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OS RUMOS DA GLOBALIZAÇÃO

26 – 02 –2000

[ O que determina sua natureza é o novo comportamento das maiores empresas do mundo ]

[ Se quiser ser competitivo, qualquer espaço precisa também ser atraente ]

 

Historiadores dizem que a globalização não é novidade, lembrando que o mundo estava até mais integrado

há um século, quando migrações eram livres, além de comércio e investimentos representarem parte

comparável do PIB. E o processo é mesmo tão antigo quanto o capitalismo, nascido no século 18 ou 16,

conforme se prefira Marx ou Braudel.

 

O problema desse raciocínio é que induz a uma tremenda subestimação das mudanças mais recentes, que

fizeram do fenômeno assunto tão candente. Por isso, o último Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento

Humano apresenta longa lista de fatos inéditos. Entre novos mercados, novos atores, novas regras e novos

meios de comunicação, o documento registra 22 características que diferenciam a atual conjuntura de

qualquer fase anterior.

 

É duvidoso, contudo, que esse tipo de argumentação convença bons historiadores. Seu caráter descritivo da

modernização das relações internacionais não revela mudanças substantivas na dinâmica mundial. O que

interessa não é mostrar quão mais rápidos e baratos estão transportes e comunicações, quais esquemas de

coordenação política surgiram depois do G7, ou como se expandem as redes de ONG. A questão é saber

se tais fatos engendraram mudança de fundo. Caso a resposta seja positiva, é necessário explicar sua

natureza e suas principais implicações.

 

Coexistem pelo menos desde o século 16 as três principais dimensões econômicas da globalização: trocas

internacionais de bens e serviços, fluxos de investimento direto e circulação de capitais. O que mudou na

segunda metade do século 20, foi a proporção em que elas se combinam. A partir dos anos 1960, ganhou

terreno a segunda dimensão – o investimento direto - com o rápido aumento da mobilidade das atividades

produtivas das multinacionais. Desde então, só é possível avaliar a competitividade de uma economia

nacional acrescentando às exportações do país de origem todas as vendas das filiais implantadas em outros

mercados. Além disso, uma parte crescente das trocas internacionais passou a ocorrer no interior dessas

empresas.
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Como se sabe, não demorou para que surgisse a predominância da dimensão financeira sobre as duas

primeiras. Ela começou a se manifestar nos anos 1980, quando as estratégias das multinacionais passaram a

ser obrigatoriamente orientadas pela rentabilidade que pode ser obtida por investimentos alternativos nos

mercados financeiros. E é evidente que isto não teria acontecido sem as mudanças tecnológicas que

revolucionaram as telecomunicações. Mas o que determina a natureza da globalização é muito mais o novo

comportamento das maiores empresas do mundo, do que a base técnica que o tornou possível.

 

Decorreu dessas duas reviravoltas uma fortíssima exacerbação da concorrência entre territórios pela atração

de investimentos externos. Se quiser ser competitivo, qualquer espaço nacional ou regional também precisa

ser atraente, ao contrário do que acontecia até os anos 1970, quando as grandes empresas ainda não eram

tão forçadas a se tornarem multinacionais, e estas suscitavam mais temor do que respeito, pelo menos na

periferia. Quase todos os países tinham legislações restritivas (e até impeditivas) ao capital estrangeiro. Mas

foram virando a casaca durante os anos 1990, período em que mais de uma centena de nações optaram por

estimular o investimento direto multinacional.

 

Um dos pioneiros nessa abordagem econômica da globalização – o francês Charles-Albert Michalet –

anuncia agora que essa necessidade de atrair (que chama de “atratividade”) engendrará novas configurações

territoriais. Diz que as firmas procurarão contextos espaciais que poderão ser supra ou infra-nacionais, mas

sempre transfronteiriços.  Considera até obsoletos os projetos de integração regional obcecados pela

consolidação de zonas de livre-comércio, pois acha que os limites dessas novas configurações territoriais

deixarão de ser determinados por fronteiras políticas, herdades de rivalidades históricas. Passarão a ser

definidos por relações de natureza econômica, baseadas na complementaridade das empresas e de outros

atores, sem que os critérios de nacionalidade tenham papel preponderante.

 

Nada garante a confirmação desse cenário arduamente construído por  Michalet em seu último livro,

intitulado La Séduction des Nations ou Comment attirer les investissements (Economica,1999). Mesmo

assim, merece a atenção dos principais interessados no futuro do Mercosul. Se tiver razão, a própria

estratégia de integração das economias sul-americanas precisaria contemplar a identificação de potenciais

“distritos industriais” e “clusters” supranacionais, pois um dia poderão ser eles os principais trunfos na

atração de investimentos externos. Se estiver enganado, o esforço não será inútil, já que essas duas formas

de eficiência coletiva são excelentes turbinas de dinamismo econômico, independentemente da “atratividade”.


