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I – Conceito de Governança Global 

A abordagem específica sobre o conceito de Governança aparece na metade 

dos anos 1980, por meio de relatórios de organizações como o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional que utilizam a expressão “boa governança” para 

indicar uma série de princípios que deviam orientar o trabalho e as condutas dos 

países que recebiam financiamentos dessas organizações. O discurso de promover 

o desenvolvimento estava articulado com a responsabilidade dos governos em 

observar leis que tornassem factíveis o livre funcionamento do mercado, da 

propriedade privada e da segurança dos investimentos. Essa é uma abordagem 

claramente liberal. “Boa Governança” proporcionaria transações efetivas nos 

mercados e, como consequência, favoreceria o crescimento econômico e a redução 

da pobreza. A partir dos anos 1990 essa abordagem começa a ser criticada. O 

Banco Mundial, pressionado por movimentos sociais e populares, admite fracassos 

em suas ações e passa assumir compromisso com o desenvolvimento sustentável, 

adotando políticas ambientais mais rigorosas e “advogando um papel mais central 

para os cidadãos e agentes locais nos processos de desenvolvimento através da 

participação e da boa governança” (COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL, 

1996). O ponto de inflexão histórica da abordagem sobre governança ocorre com o 

relatório da Comissão sobre a Governança Global, elaborado por 26 especialistas 

nomeados pela ONU, e apresentado em 1994. Nele, surge a definição de 

governança como “a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as 

instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns”, ocorre uma 

mudança na ideia original de governança, vista como um conjunto de relações 

intergovernamentais agora envolve também as “organizações não governamentais 

(ONG), movimentos civis, empresas multinacionais e mercados de capital globais” 

(COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL, 1996, p. 2). O processo de 

globalização alterou o padrão clássico de soberania estatal, criando 

constrangimentos em relação às competências e autoridade dos Estados nacionais, 

novos atores, como organizações internacionais, empresas multinacionais e 

organizações não governamentais, passam a ocupar novos espaços na discussão e 

solução de problemas. Trata-se da chamada “governança sem governo”. Enquanto 

os governos se baseiam em atividades sustentadas por uma autoridade formal e 

pelo poder de polícia, a governança diz respeito a “atividades apoiadas por objetivos 

comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente 

prescritas e não dependem, necessariamente, do poder de polícia para que sejam 

aceitas e vençam resistências” (ROSENAU, 2000, p. 15). No entanto, a governança 



não exclui a dimensão estatal. Numa abordagem Neorrealista, ela abrange as 

instituições governamentais, a distinção é que ela compreende “também os 

mecanismos informais, de caráter não governamental, que fazem com que as 

pessoas e organizações dentro de sua área de atenção tenham uma conduta 

determinada, satisfaçam suas necessidades e respondam às suas demandas”. 

(ROSENAU, Ibid., p. 15-16). A noção de governança alcança, portanto, a formatação 

de instituições, ou seja, regras que contribuam para a solução de conflitos e a 

promoção da cooperação entre vários atores. De um ponto de vista 

Neoinstitucionalista, KEOHANNE e NYE destacam a importância das instituições 

internacionais no processo de governança: “Governança refere-se à emergência e 

reconhecimento de princípios, normas, regras e procedimentos que tanto provêm 

padrões aceitáveis de comportamento público como são seguidas suficientemente 

para produzir regularidades comportamentais”. (2000, p. 12)  

II – Diferença entre Governança e Regimes Internacionais 

Como a governança é formatada e operada em bases institucionais seu 

conceito se aproxima do conceito de regimes internacionais. No entanto, ROSENAU 

(op. cit.) faz a distinção entre os dois conceitos: governança global e regimes 

internacionais. Embora ambos envolvam atores estatais e não estatais, públicos e 

privados, que estão de acordo que a cooperação em nome de seus interesses 

pressupõe a aceitação de princípios, regras, normas e procedimentos, e que 

também não exista nos regimes autoridade central (o que seria equivalente ao 

conceito de “governança sem governo”), “eles estão longe de ser a mesma coisa” 

(Ibid., p. 21). Nesse sentido, os dois conceitos não devem ser confundidos. 

Governança é um processo de solução de conflitos comuns, com ampla participação 

dos atores envolvidos, que opera através da persuasão, da confiança e do 

consenso, baseada em regras e instituições. Regimes são princípios, normas, regras 

e procedimentos de tomada de decisão construídos em torno de um tema específico. 

A “ordem econômica internacional” compreende, por exemplo, o regime do comércio 

internacional, o regime monetário internacional e o regime que trata do investimento 

direto estrangeiro. A concretização da governança global diz respeito a articulação 

formal de acordos e contratos em diversas áreas coordenados e codificados em 

instrumentos comuns, como convenções e tratados. Regimes são formas concretas 

e objetivas de articulação de interesses, superação de problemas de ação coletiva e 

de solução de conflitos. 

III – Governança Global e seus principais atores na atualidade 

Antes de entrar propriamente no tema proposta, cujo objeto principal será 

analisar o papel dos novos atores internacionais que emergiram após o fim da 

Guerra Fria e a consequente extinção da bipolaridade, consideramos importante, 

ainda que de maneira breve, examinar de um ponto de vista epistemológico, os 

antecedentes político-ideológico e histórico-cultural da política externa daquele que 



reconhecemos como o principal ator de qualquer que seja a tentativa de construir 

uma Governança Global: os Estados Unidos da América. 

III. 1 – Os Estados Unidos da América 

Os argumentos aqui assumidos tomaram como referência a narrativa 

desenvolvida na obra “A Política Externa Americana e Seus Teóricos” de autoria do 

historiador britânico PERRY ANDERSON professor da Universidade da Califórnia 

(UCLA), lançada em abril deste ano (2015) na qual sustenta que o “Poder Imperial” 

dos EUA cresceu de forma quase contínua a partir da sua independência e durante 

os séculos XIX e XX, mas não há dúvida de que foi após a Segunda Guerra Mundial 

que o país conseguiu impor sua supremacia política, militar e econômica dentro do 

mundo capitalista, até o fim da URSS e da Guerra Fria, quando se transformou, 

inquestionavelmente, numa superpotência mundial. Segundo ANDERSON (2015), o 

poder dos EUA que passou a existir após 1945 tem uma longa pré-história. Aos 

privilégios objetivos de uma economia e geografia sem paralelos foram 

acrescentados dois potentes legados subjetivos, um de natureza cultural e outro de 

natureza política: a ideia de uma nação que gozava de privilégio divino, imbuída de 

uma vocação sagrada, derivada da colonização puritana; e a crença de que uma 

república dotada de uma constituição de liberdade eterna havia surgido no Novo 

Mundo, oriunda da Guerra da Independência. A megalomania do “Destino 

Manifesto”, cuja dimensão econômica era a “Open Door Politics”, foi responsável por 

arrancar o Panamá da Colômbia e transformá-lo numa dependência dos Estados 

Unidos, pela pilhagem do México, pela tomada do Havaí, pelo massacre das 

Filipinas. Desde o início, a “excepcionalidade e o universalismo” formaram um 

composto potencialmente instável. De um lado, permitiu a crença de que os EUA 

poderiam preservar suas virtudes únicas à parte de um mundo degradado. De outro, 

autorizou um ativismo messiânico para promover o resgate desse mundo. Em 1900 

BROOKS ADAMS estabeleceu a lógica da proeminência norte-americana em 

“America’s Economic Supremacy”: “Pela primeira vez na experiência humana, uma 

única nação, este ano, lidera a produção de metais preciosos, cobre, ferro e carvão; 

e, neste ano também, pela primeira vez, o mundo tem feito seus negócios bancários 

na direção Oeste, e não Leste, do atlântico”. Em 1910, o capitalismo norte-

americano já era maior, em sua magnitude industrial, do que a Alemanha e a Grã-

Bretanha juntas. Com a posse de Woodrow Wilson à Casa Branca a política externa 

americana experimenta uma reviravolta, como nenhum outro presidente antes ou 

depois dele, Wilson, no Congresso Mundial de Vendedores em 1916, expressou em 

tom messiânico os elementos epistemológicos constitutivos do discurso afirmativo de 

que a religião, o capitalismo, a democracia, a paz e o poder dos EUA eram um só: 

“Ergam seus olhos para o horizonte dos negócios e, com a inspiração do 

pensamento de que vocês são norte-americanos e estão destinados a levar a 

liberdade, a justiça e os princípios da humanidade a onde quer que vão saiam 

vendam bens que tornarão o mundo mais confortável e feliz, e convertam essas 

pessoas aos princípios da América”. Wilson patrocinou a entrada dos EUA na 



Primeira Guerra Mundial, ainda que não atendesse a nenhum interesse nacional 

determinável, uma decisão monocrática, executada com elevada perseguição étnica 

e repressão política doméstica. O ganho foi nulo, nem no nível popular, nem no nível 

da elite sentiu-se qualquer necessidade pela execução de projetos institucionais. Os 

EUA poderiam cuidar de si mesmos sem se preocupar indevidamente com a Europa. 

Sob a bandeira do retorno a normalidade em 1920, Warren G. Harding derrotou seu 

oponente democrata obtendo a maior vitória eleitoral no voto popular (60,32% contra 

34,15%) desde que existem registros das votações. Em uma década, porém, a 

chegada da Grande Depressão foi um sinal de que a pré-história do império norte-

americano se aproximava do fim. Se a quebra de Wall Street em 1929 foi o estouro 

de uma bolha de crédito endógena, o fósforo das falências bancárias que queimou a 

economia dos EUA na direção de uma quebra brusca real foi aceso pelo colapso do 

Creditanstalt na Áustria, em 1931 e por seus efeitos cumulativos em toda a Europa. 

Se as fábricas e as fazendas estavam relativamente isoladas do comércio mundial, 

os depósitos dos EUA não estavam isolados dos mercados financeiros 

internacionais. As preocupações imediatas do primeiro mandato de Roosevelt se 

assentavam em medidas internas para superar a crise, o que levou ao abandono 

sem cerimônia do padrão ouro e à rejeição brusca de qualquer tentativa 

internacional coordenada para administrar taxa de câmbio. No fim do segundo 

mandato de Roosevelt com o avanço da guerra na Ásia Central e a aproximação da 

Europa, o rearmamento compensou as fraquezas da recuperação nacional, dando 

ao New Deal um novo fôlego. A Casa Branca estava atenta aos desdobramentos no 

exterior e a prontidão militar foi intensificada, mas a opinião pública continuava 

avessa a repetição de 1917 – 1920. Roosevelt se preocupava com a beligerância 

Alemã e em menor grau com a Japonesa. Woodring, no Ministério da Guerra, não 

cogitava envolver os EUA em conflitos com grandes potências. Tudo fazia crer que 

eles ainda não haviam compreendido em toda sua extensão qual era o lugar do 

poder norte-americano no mundo por vir. Dando continuidade a essa narrativa 

ANDERSON (2015) coloca em destaque a obra “America’s Strategy in World 

Politics: the United States and the Balance of Power (New York 1942) que classifica 

como a elaboração mais marcante de literatura geopolítica já realizada na qual, o 

autor Nicholas Spykman holandês radicados nos EUA ocupante de uma cadeira na 

Universidade de Yale, define uma grade conceitual básica para a compreensão das 

relações contemporâneas entre os Estados e um mapa abrangente das posições e 

perspectivas norte-americana dentro dela. Em um sistema internacional sem uma 

autoridade central, o principal objetivo da política externa de cada Estado era 

necessariamente a preservação e o aumento do seu poder, em um esforço para 

conter o poder dos outros Estados. Os meios para obter o poder eram quatro: 

coerção, compra, troca e persuasão. Embora a força militar fosse o principal 

requisito da cada Estado Soberano, todos esses meios eram instrumentos de uma 

política externa eficaz. Mas sua visão mais ampla rejeitava as verdades americanas 

recicladas pelo governo para consumo interno em época de guerra. Para ele a 

democracia liberal havia se tornado um mito obsoleto; o laissez-faire levava a um 

crescente monopólio e a concentração de poder econômico; o livre-comércio era 



uma ficção ridicularizada pelos subsídios estatais, em casa, a luta de classes, 

declarada como inexistente, fora resolvida com bombas de gás lacrimogênio e 

violência; no exterior, baionetas norte-americanas ensinaram contabilidade moderna 

a raças inferiores. Depois que Washington entrou na guerra e a aliança com Londres 

e Moscou foi fundamental para a vitória, as prioridades do campo de batalha 

passaram a ter primazia sobre os cálculos do capital. Mas, esses cálculos 

permaneceram do começo ao fim, como fundo estratégico da luta global. Para os 

planejadores de Roosevelt as prioridades eram de dois tipos. O mundo deveria ser 

um lugar seguro para o desenvolvimento do capitalismo em geral; e, dentro desse 

mundo os EUA deveriam reinar supremos. O próprio sistema de livre iniciativa norte-

americano estava em risco sem acesso aos mercados estrangeiros. Era necessário 

generalizar a “Open Door Politics”. A Carta do Atlântico consertada por Roosevelt e 

Churchill e tornada pública em 14 de agosto de 1941, significou o êxito dessa 

política e, assim prescreveu no seu artigo VII: “Essa paz deverá permitir a todos os 

homens cruzar livremente os mares e oceanos.” De 1943 em diante, três 

preocupações eram as mais importantes. A primeira era a ameaça de um acordo 

satisfatório à Grã-Bretanha, devido sua Preferência Imperial. Washington não 

aceitaria nenhuma barreira às exportações norte-americanas. A segunda dizia 

respeito a disseminação na Europa de movimentos de resistência de posições à 

esquerda como ocorria na França, Bélgica, Itália Iugoslávia e Grécia. A terceira era o 

avanço do Exército Vermelho na Europa Oriental, a partir da primavera de 1944, o 

que se tornaria a ameaça mais importante na forma de seu aliado: a União Soviética. 

Afinal, o comunismo era um inimigo muito mais radical que o fascismo. Enquanto a 

luta durou Moscou manteve-se como aliado. Mas, assim que a luta terminasse, um 

acerto de contas necessariamente teria que ser feito. Enquanto a URSS ainda lutava 

por sua vida contra o Terceiro Reich, os Estados Unidos gozavam intocados, do 

boom do século, dando primazia à construção de uma ordem internacional liberal de 

comércio e segurança mútua que tinham a certeza de dominar. Produto da guerra, 

essa visão marcou uma ruptura de época na política externa americana. 

Tradicionalmente as fortalezas do nacionalismo isolacionista se localizavam nas 

pequenas empresas e na população de agricultores do meio-oeste; e os defensores 

de um nacionalismo mais intervencionista, ou internacionalismo, nas elites bancárias 

e coorporativas da Costa Oeste. A guerra uniu esses dois lados, na onda de 

indignação patriótica que se seguiu ao ataque a Pearl Harbor, os conflitos foram 

deixados para trás. Nessas condições, os dois nacionalismos – o isolacionista e o 

intervencionista – puderam finalmente começar a se fundir em uma síntese durável. 

Em 1945, com seu território intocado pela guerra, os Estados Unidos tinham uma 

economia três vezes maior que URSS e cinco vezes maior que a da Grã-Bretanha, 

controlavam metade da produção industrial do mundo e três quartos da reserva de 

ouro. As bases institucionais de uma paz estável teriam de refletir essa 

predominância. Na sequencia, em Bretton Woods, a Grã-Bretanha foi obrigada a 

abandonar a política de Preferência Imperial e o dólar foi estabelecido como mestre 

do sistema monetário internacional, a moeda de reserva à qual todas as demais 

tiveram de se atrelar para fixar seus preços. Ironicamente, o arquiteto da imposição 



da vontade norte-americana em Bretton Woods, Harry Dexter White, que fez “gato e 

sapato” de Keynes, era um simpatizante secreto da Rússia e um crítico do 

imperialismo desenfreado dos EUA. Roosevelt faleceu antes da rendição da 

Alemanha. Com o Exército Vermelho entrincheirado na Europa Oriental e os regimes 

comunistas o apoiando, com partidos comunistas de massa ativos, como na França, 

Itália e Finlândia as prioridades de Washington se inverteram. Truman que um dia 

havia se alegrado com a invasão nazista da União Soviética, na esperança de que 

cada um desses Estados destruísse o outro, estava bem preparado para a mudança 

de direção. Quatro dias após a rendição alemã, Truman cancelou o acordo militar 

com a Rússia, do tipo Land Lease (armas em troca do uso de bases militares), sem 

aviso prévio. Vencer aquilo que havia se transformado na Guerra Fria era a 

prioridade das prioridades se sobrepondo mesmo à Pax Americana. Por outro lado, 

a política externa soviética era extremamente defensiva, Stalin se preocupou tanto 

em manter boas relações com os aliados que atrapalhou a tomada de Berlin quando 

o grupo militar de Zhukov estava a apenas 65 km da cidade, em linha reta, com 

ordens do seu comandante, em 05 de fevereiro, para invadi-la entre os dias 15 e 16 

de fevereiro. Stalin cancelou essas instruções no dia seguinte por medo de exaltar 

os ânimos em Yalta, onde os três grandes haviam acabado de se reunir, mas não 

recebeu nenhum favor em troca. Se tivesse deixado seus generais avançarem como 

haviam acordado anteriormente a posição soviética para barganhar a Alemanha no 

pós-guerra teria sido inteiramente diferente, pois estaria muito mais fortalecido na 

mesa de negociações. Desse modo, os dois lados chegam a Guerra Fria com um 

elevado grau de assimetria, resultando claramente no deslocamento do equilíbrio do 

poder em direção aos EUA. Além disso, em termos materiais não havia nenhuma 

medida comum entre os dois lados. A URSS de 1946 – 1947 não tinham a mais 

remota esperança de possuir a ambição na qual a grande estratégia norte-

americana se baseava: uma “preponderância de poder” em todo o mundo, 

demonstrada por sua encenação sobre Hiroshima e Nagasaki. A iniciativa no conflito 

entre os dois estava com o lado mais forte. O Discurso ideológico era de 

“contenção”, mas a substância da Doutrina não era nada defensiva. Desde o início, 

o objetivo não era frear, mas eliminar o adversário. Era uma Guerra de Exaustão, 

não uma Guerra de Conquista. Numa abordagem metafórica os EUA tinham 

infinitamente mais musculatura que a URSS e podiam esperar o tempo que fosse 

necessário para a desintegração civil do regime soviético. O que historicamente 

restou comprovado. Portanto, nossa abordagem até aqui teve o propósito tão 

somente de enunciar as premissas epistemológicas do discurso politico-ideológicas 

e histórico-culturais com as quais os Estados Unidos construíram o poder que hoje 

dispõe. Um discurso marcado por elementos objetivos e subjetivos já mencionados 

no início deste trabalho. Mas que tem no viés religioso o cimento unificador da nação 

traduzido na crença do “Destino Manifesto”. Assim Roosevelt no seu último discurso 

inaugural de 1944: “O Deus todo poderoso abençoou nossa terra de muitas 

maneiras. Ele nos deu corações robustos e braços fortes com os quais podemos 

desferir golpes poderosos por nossa liberdade e verdade ...”. Truman, ao falar sobre 

o dia em que jogou a bomba atômica sobre Nagasaki: “Agradecemos a Deus por [a 



bomba atômica] ter vindo a nós e não aos nossos inimigos; e oramos para que Ele 

possa nos guiar para usá-la em Seus caminhos e para Seus propósitos”. Em meio 

às ruínas do pós-guerra, Truman foi mais triunfante: “Nós estamos indo em frente 

para cumprir o nosso destino, um destino que eu penso que o Deus Todo-Poderoso 

tencionava que tivéssemos.” Desde então a divindade continuou a guiar os Estados 

Unidos, dos tempos Eisenhower, quando “Em Deus confiamos” se tornou o lema 

oficial da nação, aos de Kennedy, quando exclamava: “Tendo uma boa consciência 

como nossa única recompensa garantida e a história como última juíza de nossas 

ações, sigamos em frente para liderar a terra que amamos, pedindo Sua benção e 

Sua ajuda, sabedores que na Terra a obra de Deus deve, em verdade, ser nossa 

obra.” Até a declaração do jovem Bush de que “Nossa nação foi escolhida por Deus 

e comissionada pela história para ser um modelo para o mundo.” E a confiança de 

Obama de que Deus continua a chamar os norte-americanos para seu destino: levar 

com a Sua graça “a grande dádiva da liberdade” para posteridade. Os Estados 

Unidos não seriam os Estados Unidos sem sua fé sobrenatural. "In God We 

Believe". No entanto, por razões óbvias, esse componente epistemológico da 

ideologia nacional é dirigido ao público interno, sem nenhum apelo no exterior, e por 

isso se encontra bastante diminuído na estrutura do discurso de poder. É esse o 

principal ator com o qual os demais terão de construir relação de Governança 

Global. Como diria um “caboco parauara”: só te digo vai! III. 2 – Os principais atores 

do cenário internacional Como já dissemos, após o fim da Guerra Fria e a 

consequente extinção da bipolaridade, novos atores internacionais passam a 

interagir num cenário marcado pela multipolaridade e por uma forte 

interdependência. O exercício do poder internacional adquire novos contornos e 

impõe uma reflexão sobre a própria definição do que seja o Poder nos assuntos 

globais. Nesse sentido, segundo NYE (2012), o exercício do poder pressupõe 

necessariamente uma relação, no mínimo, bilateral que depende do contexto e das 

motivações que devem especificar quem está envolvido no relacionamento de poder 

(o escopo do poder), como também quais são os pontos envolvidos (o âmbito do 

poder). Um conceito de poder orientado para a política depende do contexto 

específico para nos dizer quem consegue o que, como, onde e quando. No entanto, 

os formuladores de políticas querem previsões sobre o futuro para orientar suas 

escolhas. Por isso definem poder apenas em relação aos recursos que podem 

produzir resultados. Ocorre que ter recursos de poder não garante que um ator 

sempre consiga os resultados desejados. A variável fundamental é a “conversão do 

poder” a partir dos recursos para obter os resultados desejados. Um bom exemplo 

disso foi a guerra do Vietnã. Ainda segundo NYE (2012), além da distinção entre 

recurso e as definições de poder é importante distinguir três dimensões distintas do 

poder relacional: comando da mudança, controle das agendas e estabelecimento 

das preferências. Muito frequentemente eles estão relacionados. Essas premissas 

nos parecem fundamentais para a reflexão acerca da Governança Global na atual 

conjuntura internacional. 



III. 2.1 – A Europa Conforme FRIEDMAN (2015) a Europa vive o dilema de suas 

fronteiras, que encerra uma contradição entre o esforço para reduzir o poder e 

a importância destas fronteiras sem serem realmente abolidas.  

Objetivo teoricamente factível, mas a realidade não se contenta apenas com 

soluções teóricas. Esse dilema é ainda agravado pelas três crises convergentes: 

Imigração do mundo islâmico, a situação econômica grega e o conflito na Ucrânia 

que são, em última instância, sobre fronteiras nacionais. Ademais, estamos falando 

de um Continente que vivenciou a experiência tanto estúpida, quanto trágica de 

duas Grandes Guerras de Conquistas entre 1914 e 1945 sobre fronteiras nacionais 

que levou a um dos maiores massacres de história humana. Foi precisamente a 

memória desse massacre que fomentou à criação da União Europeia, cujo princípio 

fundador foi de que esse tipo de evento jamais voltasse a ocorrer. Mas não foi 

possível abolir o Estado-Nação, por questões culturais, logo, se ele permaneceu 

com ele permaneceu a ideia de lugar e de fronteiras. Desse modo, dois princípios 

surgiram no pós Segunda Guerra: O primeiro, anterior à União Europeia, foi que as 

fronteiras existentes da Europa não poderiam ser alteradas. Pelo congelamento das 

fronteiras, a Europa poderia abolir a guerra. O segundo princípio, que veio com a 

União Europeia, era que as Fronteiras existem para definir os territórios dos 

Estados-Nação e preservar sua doutrina de autodeterminação nacional, mas não 

existem em relação a livre circulação de mercadorias, do trabalho e do capital. A 

Europa vivencia, ainda, dilemas resultantes do fluxo de refugiados em direção ao 

Continente em decorrência do caos no Oriente Médio, sobretudo na Síria, que se 

somaram ao problema das migrações muçulmanos anteriores que foram 

incentivados pelos próprios Estados Europeus após a Segunda Guerra Mundial. 

Como também a questão da Ucrânia que é essencialmente um problema de 

fronteiras. No entanto, na atual conjuntura internacional, nada chama mais atenção e 

provoca incertezas que a “Crise na Grécia”. Segundo FRIEDMAN (2015), a União 

Europeia está empenhada em um mercado financeiro único europeu no âmbito do 

qual flui livremente o capital. Os Gregos se lembram do que aconteceu durante a 

crise do Chipre, quando o governo, atendendo a exigências alemãs em particular, 

congelou e apreendeu dinheiro depositado em bancos cipriotas. Por essa razão, 

transferiram grandes quantidades de dinheiro para Bancos Estrangeiros fora da 

Grécia o que é considerado legítimo pelas regras da UE. Essa movimentação 

ensejou o seguinte questionamento: Qual desses dois princípios deve ser 

considerado: a livre circulação de capitais ou a autoridade global da União Europeia 

para controlar esse fluxo? Se a resposta é o último, então fronteiras sobre o capital 

podem ser criadas temporariamente. Os cidadãos gregos são pessoalmente 

responsáveis pela dívida de seu governo? Os cidadãos gregos na bonança são 

europeus. Na crise são gregos! Que se virem sozinhos! Ainda que de maneira breve, 

consideramos importante entender os contornos gerais da atual crise. Ela teve início 

com a recessão, seis anos atrás. Os socialistas (Pasok) cederam a uma política 

econômica de austeridade imposta pela chamada “troika” (Banco Central Europeu, 

Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional). Assim, obtiveram 110 bilhões 



de euros em 2010. No entanto, a situação do povo permaneceu desastrosa. Déficits 

públicos, desemprego, pobreza, queda de produtividade etc. No plano político, um 

dos resultados foi a demissão do primeiro ministro socialista George Papandreou, do 

Pasok, a legenda dominante no pós-Segunda Guerra Mundial deixando o cargo em 

novembro de 2011. O governo conservador do ex-primeiro-ministro Antonis 

Samaras, da Nova Democracia, em coalizão com o Pasok, continuou as reformas 

draconianas para manter a Grécia na Zona do Euro. Samaras achava que o 

programa de austeridade eventualmente renderia frutos. Não foi o caso. Eis um 

motivo importante: a taxa de juros foi mais elevada do que a de crescimento. Esse 

contexto influenciou decisivamente a vitória de Alexis Tsipras, líder da legenda 

radical de esquerda Syriza que estabeleceu como prioridade a renegociação da 

dívida com os credores internacionais e pôr um fim na política de austeridade. Diante 

das pressões da troika Alexis Tsipras convocou um plesbicito para o povo grego 

dizer se concordava ou não com plano europeu de conceder novos empréstimos em 

troca da imposição de novas medidas de austeridade. O resultado foi a vitória do 

“Não” por mais de 60% dos votos. Em consequência há três cenários possíveis: o 

Primeiro é a Saída de Grécia da Zona do Euro. Esse é visto por muitos analistas 

como a opção mais provável, mesmo após Tsipras ter dito que o resultado não 

significava uma ruptura com a Europa. No entanto, há temores de que um 

agravamento da crise leve a um eventual calote da dívida grega e que países como 

Portugal, Itália, Espanha e Irlanda acabem seguindo pelo mesmo caminho. O 

Segundo é o Colapso dos Bancos Gregos. O governo grego prometeu que uma 

vitória do "Não" levaria à reabertura dos bancos. Mas o Banco Central Europeu não 

abriu a torneira do apoio financeiro aos bancos gregos, mantida essa situação, a 

sobrevivência dos bancos é uma questão de dias. O Terceiro, os Líderes europeus 

entram em acordo e evitam o colapso bancário. Parece pouco provável, mas o 

premiê grego já forneceu detalhes sobre um novo acordo e novas reformas, que não 

seriam tão distantes das propostas pelos credores. Perguntas emergem após a 

apreciação desse quadro: Como é possível falar em Governança Global num cenário 

de tamanhas incertezas? É possível construir Governança Global para enfrentar 

desafios dessa magnitude? A meu juízo é pouco possível e menos provável alcançar 

tamanho intento quando o jogo de poder entre os atores que interagem nessa arena 

internacional tem como foco quase exclusivo a resolução dos interesses do capital. 

III. 2.2 – A China Na década de 1980 o Japão era a potência capaz de suplantar 

o poder dos EUA. 

Quando Reagan cortou as taxas e elevou os gastos e os Estados Unidos 

ficaram dependentes de capital japonês importado para equilibrar seu orçamento 

federal, alguns analistas apressados declararam que isso deu ao Japão um enorme 

poder sobre os Estados Unidos. No entanto, a outra face da moeda era que o Japão 

podia se prejudicar tanto quanto os Estados Unidos se parassem de emprestar aos 

americanos, pois os investidores japoneses já tinham grandes aplicações financeiras 

e sofreriam com a desvalorização dos seus investimentos pelo dano causado à 



economia americana, caso o Japão parrasse de emprestar aos Estados Unidos 

(NYE, 2015; p.84-5). Agora a potência da vez é a China. De novo os EUA 

desenvolvem um relacionamento similar com esse País. Os americanos aceitam as 

importações chinesas e pagam a China em dólares e a China retém dólares e títulos 

do governo fazendo empréstimo aos Estados Unidos. A China acumulou, 

aproximadamente, 2,5 trilhões de dólares em reservas cambiais, grande parte deles 

em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Alguns analistas têm descrito isso como 

um grande deslocamento no equilíbrio global do poder, porque a China poderia 

colocar os Estados Unidos de joelhos se ameaçasse vender os dólares. Essa atitude 

significaria um “tiro no pé”. A China apenas reduziria o valor de suas reservas com a 

queda do dólar e colocaria em risco a disposição americana de continuar importando 

produtos chineses baratos que poderia provocar queda de emprego e instabilidade 

na China. Como disse o economista chinês Yao Yang ao China Daily em 02 de 

agosto de 2010: “Vivemos em um mundo interdependente, em que provavelmente 

vamos nos prejudicar se tomarmos uma ação unilateral que vise prejudicar o outro 

lado” (NYE, 2015; p. 85). Evidentemente que a China vem dando sinais de que, no 

mínimo, lhe interessa sinalizar que está disposta a construir alternativas. Um bom 

exemplo foi o protagonismo desempenhado para criação do Banco Asiático de 

Infraestrutura e Investimentos (AIIB) com um grau de independência em relação aos 

Estados Unidos que tentou inutilmente desencorajar outras economias avançadas à 

aderirem ao novo Banco. Outro exemplo tem sido o papel que vem desempenhado 

junto ao BRICS que a cada dia lhe afirma como a grande a liderança do Bloco, pois 

lhe permite pressionar sua agenda mundial em evolução numa arena que não é 

dominada pelos EUA. A China já responde por cerca de 12% do comércio no 

restante dos países do Brics, valor seis vezes maior do que no início de 2000 e que 

continua a crescer rapidamente. Por outro lado, África do Sul, Brasil, Índia e Rússia 

empenham apenas cerca de 3% de seus recursos ao comércio entre si e essa 

parcela pouco mudou durante a década passada. Um tema firmemente fora da 

agenda da cúpula é a questão controversa do controle cambial chinês: um problema 

para a maioria dos parceiros comerciais, convencidos que Pequim mantém o yuan 

desvalorizado para dar a seus exportadores uma vantagem injusta. 

(http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-liderenca-chinesa-nos-brics). Isso pode 

explicar, em certa medida, porque a China não está disposta a assumir os riscos de 

tornar sua moeda totalmente conversível por razões de política doméstica. Por isso é 

pouco provável que o yuan desafie o papel do dólar como maior componente de 

reservas mundiais (mais de 60%) na próxima década. Um país, cuja moeda 

representa uma porção significativa das reservas do mundo, pode obter poder 

econômico dessa posição, tanto em condições mais fácies para o ajustamento, 

quanto a capacidade para influenciar outros que estão em necessidade (NYE, 2015; 

p. 86-7). Portanto, ainda que nem Estados Unidos, nem China queiram destruir o 

equilíbrio das assimetrias que os une, os Estados Unidos têm permitido um aumento 

gradual da influência chinesa nos fóruns internacionais, bem como, uma maior 

influência para outras economias emergentes. No entanto, devido à escala da 

economia americana e a profundidade e amplitude comparativa de seus mercados 



financeiros é provável que o dólar continue sendo uma importante moeda de reserva 

internacional para a próxima década ou por mais tempo ainda, mas o poder 

econômico oriundo de ser um instrumento de reserva nos mercados cambiais não 

deve ser ignorado ou, como mais frequentemente acontece, exagerado (NYE, 2015; 

p.89). Por fim, a China está longe de estar em situação de igualdade com os EUA, 

ou com a própria Europa, mas seria ingênuo ignorar os ganhos que ela está 

obtendo. Felizmente esses ganhos podem ser bons tanto para China, quanto para o 

resto do mundo. Por exemplo, se a China e os EUA se tornarem mais atrativos aos 

olhos um do outro, a probabilidade de conflito violentos será reduzida e isso é bom 

para todos, como num jogo de soma positiva (NYE, 2015; p. 126). 
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