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I – Entendendo a 
Globalização



Globalização – origem histórica

 Fenômeno antigo?

• Hiperglobalizantes x Céticos

 “Fim do Estado”, ou

 já teria ocorrido entre 1870 e a 
Primeira Guerra Mundial:

• Cabos telegráficos submarinos 
intercontinentais, navios a vapor e 
ferrovias, padrão-ouro etc.



Globalização – origem histórica
 “...entre mais ou menos 1870 e a Primeira Guerra Mundial, a mobilidade de

commodities, capital e trabalho atingiu níveis recorde. As rotas marítimas e os
telégrafos nunca haviam estado tão ocupados, uma vez que capital e imigrantes
viajavam para o oeste e as matérias primas viajavam para o leste. Exportações de
capital e mercadorias alcançaram níveis que não voltariam a ser presenciados
antes da década de 1980. E a emigração da Europa entre 1880 e 1910 foi de mais
de 25 milhões de pessoas. E as pessoas falavam euforicamente em „aniquilação da
distância‟.”

(Niall Ferguson, Sinking Globalization, Foreign Affairs, Mar/Apr1995)

 “Mudanças na tecnologia de transportes e comunicações criam a oportunidade para
um aumento no comércio. Isso não é um fenômeno novo. A estrada de ferro, o
barco a vapor, o refrigerador e o telégrafo criaram oportunidades para a integração
econômica mundial no final do século XIX e início do século XX. A estrada de ferro
tornou possível o transporte por terra de commodities em grande quantidade pela
primeira vez na história. O barco a vapor permitiu que dezenas de milhares de
pessoas cruzassem os oceanos mais facilmente (e elas de fato o fizeram). O
primeiro cabo transatlântico foi instalado em 1866 e pode ser considerado „a mais
importante inovação dos últimos 200 anos para os mercados de capitais‟”

(Wolf, Will Globalization Survive?, World Economics, Oct.Dec.2005)



Globalização – vetores

 A globalização (final do século XX) é 
impulsionada por duas forças: 
• a redução dos custos de transporte e comunicações, e 

• a liberalização econômica

 Importantes aspectos a serem considerados:
• Revolução tecnológica

• Empresas transnacionais e mercados financeiros



Globalização e o papel da 

Revolução Tecnológica

Exemplo: telecomunicações

 Custo – telefonema de 3 minutos entre NY e Londres:

• 250 dólares em 1930

• 3 dólares em 1990 

• hoje: VoIP

Exemplo: informática

Ciberespaço:

 Eliminação do tempo e da distância:

• 1830: carta postada na Inglaterra levava entre 5 e 8 meses 

para chegar à Índia; 

Hoje: e-mail



Revolução tecnológica – dados

 Novas ferramentas (impacto inclusive na democracia –
Primavera Árabe), cujo uso vem crescendo de forma 
acelerada. 

• O número de telefones celulares em funcionamento aumentou 
de 12 milhões em 1990 para quase 5 bilhões em 2010. 

• De 1995 para cá, a Internet passou de 16 milhões para 2 
bilhões de usuários.

• Twitter – microblog criado em 2006, que registrou no ano 
passado 65 milhões de mensagens (tweets) por dia, 
trocados entre seus quase 200 milhões de usuários. 

• O Facebook foi criado em 2004 e já tem mais de 700 
milhões de usuários. 



Revolução Tecnológica – efeitos

 Ciberespaço: efeitos sobre a produção e 
a comercialização de bens e serviços:

• “era da informação”, surgimento de 
uma “economia digital” 

• redução dos custos de transação e 
aumento do nível de produção

• aumento da informação e da demanda 
sobre produtos estrangeiros (pressão 
pelo fim das barreiras alfandegárias etc.)



Empresas Transnacionais –
atores da globalização

 Definição:

 Empresas de  grande porte que operam a 
partir de uma base nacional em dois ou 
mais países por meio de filiais. 

 Obedecem à lógica da globalização:

 Visam a eliminação de barreiras
alfandegárias: 

• conquista de novos mercados = 
economia de escala = redução de 
custos de produção = aumento de 
produção



Empresas Transnacionais –

importância

Hoje:

 Estima-se que 500 empresas são 

responsáveis por 2/3 do 
comércio internacional



Empresas Transnacionais -

características

• Investimento externo direto

 Redução de custos (transporte, matéria prima), 
acesso a mercados fechados para exportação etc.

• Estratégia global

 Planejamento na matriz, mas organização concebida 
em escala mundial, para vender globalmente

• Globalização produtiva e divisão internacional do 
trabalho

 Alocação mais favorável da produção para países 
com custos mais baixos



II – Globalização, 
Interdependência e 

Cooperação Internacional



Dependência = possibilidade de ser 
significativamente afetado por influências 
externas 

Interdependência =  dependência mútua

“Interdependência entre duas unidades consiste
na probabilidade de que uma mudança em uma 
delas produza uma mudança na outra, e vice-
versa” (Karl Deutsch)

Interdependência



Globalização e Interdependência

Globalização:

 decisões em uma parte do planeta 
ramificam-se rapidamente, afetando
outras regiões

 mundo está se tornando mais 

interdependente:

• fatos ocorridos em uma de suas unidades –

em um Estado – têm possibilidade cada vez 

maior de produzir efeitos em outra 

unidade



Globalização – conceito

Duas ideias por trás do conceito:

• Interdependência: 

 action at distance: ação em um lado do 
planeta tem efeitos em lugares distantes

• Aumento da interdependência: 

 fluxos regulares através das fronteiras se 
intensificam

 Robert Keohane:

“a globalização significa o encolhimento da distância em escala
mundial por meio da emergência e intensificação das redes de
conexões – ambientais e sociais assim como econômicas”



Globalização – conceito

Intensificação da

interdependência dos povos

 Globalização econômica: Intensificação das trocas comerciais e 
aumento dos fluxos financeiros entre os povos

 Globalização financeira: Aumento (volume) e aceleração 
(velocidade) dos fluxos financeiros internacionais

 Globalização cultural etc.

 No entanto, além dos aspectos econômicos, financeiros, 
tecnológicos etc., a globalização envolve também aspectos 
jurídico-institucionais



“Interdependência Complexa”
visão realista das RI: simples lógica do poder:

 inapropriada para resolver diversos assuntos complexos:

• Ex.: regulação econômica, degradação ambiental etc.

Robert Keohane e Joseph Nye: Interdependência complexa

 constatação: uso da força não seria mais útil para resolver muitos 
problemas

 características do modelo:

• múltiplos canais de contato entre as sociedades

• falta de hierarquia entre os diversos assuntos 

 Estados não se limitam mais às preocupações militares com 
a segurança

• Áreas às quais se aplica o modelo, ex.: regime dos oceanos, 
assuntos monetários internacionais, relações entre os EUA e 
Canadá 

 esse modelo, antes limitado a alguns assuntos e zonas do globo, 
passa a valer para cada vez mais áreas e regiões



Globalização Jurídica
interdependência:

 confrontou os Estados com problemas que não conseguiriam resolver 

sozinhos, ou resolveriam melhor pela cooperação

cooperação internacional:

 processo por meio do qual os Estados tornam mais fácil a realização de seus 

próprios objetivos pela coordenação de políticas com seus parceiros

Globalização Jurídica: surge como resposta à globalização:

• Proliferação de acordos e organizações multilaterais 
internacionais para regular a cooperação entre os Estados

 Definição:

 Institucionalização crescente da 
interdependência dos povos



III – Globalização –
o debate atual



Hiperglobalização?

 O fim da história? O mundo é plano?

• livro de Francis Fukuyama, O fim da história e 
o último homem, de 1992

• Kenichi Omahe, O fim do Estado-Nação, 1995

• Thomas Friedman, O mundo é plano, 2005

 Forças como a terceirização, o offshoring e a 
ampliação de cadeias de fornecimento, facilitadas 
pela globalização, contribuem para o “achatamento” 
do mundo 



Globalização – céticos

 Robert Kagan (livro O retorno da história e o fim 
dos sonhos, 2009):

• O “sonho” seria o de se criar uma nova ordem internacional 
após o final da Guerra Fria, com o avanço da globalização que 
levaria à diminuição da importância do Estado nacional, à 
intensificação da cooperação internacional, ao 
desaparecimento dos conflitos ideológicos e à liberação do 
comércio e das comunicações.

• Segundo ele: o Estado nacional continua forte, e a competição 
entre as grandes potências retornou.



Globalização – Lições da crise
 Dani Rodrik: The Globalization Paradox, 2011 

• Seu foco é mais sobre a “ideia” da globalização, que teria ficado
enfraquecida com a crise.

• Força da globalização se baseava em uma narrativa simples, que
defendia a sua capacidade de reduzir a pobreza nos países em
desenvolvimento, bastando para isso que estes abrissem suas
fronteiras ao comércio e aos investimentos internacionais.

• Com a crise, essa narrativa perdeu apelo e credibilidade, sendo
importante agora tentar entender porque alguns países que não
seguiram a cartilha à risca foram bem sucedidos, enquanto outros que
o fizeram fracassaram.

• O receituário da globalização nem sempre leva ao sucesso, porque o
capitalismo não comporta um modelo único, sendo necessária uma
presença maior ou menor do Estado, caso a caso.



Globalização – os números

 Pankaj Ghemawat, World 3.0, 2011

• No início dos anos 1990, a Biblioteca do Congresso
norteamericano não tinha mais de 50 livros catalogados
sobre globalização, e a partir do ano 2000, em média mais de
mil livros tratando desse tema foram publicados por ano

 Apesar de todo o frenesi causado em volta da globalização,
ainda não chegamos ao estágio em que podemos dizer que
“o mundo é plano”, como no livro de Friedman, cujas ideias
ele contesta.

• A fim de avaliar o grau de integração hoje existente, ele
considera os fluxos e atividades que podem ocorrer tanto
dentro como através das fronteiras nacionais, e calcular qual
porcentagem destes pode ser considerada internacional.

(cont.)



Globalização – os números

Com esse método, Ghemawat chega a alguns resultados surpreendentes:

 o investimento estrangeiro direto (IED) correspondeu em média, nos 
últimos anos, a apenas 10% do investimento total mundial, o que sugere 
que por volta de 90% de todo o investimento fixo mundial ainda é 
doméstico. 

 do dinheiro investido por fundos de capital de risco (venture capital), 
apenas 15 a 20% de seu total são eles aplicados fora dos países onde se 
encontram as suas sedes. 

 ao analisar as bolsas de valores mundiais, o resultado não é aquele que 
seria de se esperar em uma economia globalizada: somente por volta de 
20% das ações estão nas mãos de investidores estrangeiros.

Outras estatísticas:

 correios, ligações telefônicas, estudantes universitários, imigrantes
(porcentagem de imigrantes na população mundial continua igual a de 
1910), doações (caridade), todos abaixo de 10%

 Patentes, tráfego na internet, comércio exterior, todos por volta de 20%



Globalização – Mito ou realidade?

Rodrik e Ghemawat vão, portanto, contra a visão dominante 

da globalização. 

 Um a questiona como fato, o outro se insurge contra o consenso 
que a impulsionava (narrativa da globalização).

Seria a globalização, assim, um mito? 

 Mito é um termo que pode se aplicar a uma crença sem embasamento 
– como seria, para Ghemawat, a noção de que já estamos vivendo em um 
mundo plano. 

 Em outra acepção, o mito é uma narrativa de caráter simbólico, que 
procura explicar uma dada realidade – o que combina com a opinião de 
Rodrik sobre o discurso de que a integração total levaria à salvação 
econômica universal. 

(cont.)



Globalização – Mito ou realidade?

No entanto, a globalização é uma realidade:

 Mesmo nas áreas em que a internacionalização se restringe a uma 
porcentagem não tão grande das atividades mundiais, os efeitos 
podem ser maiores do que se esperaria. 
• Exemplo: caso dos 20% de ações em mãos de estrangeiros:

 revoada desses investidores pode influenciar os investidores domésticos –
provocando a queda da bolsa de valores nacional.

 a queda do mercado de ações em um determinado país pode levar à
percepção de que os investimentos em países com características
semelhantes também correm riscos – ou provocar um contágio global

 A globalização levou a uma limitação das opções que o Estado nacional tem na hora
de definir suas políticas. Isso sem falar na globalização jurídica: milhares de
tratados bilaterais de investimento engessam ainda mais as alternativas dos Estados
na definição dessas políticas; na área do comércio internacional, a simples existência
de uma instituição como a Organização Mundial do Comércio já afeta a autonomia
estatal, em teoria e na prática. (A Humanidade e suas fronteiras, 2005)



Globalização – Mito ou realidade?
Friedman x Rodrik

 Em um livro anterior (The Lexus and the Olive Tree, 1999), Thomas
Friedman defendia que especuladores que podiam mover bilhões de
dólares pelo mundo em um instante impunham às nações o uso de uma
“camisa de força dourada” (golden straitjacket) que seria a roupa
típica da globalização.

 Esta se caracterizaria pelo livre comércio, livre mercado de capitais, livre
iniciativa e governo enxuto, que faria “a sua economia crescer e a sua
política encolher”, levando a uma situação em que as escolhas políticas
domésticas se reduziam a uma opção entre “Coca e Pepsi”.

 Como vimos, Rodrik acredita que uma “integração econômica profunda”
não produz necessariamente um crescimento econômico rápido, e que
alguns países optam por não vestir essa camisa de força dourada.

 No entanto, Rodrik está de acordo com o argumento principal de
Friedman: há, sim, uma tensão fundamental entre a hiperglobalização e
as políticas democráticas, sendo estas últimas limitadas pela primeira.

(cont.)



Globalização – “trilema”
 Segundo Rodrik, se quisermos gerenciar a tensão entre 

democracia nacional e mercados globais, temos 3 opções:

• Restringir a democracia, a fim de reduzir os custos internacionais 
de transação, desconsiderando os revezes econômicos e sociais que a 
economia global produz ocasionalmente.

• Limitar a globalização, esperando poder com isso construir 
legitimidade democrática domesticamente.

• Globalizar a democracia, abrindo mão da soberania nacional. 

 Esse “menu” capturaria o “trilema político da economia mundial”: 

• não podemos ter hiperglobalização, democracia e auto-
determinação nacional todas de uma só vez. Podemos, no
máximo, ter duas delas de cada vez.



O fim da globalização?

Crise de 2008 e o futuro da globalização: 

- até onde podemos regredir?

 As raízes fixadas pelo processo de globalização e mesmo a
globalização jurídica tornam difícil que esta chegue ao fim,
derrotada por uma onda de nacionalismo e protecionismo, como
ocorreu com o período de grande internacionalização ocorrido nas
décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial.

• nesse período, faltavam as fundações institucionais que
colaboraram para que a globalização se acelerasse nos últimos 20-30
anos. Essas regras e organizações são suficientes para tornar
improvável que a economia global atual sofra o mesmo destino que a
anterior.



IV – Governança Global



Globalização – atores

 Com a globalização, alguns atores se 
fortalecem :

• Atores privados transnacionais
(empresas transnacionais, operadores 
financeiros, Organizações Não-
Governamentais etc.)

• Atores internacionais (alguns até 
supranacionais) 



Sociedade Global – Governança Global

• Modelo do Estado Soberano

• poder exercido predominantemente pelo Estado e em 2 planos:

• nacional e internacional

• Modelo da sociedade global

• outros 2 níveis de poder:

• o transnacional e o supranacional

 Funções do Estado são repartidas:

• Governo evoluiu não rumo a uma maior concentração, mas a 
uma  difusão:

“Governança global”

(global governance)



Governo x Governança Global

 James Rosenau faz a distinção entre “governo”, que abrange o universo
dos Estados e “governança”, que “ocorre em uma escala global por meio
tanto da coordenação dos Estados quanto das atividades de um vasto
conjunto de sistemas de regras que exercem autoridade perseguindo
objetivos e que funcionam fora das jurisdições nacionais normais. Alguns
desses sistemas são formalizados, e alguns ainda são em grande medida
incipientes, mas em conjunto eles resultam em governança em escala
global”.

 Wolfgang Reinicke: ideia de “governance without government”:
“Governo” refere-se a instituições formais, com soberania nacional,
monopólio de poder sobre um determinado território, independentes de
autoridades externas. “Governança” é uma função social (como a
regulação dos assuntos econômicos), e não é necessariamente o mesmo
que governo. Ela pode ser alcançada por meio de redes de grupos ou
instituições públicos ou privados, em diversos níveis. Assim, o sistema
global pode gozar dos benefícios do governo sem a existência de uma
estrutura formal.



Governança Global
James Rosenau:

 esferas de autoridade (“spheres of authority”, SOA):

• Têm vários níveis (subnacional, nacional, regional, internacional, 
sociedade civil, supranacional).

• Essas SOAs estão aumentando rapidamente, em todos esses níveis, e 
em conjunto formam o “sistema altamente complexo de governança 
global”.

 Sistemas de regras adquirem autoridade de diversas maneiras, às vezes
por meio de instrumentos formais (constituições, estatutos etc.), às vezes
informalmente, por meio de práticas repetidas etc.

• Ambos constituem SOAs, capazes de gerar o cumprimento por parte
daqueles para os quais estão dirigidos.

• Assim, esse cumprimento (compliance) é a chave para determinar a
presença de um SOA.



V – A Governança Global 

da Sustentabilidade



Governança Global da Sustentabilidade

Philipp Pattberg:

 Levando-se em conta a crescente complexidade da política climática global, uma
expansão da nossa “caixa de ferramentas” analítica é necessária e benéfica.

 A perspectiva predominante sobre a governança climática global é enviesada e
incompleta, uma vez que ela leva em conta apenas a arena internacional das
negociações interestatais, as políticas públicas e aqueles atores não-estatais
que tentam influenciar os acordos internacionais.

 No entanto, a evolução recente na governança global do clima dá sinais de uma
gradual institucionalização de uma esfera pública transnacional na política
mundial, onde o estabelecimento de normas e sua subsequente implementação são,
apenas em grau limitado o resultado da ação pública, mas frequentemente resultam
de uma ação/intervenção além do Estado (agency beyond the state).

 É importante observar que um número de atores deliberadamente forma
instituições sociais para tratar do problema das mudanças climáticas, sem
ser forçados, persuadidos ou financiados pelos Estados ou outras agências
públicas.



Governança Global da Sustentabilidade

Kate O’Neill: 

 Temos uma visão muito estreita do que é a governança ambiental global, 
e devemos ir além do repertório padrão das RI, de cooperação 
interestatal e diplomacia

 As iniciativas transnacionais de governança têm características diferentes:

• elas não se dão em ambientes destacados e níveis de governança 
hierarquicamente organizados, mas são complexas;

• elas tornam pouco útil a distinção entre atores estatais e não estatais, dados os 
papéis híbridos/misturados exercidos entre atores públicos e privados;

• elas fazem com que não baste analisar o poder que uns desses atores exercem 
sobre os outros (como atualmente capturado pela maior parte das análises na 
área de RI), mas o quanto o compartilhamento de poder e normas comumente 
acordadas são a chave para o seu sucesso.

 Inúmeras iniciativas (públicas, privadas, nacionais, transnacionais etc.)
compõem a governança ambiental global: ISO 14000, certificações
florestais, redes municipais para a governança do clima, parcerias público-
privadas, standards voluntários de segurança na área química, o Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Kyoto, sistemas de comércio de
emissões como o da União Europeia, iniciativas de alguns estados norte-
americanos, mercados voluntários de carbono etc.



Governança Global da Sustentabilidade - atores

 O Estado permanece o ator essencial da governança ambiental global. 

 As organizações ambientais internacionais: que incluem, por exemplo, o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a Comissão sobre
Desenvolvimento Sustentável e os secretariados de diversos acordos ambientais
multilaterais (MEAs, na sigla em inglês). Diferentemente do comércio internacional,
não há centralização.

 As organizações internacionais cujo mandato principal não é ambiental, mas
que podem impactar sobre a promoção da sustentabilidade: por exemplo, o Banco
Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A OMC,
pela amplitude de seu mandato graças à abrangência do comércio internacional, por
suas intromissões regulatórias diretas e por seu sistema de solução de disputas.

 Os atores não-estatais, que incluem: ONGs (das multinacionais às pequenas,
baseadas em comunidades locais), que tiveram sempre um papel de demandar mais
governança ambiental global e que permanecem geradoras chave de agendas,
conhecimento e monitoramento; empresas/negócios; academia; mídia, opinião
pública.

• As diversas funções de governança ambiental (definição de agenda,
monitoramento, criação de regras, enforcement, financiamento
etc.) são exercidas por esses diferentes atores



Governança Global da Sustentabilidade – ONU

 ECOSOC: Conselho Social e Econômico (órgão da ONU)

 PNUMA: 

• Criado em 1972 (Resolução da Assembleia Geral da ONU)

• papel importante de facilitar a negociação de acordos ambientais internacionais, 
serve como secretariado para alguns deles, coordenação de pesquisas científicas 
na área.

 Global Environmental Facility (GEF):

• Instituição financiadora, de caráter geral, por exemplo, para projetos 
relacionados à eficiência energética e conservação

 Metas do Milênio, programa da ONU adotado em 2000

 8 metas a serem atingidas até 2015

1. Erradicação da pobreza absoluta e da fome

2. Alcançar a universalização da educação primária

3. Promover a igualdade de gênero e dar mais poder às mulheres

4. Reduzir a mortalidade infantil

5. Melhorar a saúde materna

6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças

7. Assegurar a sustentabilidade ambiental

8. Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento 



Governança Global da Sustentabilidade –ONU

 Conferências Ambientais da ONU:
• Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

Estocolmo, 1972

• Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, Rio, 1992

 Convenção sobre a Diversidade Biológica

 Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas (Protocolo de Kyoto, COPs)

 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

 Agenda 21 (plano para implementação dos objetivos da Conferência)  

• Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, Johanesburgo, 
2002

 Comissões da ONU:
• Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

 Gro Harlem Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega

 Publicou em 1987 o relatório “Our Common Future”, que popularizou o 
conceito de desenvolvimento sustentável (aquele que “atende as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de atenderem às suas próprias necessidades”)

• Comissão sobre o Desenvolvimento Sustentável

 Criada para assegurar que as decisões da Rio 92 sejam implementadas.



Governança Global da Sustentabilidade – ONU

 Discussão Rio+20

• Economia verde

• Arquitetura institucional para o 
desenvolvimento sustentável:

 Ampliar o alcance do PNUMA

 Estabelecer uma nova organização “guarda-chuva” 
para o desenvolvimento sustentável

 Criar uma agência especializada, como uma 
Organização Mundial do Meio Ambiente

 Introduzir possíveis reformas no ECOSOC e na 
Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável

 Ampliar as reformas institucionais e modernizar as 
estruturas existentes 



Governança Global da Sustentabilidade –

fragmentação é positiva?

Peter Haas

 Governança climática global:

• alguns preferem uma abordagem universal, outros uma ordem mais
fragmentada e flexível com maior ênfase em políticas híbridas e
privadas de mitigação.

 A sobreposição de responsabilidades e tarefas entre diferentes atores 
pareceria algo negativo, se seguirmos o nosso “impulso racionalista geral 
na direção da simplificação e da centralização”.  

 No entanto, a melhor estrutura institucional é por meio de “redes frouxas, 
descentralizadas e densas de instituições e atores que sejam capazes de 
rapidamente retransmitir informações e fornecer suficientes 
redundâncias na performance de funções de modo que a eliminação ou 
inatividade de uma instituição não ponha em risco toda a rede”
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