca e as sociedades
d~ clas~es medias se desenvolvem, as medidas repressiv~s tornam-se mais
d=sp~ndlOsa~, nao apenas no pais mas igualmente em termos da sua reputa-
<;ao mternaclOnal. Tanto Taiwan como a Coreia do Sui descobriram no final
da decada de 1980 que a repressao das exigencias crescentes de democracia
e de liberdade de expressao Ihes custaria bastante caro em termos da sua
:eputa<;ao e poder suave. Ao come<;arem a democratizar-se nessa altura,
fortaleceram a sua capacidade para lidarem com crises economicas, compa-
rando, por exemplo, com a Indonesia

Quaisquer que sejam as consequencias futuras da interactividade e das
~omunidades virtuais, uma consequencia politica do aumento dos fluxos de
mforma<;ao livre atraves de canais multiplos e ja clara: os estados perderam
grande parte do seu controlo sobre a informa<;ao nas suas proprias socieda-

des. Os estados que desejem desenvolver-se necessitam de capital do exterior
e da tecnologia e organiza<;ao que 0 acompanham. As comunidades geogra-
ficas ainda sao as mais importantes, mas os governos que queiram assistir a
urn desenvolvimento rapido, descobrirao que terao de desistir de algumas
das barreiras aos fluxos de informa<;ao que protegiam os politicos da avalia-
~ao exterior. Os governos que desejem taxas elevadas de desenvolvimento
deixarao de ser capazes de comportar 0 conforto de poderem manter a sua
situa<;ao politica e financeira no interior de uma caixa negra nacional.

Estamos numa fase tao inicial da revolu<;ao da informa<;ao que quaisquer
conc1us6es devem ser apenas sugest6es. Nao obstante, os indicios de que
dispomos encaminham-nos para quatro argumentos principais. Em primeiro
lugar, alguns liberais estao err ados nas suas previs6es acerca de urn efeito
nivelador das revolu<;6es da informa<;ao e das comunica<;6es sobre a distri-
bui<;ao de poder entre os estados. Isto acontece em parte porque as econo-
mias de escala e as barreiras ao acesso ainda persistem em rela<;ao a infor-
ma<;ao estrategica e comercial; e em parte porque, no que diz respeito a
informa<;ao livre, os maiores estados estarao geralmente melhor colocados
na competi<;ao pela credibilidade. Em segundo lugar, os tluxos baratos de
informac;:ao geraram uma enorme mudan<;a nos canais de contacto atraves
das fronteiras estaduais. Actores nao-governamentais a operarem transna-
cionalmente tern muito mais oportunidades para organizar e propagar as suas
ideias. Os estados sao mais facilmente penetrados, assemelhando-se menos
a caixas negras. Os lfderes politicos verificarao que e mais diffeil manter
uma ordenac;:ao coerente das quest6es de polftica externa. Em terceiro lugar,
a revolu<;ao da informac;:ao esta a mudar os processos politicos, de forma que
as sociedades abertas democraricas competirao com mais eficacia do que as
estados autoritarios pelo recurso de poder crucial da credibilidade. Final-
mente, a poder suave esta a tornar-se mais importante em relac;:ao ao poder
duro do que 0 que acontecia no passado, it medida que a credibilidade se
transforma num recurso crucial de poder, tanto para os governos como para
as ONGs. Apesar da coerencia das politic as governamentais poder diminuir
em estados mais pluralistas e permeaveis, esses mesmos paises podem estar
melhor colocados em termos de credibilidade e de poder suave. Resumindo,
os estados com base geogrMica irao continuar a estruturar a polftica numa
era da informac;:ao, mas os processos da polftica mundial no interior dessa
estrutura estao a ser submetidos a uma mudanc;:a profunda.
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1. 0 que e a interdependencia complexa? 13 urn modelo descritivo') Onde encontra-
mos a interdependencia complexa mais desenvolvida hoje em dia?



2. 0 que torna a interdependencia econ6mica uma fonte de poder? Qual e a dife-
ren<;a entre a sensibilidade e a vulnerabilidade?

3. Quais foram as causas subjacentes e imediatas da crise petrolffera de 1973? Por
que razao nao ocorreu mais cedo - em 1967, por exemplo? Poi um aconteci_
mento unico ou 0 come<;o de uma revolu<;ao na politic a internacional? Por que
razao a for<;a nao foi utilizada?

4. A teoria liberal era optimista em que 0 aumento do comercio internacional iria
seriamente diminuir a atrac<;ao da for<;a militar como instrumento de politica
internacional? 0 que sugere 0 regime petrolifero internacional para apoiar ou
rejeitar esta tese?

5. Do ponto de vista das cl<issicas assun<;6es realistas, nao deverfamos esperar por
assistir a coopera<;ao entre estados em condi<;6es de anarquia. Como consegue
explicar 0 elevado grau de coopera<;ao conseguido pelos estados produtores de
petr61eo em 1973? 0 embargo conseguiu atingir os seus objectivos? De que
forma foi bem sucedido? De que forma fracassou?

6. Ira a interdependencia ecol6gica gerar a coopera<;ao?
7. Qual e 0 papel dos grandes estados na administra<;ao da economia internacional?

Qual e 0 papel das institui<;6es?
8. Os actores transnacionais e transgovernamentais iran ganhar importancia?
9. De que forma esta a revolu<;ao da informa<;ao a influenciar a politica mundial?

10. A globaliza<;ao e 0 estreitamento das distancias sao irreversfveis?


