
FRIEDEN, Jeffry A. Capitalismo Global - 
História econômica e política de século XX. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2008.

18
Os que correram atrás

Em I9 6 l, Seul, capital da Coréia do Sul, era uma visão deplorá
vel. Um visitante norte-americano fez uma descrição da cidade na 
época:

Os habitantes vivem em barracos miseráveis, feitos de qualquer ma
neira, e poucos conseguem arranjar emprego. Mendigos, alguns apa
rentando apenas dois ou três anos de idade, são comuns, bem como 
vendedores ambulantes, que ficam sentados por horas nas calça
das, oferecendo a quem passa cigarros, chicletes, pentes, bijuterias, 
brinquedos, apitos, ábacos e cachorros vivos. Os cachorros latem o 
tempo todo e também parecem famintos.'

Nos anos que se seguiram ao término da Guerra da Coréia, 
a Coréia do Sul era uma ditadura empobrecida e instável. Um re
gime autoritário foi tirado do poder à força em 1960, mas menos 
de um ano depois, mais um golpe militar levou outro general ao 
poder. A nova ditadura de Chung Hee Park governava uma nação 
desprovida do mínimo.

A miséria de Seul contrastava com o brilhante progresso pro
movido pelo antigo dominador do outro lado do Mar do Japão. John 
Lie nasceu em 1959 na Coréia do Sul e mudou-se para o Japão 
logo depois, mas sua família voltava freqüentemente ao país para 
visitar parentes. Era fácil para ele comparar as duas nações:

Seul, no início da década de I960, era a idéia do atraso que eu tinha 
quando criança. Ao mesmo tempo em que ficava maravilhado com 
os engarrafamentos de I óquio, me horrorizava com os carros de boi 
que cambaleavam pelas ruas poeirentas de Seul. Tóquio parecia in-

439



440 Capitalismo global

discutivelmente moderna, com aqueles arranha-céus internacionais, brinquedos 
eletrônicos, vasos sanitários com descarga, aparelhos de ar-condicionado e gela
deiras. Seul, ao contrário, parecia antiga, com sua arquitetura japonesa do período 
colonial, brinquedos de madeira, banheiros sem descarga nem papel higiênico e, 
na melhor das hipóteses, ventiladores elétricos e cubos de gelo. Tóquio era dinâ
mica -  novos edifícios pipocavam por toda parte, as prateleiras das lojas transbor
davam com novos produtos; Seul era estagnada, presa à tradição. Em Tóquio, eu 
devorava balas e chocolates vendidos em lojinhas bem arrumadas; em Seul, me 
entupia de gafanhotos grelhados vendidos nas ruas. Ao freqüentar restaurantes na 
Coréia do Sul, mal podia acreditar que em certos dias nüo se servia arroz ... devido 
às restrições do governo.2

Realmente, a Coréia cio Sul era um dos países mais pobres do mundo 
no início dos anos 1960. A maioria das nações da África Subsaariana, recen
temente independentes, estava em condições melhores, e a América Latina 
tinha o triplo da riqueza. A renda per capita da Coréia do Sul era, segundo 
alguns cálculos, mais baixa que a da Coréia do Norte. As perspectivas de me
lhoria pareciam pequenas. O país dependia fortemente da ajuda dos patronos 
norte-americanos, e os EUA estavam cada vez mais irritados com a sucessão 
de governos letárgicos e corruptos.

Vinte e cinco anos depois, o país havia se transformado. Após o retorno do 
jovem John Lie para a Coréia, no fim da década de 1980, ele escreveu:

Vi donas-de-casa de classe média alta se divertindo com a alta costura e jovens ri
cos levando a vida com uma opulência odiosa. Cafeterias limpas e bem iluminadas 
haviam substituído os sujos cafés; McDonalds e Pizza I lut substituíram os restau
rantes baratos e as lojas que vendiam noodles ... O que impressiona em todas essas 
mudanças e contrastes é que eles aconteceram ao longo apenas de uma geração.'

Quando a Coréia do Sul foi sede dos Jogos Olímpicos de 1988, o mundo 
tomou conhecimento do progresso do país. Um novo sistema democrático es
tava em consolidação e um presidente eleito pelo povo compartilhava o poder 
com um Legislativo controlado pela oposição. Além das mudanças políticas c 
das grandiosas instalações esportivas, o desenvolvimento econômico geral do 
país estava exposto em toda parte. As mudanças eram notáveis. O marxista 
britânico Perry Anderson escreveu, admirado:

Seul é agora a terceira maior cidade do mundo — maior que Tóquio ou Pequim. 
I amanho não é garantia de modernidade, como atestam as desigualdades e a vio
lência irremediáveis das duas maiores concentrações urbanas, São Paulo e Bom*
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baim. No entanto, este ainda é o 'lerceiro Mundo. Seul não é parte dele. ( )  t|ut 

um londrino percebe primcjro são os diversos aspectos em que a cidade é mais 

adiantada que a sua própria.

A experiência da Coréia não tinha precedentes, escreveu Anderson:

Nenhuma outra sociedade no mundo tinha se industrializado profundamente de 

modo tão rápido. Um processo histórico que levou pelo menos três gerações no 

Japão, aqui foi completado em uma. O tempo de mudança não tem precedentes. 

Nos últimos 20 anos, o êxodo da agricultura foi três vezes maior que na Itália, qua

tro vezes maior que no Japão, cinco vezes maior que na França e sete vezes maior 

que na Alemanha. A proporção da população que vive nas cidades com mais de 

um milhão de habitantes é atualmente a mais alta do planeta.4

Até 19% , passados 30 anos do início da transformação da Coréia, a 
OCDE já havia reconhecido a realidade coreana e promovido o país a membro 
do clube dos países ricos. A Coréia do Sul tinha “se graduado" do mundo em 
desenvolvimento para o desenvolvido, passado de um patamar de desenvol
vimento mais baixo que o das Filipinas e da Tailândia, de Gana e do Congo, 
para um mais alto que o da Grécia ou de Portugal, comparável ao de Espanha, 
Nova Zelândia ou Irlanda. No começo da década de 1960, havia um veículo 
motorizado para cada H30 coreanos, e um telefone para cada 250; 30 anos de- 
Pois, havia um carro para cada cinco coreanos, e um telefone para cada dois. 
No início da década de 1960, uma jovem coreana tinha menos de três anos de 

estudo; em meados de 1990, mais de nove anos.5
Os observadores só erraram ao considerar único o caso coreano. Taiwan, 

Singapura e I long kong cresceram tão rápido quanto a Coréia do Sul, ou ain
da mais. E uma segunda geração de “tigres" do Leste Asiático não ficou muito 
mrás: Tailândia, Malásia e até mesmo a China. Em todos esses casos, o ritmo 
extraordinário de equiparação econômica estava diretamente relacionado aos 
v,,Kulos com a economia internacional. A integração da economia mundial, 
na última parte do século XX, criou grandes oportunidades de especialização 
e crescimento. Governos e empresas dos países pobres podiam se beneficiar 

demandas dos países ricos por produtos baratos e oportunidades de inves- 
1'mento lucrativas. Podiam orientar sua produção para centenas de milhões 
^  consumidores ricos e atrair o capital dos mais prósperos bancos mundiais, de 
corporações e investidores. Muitos fizeram apenas isso, levando a uma explo- 
sao de crescimento em partes do mundo em desenvolvimento.

O capitalismo global do fim do século XX. como aquele dos 50 anos que 
A cederam  a Primeira Guerra Mundial, ofereceu incentivos poderosos a pes-
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soas, grupos, empresas e países. A oportunidade de vender e de tomar em
préstimo de qualquer nação, e não somente de um país, permitiu às empresas 
se especializarem em suas atividades mais lucrativas. Durante o período de 
industrialização via substituição de importações, o México falhou na criação de 
uma indústria automotiva viável, mas depois o país foi pego na tempestade dos 
mercados globais de autopeças. Fazendeiros da Argentina e da Nova Zelândia 
fizeram fortunas vendendo frutas e vegetais de inverno para consumidores do 
hemisfério norte; uma oportunidade que só foi possível com o mercado global 
de framboesas. Empresas da Tailândia e da Turquia, antes limitadas pela di
ficuldade em obter empréstimos domésticos, agora tinham acesso a financia
mentos estrangeiros baratos e abundantes. Esses países e seus cidadãos con
seguiram se beneficiar dos mercados globais para se especializar, acelerando o 
seu crescimento econômico.

Com as oportunidades dos mercados globais, vinham também as restri
ções. Os proprietários dos enormes pools de capitais podiam esquadrinhar o 
globo atrás dos mercados mais atrativos. Quer buscassem mão-de-obra barata, 
abundância de recursos naturais, técnicos experientes, regulamentações fa
voráveis ou grandes mercados, os investidores tinham acesso a praticamente 
todos os países. Se os investidores não apreciassem as políticas de um governo 
ou o balanço patrimonial de alguma empresa, o fluxo do dinheiro sairia daquela 
economia da mesma forma como havia entrado -  só que mais rápido. Se os 
consumidores perdessem o interesse por uma novidade tecnológica, por algum 
estilo ou cortassem despesas devido à recessão, as fábricas, nações e regiões 
produtoras podiam ter de fechar as portas. Os mercados globais expandiram 
tanto as possibilidades disponíveis para seus participantes quanto as regras 
impostas a eles.

Produção global e especialização nacional

A produção tornou-se global nos últimos 25 anos do século XX. As empresas 
terceirizavam os componentes necessários para fabricar seus produtos, dei
xando esses insumos a cargo das indústrias de vários países diferentes. No Hm 
do século, o comércio mundial era duas ou três vezes mais importante para 
os países desenvolvidos do que havia sido na década de 1960, e isso facilitou 
a distribuição, pelas empresas, de produtos e serviços em várias localidades. 
As Hrmas podiam estabelecer atividades como pesquisa e desenvolvimento, 
marketing, produção e montagem a milhares de quilômetros de distância umas 
das outras, por motivos econômicos, políticos ou regulatórios; e, então, podiam 
embarcar o produto Hnal para consumidores do mundo todo. Sobre isso, o eco-
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nomista Robert Eeenstra ressaltou “a integração cio comércio e a desintegração 
da produção", uma possibilitando a outra.6

Nos anos 1990, era notavelmente fácil dispersar a produção ao redor do 
globo. Antes, a atenção pública havia se concentrado nas empresas multina
cionais do começo da década de 1970, quando estas investiam US$10 bilhões 
anuais no exterior, dos quais US$2 bilhões iam para países em desenvolvimen
to. Um 2000, o investimento direto estrangeiro das empresas multinacionais 
(EMNs) girava em torno de US$ I trilhão ao ano, dos quais US$250 bilhões se 
destinavam às economias em desenvolvimento; um aumento de mais de 100 
vezes. Outras formas de investimento internacional se expandiram ainda mais 
rápido. No fim de 1990, os financiamentos internacionais privados e outros 
investimentos (além daqueles das EMNs) também giravam ao redor de US$1 
trilhão anual. Esse volume de investimento internacional significava que qual
quer proposta razoável de estabelecer uma mina, usina ou shopping atrairia o 
interesse de investidores.

Os produtos incluídos no comércio mundial eram cada vez mais interna
cionais, tanto em relação à origem quanto ao mercado. A boneca Barbie era o 
exemplo mais perfeito do fenômeno que, em meados dos anos 1990, era a quin
tessência do produto global.7 Sua produção começou com os moldes que a Mat
tel, dos Estados Unidos, colocou à disposição de fábricas no sudeste da Ásia. 
laiwan e Japão forneciam o plástico e o cabelo. Empresas chinesas supriam o 

tecido de algodão para os vestidos. As bonecas eram montadas na Indonésia, 
Malásia e China e depois despachadas para Hong Kong, e de lá para os consu
midores da Mattel nos EUA e em vários outros países. A maioria das empresas 
mais importantes era global: 60% das vendas da IBM eram realizadas fora dos 
Estados Unidos, e 80% das da Volkswagen eram feitas fora da Alemanha.

Mesmo que a produção globalizada fosse organizada dentro ou fora das 
redes das corporações multinacionais, os fatores de produção fluíam dos usos 
e locais menos rentáveis para os mais rentáveis. Trilhões de dólares dos mer
cados financeiros internacionais buscavam continuamente oportunidades de 
lucro, onde quer que se encontrassem. Milhares de empresas de uma dúzia 
de países brigavam por empréstimos de baixo custo para expandirem suas ope
rações. Como resultado, surgiram novas indústrias na Indonésia, foram esta
belecidos novos negócios no Vale do Silício, e construídos novos edifícios no 
Brasil e novas estradas na Hungria. Os financiamentos, investimentos e as 
tecnologias internacionais aceleraram a globalização da produção, enquanto 
os recursos em busca de lucros eram movimentados de um local a outro, em 
quantidades e velocidades cada vez maiores.

Essa redistribuição contínua da produção levou a uma especialização mais 
ampla nos países e nas regiões. Bens antes produzidos em um país podiam ser
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divididos agora em várias partes, cada uma fabricada em uma nação dilerente. 
As empresas podiam desagregar a produção em pequenas partes e ajustar os 
investimentos de forma a se beneficiar dos locais mais vantajosos. A produção 
global permitiu às companhias reduzir seus custos e deu oportunidade aos paí
ses em desenvolvimento de ocupar nichos econômicos rentáveis.

As forças globalizantes impulsionaram e atraíram diferentes regiões do 
mundo para uma divisão de trabalho ainda mais eficiente. Áreas com melho
res níveis de educação se especializaram em operações de administração e 
controle, pesquisa e desenvolvimento, e outras atividades relacionadas. Aque
las com profissionais bastante capacitados se concentraram em processos que 
exigissem habilidades específicas. Países com contingentes de trabalhadores 
sem especialização construíram vantagem comparativa com mão-de-obra ba
rata, assim como aqueles com recursos naturais abundantes exploravam estes 
recursos. C) capitalismo global atraiu centenas de milhões de pessoas do Leste 
Asiático, da América Latina e de todos os cantos do mundo para uma produção 
que visasse aos mercados globais.

Uma especialização mais ampla podia ser tanto uma bênção quanto uma 
maldição. Seus atrativos eram marcados pelo fato de o fenômeno ter tornado 
algumas antigas linhas de negócio obsoletas, aumentando a competição a ser 
enfrentada por empresas e países. A Europa e a América do Norte não podiam 
competir com a China e o México na produção de itens que consumissem 
grande volume de mão-de-obra não-especializada, e as tradicionais indústrias 
do norte encolheram à medida que as do sul se expandiram. Nos países de
senvolvidos, os empregos na indústria caíram de 27% da força de trabalho, no 
começo da década de 1970, para menos de 18% no fim da de 1990. Enquanto 
em 1970 havia dois trabalhadores norte-americanos no setor de serviços para 
cada trabalhador da indústria, no ano 2000 a proporção era de cinco para um.

As regiões com mão-de-obra semi-especializada ou não-especializada fo
ram atraídas para a economia global. Elas começaram assumindo a produção 
de bens que demandassem uso intensivo desse tipo de força de trabalho. A 
indústria do aço foi um caso típico. Em 1975, praticamente não havia usinas 
de aço no mundo em desenvolvimento e as que operavam tinham de contar 
com proteção e subsídios pesados por parte dos governos. A produção de aço 
bruto no mundo em desenvolvimento não chegava a representar 1/5 do vo
lume daquela da Europa ocidental e da América do Norte; todos os países 
em desenvolvimento juntos produziam menos da metade do aço que os EUA 
geravam. Vinte e cinco anos depois, as siderúrgicas mais competitivas estavam 
localizadas principalmente na América Latina e na Ásia. Os fabricantes de 
aço nos países em desenvolvimento produziram, no ano 2000, muito mais aço 
bruto que a Europa ocidental e a América do Norte juntas. Na verdade, os seis
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maiores iabricantes -  China, Coréia cio Sul, Brasil, índia, México e Taiwan 
-  produziram juntos três vezes mais aço que os EUA.8 Ao longo dos últimos 25 
anos do século XX, ocorreu uma intensa redistribuição da produção industrial 
dos países ricos para os países em desenvolvimento.

O crescimento da indústria nas nações em desenvolvimento do sul foi 
análogo à expansão experimentada em uma época anterior. No fim do século 
XIX e início do XX, a globalização levou a um crescimento econômico expres
sivo em muitas áreas do Novo Mundo, da Álrica e da Asia. As regiões que 
cresciam rapidamente inundaram o mundo desenvolvido com produtos agrí
colas baratos c matérias-primas, o que provocou um boom no consumo final e 
também no consumo de insumos importados pelos fabricantes europeus Mas 
isso também abriu caminho para a devastação da agricultura européia trac icio 
nal. No fim do século XX. os países recentemente industrializados inundaram 
o mundo desenvolvido com produtos manufaturados baratos. Isso favoreceu 
os consumidores e os produtores da Europa ocidental e da América co Norte 
que usavam os manufaturados importados a baixo custo, mas arrasou a indus
tria tradicional dessas regiões. Ambos os processos foram efeitos inevitáveis 
da especialização na economia integrada internaciona mente, os azenieiro 
suecos e italianos de 1900 não podiam fazer frente aos baixos custos cos a- 
zendeiros das Cirandes Planícies e dos pampas; assim como os trabalhadores 
não-capacitados, em 2000, não podiam competir com os c e países tom°
e México. A agricultura européia daqutla época .
ae,t.r„,rava<, l  indústria na Buropa ocidental e n . América do Norrc n o ,™ ,  
do posterior. Assim como a produção de produtos primirtos no No«, Muodo
a, de 1914. a manufatura basica no

cm outras repiões sc expandiu mu,to ani _ rapidl|mcnIe dcp„is
l-este Asiático e na América Latina, entre ou » 
de 1973

Crescimento via exportações nos extremos da Europa e da

1 o. exemplo espantoso dc recuperação econômica envolveu
polrres da Buropa ocidental. Na década de .9 5 0 « começo da de 960. dt 

•aduras militares brutais povemavam as nações mais alrasa as _ n
Apanha e Portupul. A 1'rãpil democracia não menos reiar a 
" " 9  cm crise em 1967. A Irlanda, embora demoeréttea. -  9 - c . ^ r c  
Muanto essas nações. Nesses quatro países periféricos a u 
'énda per eapita em 195» representava menos da meta e are
« ' da Alemanha, bem abaixo dos valores do Chile e da W e , ^ _______ ;
* * '  europeus, as condições econômicas e soe lais lambem eram extremame
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te ruins nessas quatro nações, que tinham alguns dos piores níveis de pobreza 
do mundo dito industrializado.

Os quatro países começaram a modernizar suas economias por volta de 
1960. A Irlanda o fez primeiro, em 1958, desviando da substituição de impor
tações e seguindo em direção à produção para exportação. O governo buscou 
vigorosamente as empresas estrangeiras, principalmente as norte-americanas, 
que poderiam ganhar com a mão-de-obra educada, barata e que dominava o in
glês. Quando a Irlanda ingressou na União Européia em 1973, os investimen
tos estrangeiros e o crescimento econômico ganharam força. A nação insular 
finalmente mudou, da manufatura mal paga às atividades de alta especializa
ção e tecnologia. Logo, a Irlanda produziria um em cada três computadores 
comprados na Europa. Em 2000, o "tigre celta”, com uma população de menos 
de 4 milhões de pessoas, superou os Estados Unidos como o líder mundial nas 
exportações de softwares, e sua renda per capita ultrapassou a de seu antigo 
colonizador, a Grã-Bretanha.9 Naquele ano, Dublin era uma das cidades mais 
prósperas da Europa.

Espanha, Portugal e Grécia tiveram mais dificuldades que a Irlanda para 
ajustar suas engrenagens, pois precisavam superar os legados econômicos do 
fascismo. Gontudo, uma vez que as ditaduras desses países deixaram o poder, 
eles se orientaram na direção da integração européia: a Grécia se juntou à 
União Européia (UE) em 1981; Espanha e Portugal em 1986. Isso acelerou 
a abertura econômica dessas nações. Embora em 1980 os dois países ibéricos 
negociassem muito menos com a UE do que com o restante do mundo, em 
1990 o intercâmbio comercial com a UE havia praticamente quintuplicado 
e passou a ser duas vezes mais representativo que todas as outras atividades 
comerciais dessas nações. De fato, Irlanda, Espanha e Portugal estavam entre 
os participantes mais entusiasmados com a criação da União Econômica e 
Monetária (a Grécia ingressou mais tarde, a tempo para o lançamento do euro, 
em 2002). Os quatro países atraíram muitas empresas multinacionais e bancos 
e, no fim das contas, receberam algo em torno de 10 mil afiliadas e subsidiá
rias de companhias estrangeiras. Na verdade, nos 15 anos a partir de 1985, o 
investimento direto estrangeiro nas quatro nações passou de US$25 bilhões 
para US$210 bilhões. Cerca de 1/10 de todos os investimentos nesses países 
vinha de estrangeiros.

Até o fim do século, Espanha, Portugal e Grécia eram inequivocamente 
desenvolvidos e europeus, com uma renda per capita que se aproximava da de 
países como a Itália e a Suécia e era o dobro da do Chile. ()  avanço social 
dessas nações foi ainda mais impressionante. Em 1970, a taxa de mortalida
de infantil em Portugal era de 61 óbitos para cada 1.000 nascimentos, bem 
semelhante à do México e da Malásia; em 2000, apresentava índices meno-
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res que seis mortes para cada 1.000 nascimentos, melhor que a dos Estados 
Unidos. No fim dos anos I960, havia somente um telefone e um aparelho 
de televisão para cada 20 portugueses; já no ano 2000, havia um telefone e 
uma televisão para cada dois residentes e um carro para cada três — números 
semelhantes aos do restante dos países da Europa ocidental. Assim como a 
transformação de Portugal, do atraso à modernidade, foi particularmente rápi
da, outras nações no entorno da Europa ocidental também evoluíram de forma 

igualmente impressionante.
Esse ritmo de crescimento só foi possível devido ao acesso aos mercados 

e capitais da Europa e do mundo. As empresas nacionais foram liberadas das 
restrições dos pequenos mercados domésticos e agora estavam aptas a vender 
para centenas de milhões de europeus, se é que não para o mundo inteiro. O 
acesso ao capital estrangeiro possibilitou o financiamento de investimentos 
que os capitalistas locais não podiam ou não queriam fazer. As indústrias se 
especializaram e a produtividade avançou, levando a alguns dos crescimentos 
mais rápidos já registrados. Mesmo que nações periféricas da Europa ociden
tal sejam dificilmente comparáveis com países em desenvolvimento, muitos 
elementos de seu avanço viriam a ser repetidos pelos países recém industriali 
z-ados: produção para exportação; atração de capital estrangeiro; investimentos 
pesados em capacitação da força de trabalho local; e desenvolvimento da infra- 

estrutura.
Os países pobres do Leste Asiático foram os seguidores mais marcantes da

Periferia européia no caminho da convergência. Quatro dtles em particu ar
Coréia do Sul, Taiwan, I long Kong e Cingapura -  foram tão bem-sucedidos
Ml|e se "graduaram", deixando para trás o mundo em desenvo \imento.
2000. I long Kong e Cingapura tinham um produto interno per capita acima
C maioria dos países da Europa ocidental, enquanto Taiwan se aproximava e a

Coréia do Sul seguia somente um pouco atrás. Todos os quatro tinham caracte-
ríc , . ..r.im ,-idades-Estado situadas em ilhas (er|i>ticas incomuns: os dois primeiros tram cuia . .
1 '"" I! Kong „.lo ora nom mesmo um Estado). Já Taiwan e Coréia do . ui eram
Partes de nagées die ididns e protetorados militares dos Estados Un,dos. Apesar
disso. eram sulieiememen.e pareeidos eom os ou.ros países em desenvolve
i ,̂, . . .» • , cf'rf'm descartadas como anomalias.mcWo a ponto de suas experientias nao strtm

Coréia do Su! e Taiwan comcgaran, quase do zéro, en, meados dos anos 
1 « ' ) .  depois de guerras civis devastadoras, l'or uma década ou ma,s. adularam 
Políticas lípicas de subsliluigáo de importâmes, mas sem a longa cxpenentia
*  independência da America La,ma. Além disso, os „„vos scores mdusiriais 
>'»» „âgées do Lesie Asiático eram mais fracos e menos comprometidos com o 
Protecionismo. Ao íim da década de 1960. Coréia do Sul e Taiwan c,«negaram
* 'neentivar seus capitalistas a produzirem bens industriais para consumidores
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estrangeiros, em especial para os norte-americanos. Esses governos utilizaram 
técnicas variadas para impulsionar as exportações, como empréstimos a custo 
baixo e isenção de impostos para os exportadores, e uma moeda muito fraca 
para tornar os produtos coreanos e taiwaneses artificialmente baratos. Ambos 
os governos continuaram a proteger suas indústrias, mas deram destaque à 
produção para exportação. Diferentemente da maior parte da América Latina 
e da África, as duas economias do Leste Asiático -  bem como, e até mais, 
flong Kong e Cingapura -  tinham menos recursos naturais exportáveis e me
nos escolha a não ser se beneficiar dos baixos salários para produzir manufa
turados simples e vendê-los no exterior. A nova estratégia de desenvolvimento 
de industrialização orientada para a exportação (IOE) promoveu e subsidiou a 
manufatura voltada para os mercados estrangeiros.

No fim da década de 1970, Coréia do Sul e Taiwan inundavam os mer
cados mundiais com brinquedos, roupas, móveis e outros manufaturados 
simples. As exportações coreanas saltaram de US$385 milhões, em 1970, 
para US$1 5 bilhões, em 1979, sendo 90% delas de bens manufaturados. Os 
bancos e as empresas internacionais consideravam os exportadores do Les
te Asiático cada vez mais atraentes. Eram ditaduras estáveis apoiadas pelos 
EUA, e seu forte desempenho exportador assegurava um fluxo constante de 
dólares para pagar seus credores internacionais. Os dois países pegaram em
préstimos volumosos e usaram os recursos na construção de suas bases indus
triais. O governo da Coréia seguiu firmemente no desenvolvimento da indús
tria pesada, por meio do patrocínio de usinas siderúrgicas modernas, indústria 
química e um novo setor automotivo. No início da década de 1980, o país 
tinha o maior estaleiro privado e a maior indústria de maquinário do mundo. 
Diferentemente da maioria dos países em desenvolvimento, os reguladores e 
empresários decidiram tentar estabelecer uma indústria automobilística sem 
multinacionais. Na década de 1970, o governo auxiliou as empresas locais a 
tomar empréstimos no exterior e a comprar tecnologias e expertise internacio
nais. Logo os carros fabricados pela Hyundai, Daewoo e Kia eram vendidos 
no mundo todo.

Quando veio a crise da dívida, em 1982, Coréia do Sul e Taiwan foram 
muito menos afetados que a América Latina. Seus negócios estavam voltados 
para o exterior e ambos podiam aumentar as exportações rapidamente para 
manter em ordem os débitos. Depois de alguns anos difíceis, os "tigres asiáti
cos” retomaram o crescimento rápido, a substituição de bens manufaturados 
simples por complexos -  de brinquedos a computadores, de roupas e calçados 
a bicicletas e carros. Essa progressão repercutiu os rumos do desenvolvimento 
industrial japonês, com uma defasagem de 20 anos; assim como o Japão tinha 
passado dos manufaturados simples e baixos salários, na década de 1950, ao
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maquinário mais complexo e utensílios para consumidores, em 1970, as ex-co
lônias japonesas fizeram praticamente o mesmo entre 1970 e 1990.

Logo, Coréia do Sul e Taiwan vendiam produtos industriais sofisticados de 
mercado intermediário. Os carros coreanos foram um sucesso particular: em 
2000, o país fabricava por volta de 3 milhões de veículos anualmente, cerca da 
metade para exportação. A Coréia do Sul também era líder mundial em chips, 
aparelhos de TV e eletrônicos; Taiwan era o terceiro maior fabricante mundial 
de produtos de informática, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Na 
virada do século, os dois países tinham padrões de vida praticamente iguais 
aos de Espanha e Portugal. No decorrer da década de 1990, eles também se 
democratizaram, parecendo contradizer as críticas de que o modelo do Leste 
Asiático precisava dos regimes ditatoriais para reprimir a classe trabalhadora e 
manter a mão-de-obra barata.

Os asiáticos pareciam liderar o caminho, à frente do resto do mundo em 
desenvolvimento ou dos países em transição, numa época em que a substi
tuição de importações havia perdido a força, e a planificação econômica, se 
desintegrado. O caminho da industrialização voltada para a exportação signifi
cava abertura à economia mundial, atração de investimentos e financiamentos 
estrangeiros, além de produção para os mercados externos. Significava uma 
integração irrestrita à divisão global do trabalho. Isso ia de encontro a décadas 
de teoria e prática desenvolvimentista, mas, em poucos anos, a nova estratégia 
seria adotada por quase todas as nações do lerceiro Mundo.

0 Leste Asiático e a América Latina seguem o exemplo

Os vizinhos próximos aos quatro tigres asiáticos se voltaram rapidamente para 
a promoção de exportações, lailândia, Malásia, Filipinas e Indonésia, qua
tro países caracteristicamente agrários, tinham falhado na industrialização por 
meio da substituição de importações. Mesmo que esses governos tenham con
tinuado a apoiar o empresariado nacional e a protegê-lo da concorrência inter
nacional, eles abandonaram a LSI em favor da industrialização orientada para a 
exportação, e em uma questão de anos todos se tornaram grandes exportadores 

industriais.
Os mais novos exportadores asiáticos se beneficiaram do sucesso de seus 

quatro predecessores. Como Coréia do Sul, Taiwan, 1 long Kong e Cingapu- 
ra haviam se desenvolvido, seus padrões de vida e seus salários subiram tão 
rapidamente que essas nações acabaram perdendo a atratividade para as ma
nufaturas mais intensivas em mão-de-obra. As indústrias que deixaram Cin- 
fripura e Taiwan pelos custos excessivos encontraram mão-de-obra barata na
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Tailândia, Malásia e Indonésia, cujos governos pareciam ser tão habilidosos em 
administrar a economia quanto em controlar (e reprimir) a agitação política. 
() capital estrangeiro inundou as três economias do sudeste da Ásia, chegando 
finalmente às Filipinas, país mais instável politicamente, e logo as exportações 
de manufaturados explodiram. Como as quatro primeiras economias do Les
te Asiático, as quatro nações do sudeste eram aliadas próximas dos Estados 
Unidos e temiam insurgências comunistas, Essas realidades estratégicas, sem 
dúvida, tornavam mais interessante para esses países se integrarem à economia 
mundial liderada por Washington.

Nenhuma análise geopolítica racional, no entanto, pode explicar as duas 
transformações asiáticas mais notáveis: a China comunista e o Vietnã, A China, 
no fim da década de 1970, e o Vietnã, em meados de 1980, seguiram vigorosa
mente a direção da economia internacional. A guinada do Vietnã foi chocante, 
dadas as décadas de luta contra o Ocidente, mas a penúria colocou o país na 
direção das reformas de mercado e da globalização. Do isolamento econômico 
quase total do início dos anos 1980, o Vietnã, em 2000, exportou US$1 bilhão 
em camarão, US$1 bilhão em arroz e US$5 bilhões em bens manufaturados. 
Depois de décadas de guerra e estagnação, em 15 anos a economia vietnamita 
triplicou de tamanho.

A transformação chinesa foi, de longe, a mais importante, por se tratar da 
nação mais populosa do mundo. O governo chinês devolveu as propriedades 
agrícolas aos fazendeiros particulares, afastou o governo central da maioria das 
atividades econômicas, estabeleceu áreas especiais de produção para exporta
ção e acolheu as corporações internacionais. O produto nacional quadruplicou 
em 20 anos, e o padrão de vida triplicou. Em 1992, a China superou o Japão 
como a segunda maior economia mundial.

A explosão de crescimento da China esteve intimamente relacionada à sua 
integração à economia mundial. As exportações chinesas subiram de US$20 
bilhões para US$200 bilhões em 20 anos. As exportações de manufaturados, 
de menos de US$10 bilhões para mais de US$170 bilhões. No fim da década de 
1990, as empresas estrangeiras investiam US$35 bilhões anuais no gigante 
asiático. A China, cujo papel na economia mundial tinha sido pequeno antes 
da Primeira Cuerra Mundial, e trivial durante os 50 anos de guerra civil e pla
nejamento centralizado, estava naquele momento à beira de se tornar uma das 
maiores economias exportadoras do planeta.

A comparação entre a China e a índia era impactante. No fim da década 
de 1970, os produtos per capita dos dois países eram próximos, mas em 2000 
o da China atingiu o dobro do da índia. Em parte como resultado dessa per
cepção desfavorável, o comprometimento indiano com uma economia fecha
da finalmente se rendeu à investida asiática. Em 1990, o governo começou a
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liberalizar tanto a economia doméstica quanto o comércio e os investimentos 
internacionais. O sucesso retumbante da indústria de software se aproveitou de 
alguns aspectos incomuns da vantagem comparativa indiana. As excelentes uni
versidades, os empregos insuficientes para os universitários recém-graduados e 
o inglês muito falado tornaram a India o lugar ideal para recrutar engenheiros de 
soltware. Muitos foram para a América do Norte trabalhar, mas a maioria ficou 
no país para escrever os códigos digitais de firmas indianas ou de outros países 
do mundo. Antes do fim do século, a exportação de softwares da índia era só 
uma de suas principais atividades econômicas e trazia mais de US$6 bilhões 
anualmente ao país, o dobro da venda de roupas indianas no exterior.

A Ásia foi o primeiro bloco na renovada corrida pelo capitalismo global 
c pelos mercados mundiais, mas a América Latina não ficou muito atrás. A 
guinada da América Latina rumo à globalização teve o Chile como pioneiro, na 
década de 1970, sob a ditadura militar de Augusto Pinochel. O país havia sido 
um dos mercados mais protegidos do mundo, com tarifas de 250% ou mais. 
Cs generais chilenos associaram o modelo de industrialização via substitui
ção de importações ao desenvolvimentismo populista que ajudou a esquerda 
a ganhar as eleições e, poucos anos depois do golpe de 1973, a ditadura havia 
praticamente eliminado a proteção comercial e aberto as portas do mercado 
financeiro chileno. A economia seguiu aos trancos e barrancos durante a crise 
da dívida, mas, depois de 1985, o regime militar voltou ao caminho da integra
ção econômica. Naquele momento, o Chile gozava de uma vantagem de dez. 
anos em relação ao resto da América Latina, com privatizações, abertura do co
mércio e integração financeira; adotando variantes comparativamente radicais 
da nova ortodoxia, tais como a eliminação dos fundos públicos de pensão em 
favor de um sistema de seguro social privado. Com a eleição democrática de 
um governo civil, em 1989. a desconfiança com que muitos latino-americanos 
viam o exemplo chileno foi superada. Quando a coalizão de centro-esquerda 
°Ptou por dar continuidade às políticas voltadas para os mercados, a ma fama 
do tais políticas -  devido à sua associação com <» regime sanguinário de Pino-

chet -  foi amenizada.
A manobra do Chile em direção às exportações começou a render frutos 

na década de 1990 quando a economia dobrou de tamanho; em 2000, o Chile 
era <» país mais rico da América Latina. Lsse crescimento se deveu aos laços 
formados com o restante da economia mundial: no Hm do século, o comércio 
internacional do país somava US$30 bilhões ao ano e os investimentos estran- 
Kviros outros US$5 bilhões; muitas vezes os valores anteriores. O novo Chile 
Abalizado se aproveitou dos transportes e das comunicações a longa distância 
Para se especializar em alguns nichos pouco usuais. A costa do pais, extensa e 
,rrt‘Kular. mostrou-se perfeita para a criação do salmão e, começando do zero,
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em 1986, o Chile se transformou rapidamente no segundo maior exportador 
mundial do peixe, fornecendo mais da metade do salmão comprado pelos ex
perientes consumidores japoneses. A localização do país, no hemisfério sul, e o 
clima temperado são ideais para o cultivo de frutas de verão durante o inverno 
norte-americano e europeu, e ao longo de 20 anos o país triplicou as terras de
dicadas ao cultivo das frutas, triplicando também o rendimento dessas terras. 
Os consumidores dos países ricos passaram a considerar natural comprar uvas 
e pêssegos chilenos no mês de dezembro. Em 2000, o Chile estava ganhando 
cerca de US$4 bilhões por ano, vendendo produtos desenvolvidos recente
mente no país. O processo serviu como parâmetro de como a integração eco
nômica estimula a especialização: as possibilidades de exportação levaram os 
agricultores a expandir a produção de frutas e os empreendedores a se lançar 
na indústria da criação do salmão.

Em menos de dez. anos, o restante da América Latina seguiu o exemplo 
do Chile e ingressou nos mercados mundiais. O México, segunda economia da 
região depois do Brasil, liberalizou o comércio e as políticas de investimento 
depois de 1985. Durante a década de 1990, as mudanças na política doméstica 
e a criação do Nafta transformaram o México de um país auto-suficiente, que 
substituía importações, em uma nação de mecanismos livres e livre comércio, 
parte integrante da economia da América do Norte. Em apenas dez anos, o 
comércio total do país praticamente quadruplicou; as vendas de manufatura
dos no exterior dispararam de cerca de US$10 bilhões para US$120 bilhões, 
enquanto os investidores estrangeiros despejavam US$20 bilhões ao ano no 
membro do Nafta que pior remunerava seus trabalhadores. Enquanto a meta
morfose era particularmente edificante no caso do México, virtualmente toda 
a América Latina seguiu o exemplo.

0 sociólogo marxista assume o poder

Eernando Henrique Cardoso tornou-se ministro da Eazenda do Brasil em 1993, 
depois de décadas de teorização, produção escrita e debates sobre desenvolvi
mento. Ele foi iniciado na política praticamente desde o seu nascimento, em 
1931 -  seu avô e seu pai foram influentes generais brasileiros, e sua família in
cluía vários líderes políticos —, mas, ainda jovem, Eernando Henrique escolheu 
a vida acadêmica e adotou o marxismo e o socialismo em vez do nacionalismo 
brasileiro tradicional de sua família.10

Eernando Henrique dedicou-se à pesquisa acadêmica depois da faculdade, 
na década de 1950, e estudou sociologia no Brasil e na Erança. Sua tese de dou
torado examinou as relações raciais no Brasil, e depois, em um de seus principais



Os que correram atrás
45

projetos, ele investigou o comportamento político dos capitalistas brasileiros, 
boi membro fundador do mais famoso grupo brasileiro de estudos marxistas e 
depois do golpe militar de 1964, aos 33 anos, f ugiu do país para o Chile, onde 
escreveu uma série de estudos de grande influência para o desenvolvimento 
da América Latina. Depois de um período na Universidade de Paris, retornou 
ao Hrasil em 1968 para lecionar na Universidade de São Paulo, a USP, até ser 
obrigado, pela ditadura militar, a deixar o cargo. Com o apoio da Fundação 
Ford, Fl IC e vários outros acadêmicos desempregados fundaram em São Paulo 
um respeitado centro de pesquisa de ciências sociais. No começo da década 
de 1970, Fernando Henrique era conhecido no mundo todo como um estu
dioso do desenvolvimento -  e como um intelectual quase sem envolvimento 
com a prática política. Na verdade, Fernando I lenrique Cardoso aderiu a um 
marxismo radical que praticamente rejeitava e com certeza não se engajava no 
ambiente político dominante na América Latina.

O marxismo de Fl IC era revolucionário -  “a questão relevante”, escreveu, 
é como construir caminhos para o socialismo 11 —, mas diferentemente de mui

tos outros da esquerda, ele acreditava que o Terceiro Mundo poderia se desen
volver. M IC representava um dos lados dos violentos debates da década de 1960 
e 1970, entre marxistas e neomarxistas. De um lado, os linha-dura, adeptos da 
teoria da dependência, para os quais o atraso do Terceiro Mundo era uma con
sequência da ordem econômica dominada pelo imperialismo norte-americano 
e europeu. Segundo eles, o colonialismo havia retardado o desenvolvimento da 
África, Ásia e América Latina, e o imperialismo das corporações multinacionais 
atrasava o crescimento dessas regiões de maneira semelhante. A única alterna
tiva seria uma revolução socialista enérgica, embora alguns admitissem que o 
nacionalismo extremo e o fechamento da economia pudessem ajudar.

Ao mesmo tempo em que FIIC concordava que as opções dos países em 
desenvolvimento eram limitadas, ele sustentava a existência de mais margem 
de manobra do que os teóricos linha-dura imaginavam: A dependência , afir- 
mava, não impede o desenvolvimento. Para aqueles que viam o socialismo 
eomo a única alternativa para o subdesenvolvimento, FIIC  acreditava que um 
governo modernizador poderia ter o apoio da classe média, dos capitalistas pro
gressistas e dos trabalhadores. A base do seu estudo sobre a sociedade e os em
presários brasileiros seria a idéia de que os governos podiam criar economias 
CaPitalistas locais que não tossem simples apêndices do império norte-ameri- 
Cano. Km tudo isso. Fl IC foi fortemente influenciado pela experiência da dita- 
dl|ra brasileira. A partir de 1967, a economia do país triplicou de tamanho em 
^enos de 1 5 anos. Fl IC não duvidava que o país estivesse se desenvolvendo, 
aPt'sar das imperfeições da natureza antidemocrática do Estado brasileiro e da 

c,)munidade empresarial.
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Enquanto alguns encaravam o contato com a economia mundial como um 
obstáculo a ser superado pelos países em desenvolvimento, Fl IC afirmava que 
esse era um aspecto fundamental do crescimento e rejeitava a visão dos comu
nistas e de outros da esquerda de que os capitalistas locais fossem membros 
nacionalistas de uma aliança antiimperialista. Ele sustentava que:

As classes dominantes, dada a crescente internacionalização da produção, são for
çadas a negociar com os que representam os interesses externos e a reorganizar o 
sistema interno de exploração econômica de forma a competir em condições de 
igualdade dentro da nova realidade.12

Na maior parte da América Latina, escreveu: "O Estado abraça a aliança 
entre os interesses dos setores internacionalizados da burguesia e aqueles das 
burocracias públicas e empresariais. A burguesia local se relaciona com esses 
setores.”13 Essa aliança pode ter tendências autoritárias ou outras tendências 
retrógradas, mas também poderia impulsionar os países pobres para um desen
volvimento rápido.

Os acontecimentos logo deram a FHC a oportunidade de testar sua teo
ria: de que o governo certo, com as políticas certas, poderia curar algumas das 
enfermidades do subdesenvolvimento. Até o início da década de 1980, a má 
gestão econômica havia conduzido o Brasil à hiperinflação crônica e à crise, em
bora a elite empresarial parecesse ávida por mudanças e a ditadura militar, antes 
orgulhosa, estivesse abandonando o poder, ainda que de forma desorganizada. 
Em 1978, beneficiando-se da abertura política, FHC concorreu ao Senado pelo 
estado de São Paulo como candidato da oposição. Ficou em segundo e quando o 
vencedor se tornou governador do estado, em 1982, as leis brasileiras o fizeram 
senador. Perdeu um duro embate na campanha pela Prefeitura da cidade de São 
Paulo, em 1985, mas continuou como senador proeminente e foi líder da Assem
bléia Constituinte que redigiu a nova Constituição democrática do país. Poste
riormente, FHC tentaria transformar suas idéias radicais em reformas políticas:

Sou favorável à abolição do sistema de exploradores e explorados! Mas essa é uma 
questão de fé, que talvez, tenha uma importância biográfica ou moral. () impor
tante é desenvolver uma atitude política, e não moralista. O importante é saber 
quais forças se movimentam numa dada direção, para introduzir o ato de fé na 
realidade da situação atual.14

A avaliação de FHC sobre a "realidade da situação atual" o levou a exigir 
que o Brasil se livrasse do protecionismo e do estatismo. Ele discursou no Se
nado, em janeiro de 1988:
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Escolher o desenvolvimento implica um piocesso que, por falta de um nome me
lhor, chamarei de "modernização”, mas que na verdade é a “globalização” da eco
nomia ... O brasil não pode se isolar anacronicamente, com uma política autár
quica obsoleta, que corre o risco de transformá-lo num imenso Camboja.1’

Enquanto isso, o sistema político brasileiro estava em crise. O primeiro 
governo civil nüo conseguiu resolver os problemas econômicos do país. Em 
1990, Fernando Collor de Mello, na época um político provinciano e pouco 
conhecido, foi eleito presidente. Dois anos depois de tomar posse, Collor so
freu um impeachment por corrupção, desonestidade e incompetência. Alguns 
anos antes, Fl IC ajudara a criar o novo Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB) e os socialdemocratas participaram do governo após o impeachment. 
EHC tornou-se ministro das Belações Exteriores, em 1992, e, em 1993, foi 
nomeado ministro da Fazenda. O político ingressou no governo em um mo
mento crítico: a inflaçüo estava acima de 2.000%, a produção industrial havia 
caído quase 20% em três anos e o comércio brasileiro estava estagnado. Uma 
sucessão de planos de governo para controlar a crise fracassou e o característi
co otimismo do país estava no fim.

Em J 994, como ministro da Fazenda, FHC apresentou mais um plano, 
chamado Plano Beal em função da nova moeda, fixada no valor de um para um 
cm relação ao dólar. O plano foi bem-sucedido onde outros haviam falhado, já 
que diferentemente dos anteriores, Fl 1C desejava impor medidas austeras. A 
inflação caiu rapidamente e a economia permaneceu forte. Em meio à euforia 
inicial do Plano Beal, FIIC  foi eleito presidente do Brasil. Uma vez no cargo, 
Apressou as reformas econômicas, reduziu as barreiras comerciais, intensificou 
o comprometimento do país com a união aduaneira do Mercosul com Argen- 
Pna, Paraguai e Uruguai e vendeu uma centena de bilhões de dólares em em
presas públicas, incluindo empreendimentos emblemáticos, como companhias 
elétricas, empresas de telecomunicações, siderúrgicas e ferrovias. Em quatro 
anos a inflação estava abaixo de 10%, o comércio brasileiro havia dobrado, a 
economia crescia e parecia um ímã para os investidores estrangeiros, atraindo 

dezenas de bilhões de dólares a cada ano.
Os antigos companheiros de esquerda de FIIC criticaram duramente a 

npção dele pelo comércio e pelos investimentos internacionais, bem como o 
St‘u entusiasmo em desmantelar grande parte do setor público. O presidente 
rtjeitou as críticas como: "Pura pose, em um plano puramente ético ... Eles 
não enxergam a realidade, nüo enxergam os padrões sociais reais, não enxergam 
() que está mudando. Eles não enxergam nem mesmo os latos. Isso impede a 
aVào polí|jca."i» |.||(_; insisti4i n;i necessidade de se adaptar às mudanças de 
realidade, mesmo mantendo seus princípios. Devemos continuar sendo, dessa
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forma, socialistas”, disse ele, em 1997, “preocupados com o social. Mas isso 
não pode ser feito de uma forma antiquada, como se fosse possível por um ato 
de vontade política, apertar um botão e fazer as coisas acontecerem.”1

Fernando Flenrique foi um mestre da prática política. Tornou-se o primei
ro presidente eleito, em 40 anos, a completar o mandato; e em 1998 conseguiu 
um segundo período no governo. Em 1998-1999, as crises cambiais ameaça
ram a gestão econômica do governo, mas o professor de sociologia marxista 
teve êxito onde tantos outros haviam falhado. () governo FHC domou a in
flação e um setor público desgovernado, destruiu barreiras comerciais e pôs a 
economia do país na direção dos mercados mundiais. O presidente abandonou 
sua convicção de que suas ações políticas deviam ser coerentes com seus com
promissos teóricos, afirmando que ele:

Estava permitindo que os setores mais avançados do capitalismo prevalecessem 
... Esse certamente não é um regime a serviço do capitalismo monopolista nem do 
capitalismo burocrático, mas serve àquele capitalismo competitivo diante das no
vas condições de produção. Ele é, nesse sentido, socialmente progressista.IS

Depois da “década perdida” de 1980, com a crise da dívida, a depressão 
econômica, a hiperinflação e a desorganização política, o Brasil de FHC havia 
se transformado em menos de dez anos. O governo de Fernando Henrique 
desmantelou o papel dominante do Estado na produção e eliminou a maioria 
dos controles sobre o comércio exterior. As empresas brasileiras entraram nos 
mercados do globo com um entusiasmo nunca visto desde o hoom do café da 
década de 1920, ao passo que os investimentos estrangeiros inundavam o país 
com o mesmo vigor. O Brasil deu um salto; do quase isolamento econômico 
para um vigoroso engajamento, liderando o terceiro maior bloco comercial do 
mundo. Era muito cedo para confirmar a hipótese do professor marxista -  de 
que um bom governo e a globalização poderiam levar ao desenvolvimento eco
nômico - ,  mas o Brasil passou a ser uma parte incontestável da divisão inter
nacional do trabalho em progresso.

A Europa oriental se une à ocidental

Depois da queda do muro de Berlim, muitos se perguntavam se algum dia as 
antigas nações comunistas da Europa Central e do Leste alcançariam a parte 
ocidental do continente, do ponto de vista econômico, A resposta para essa 
pergunta é ambígua por várias razões. Primeiro, não é fácil avaliar as estatís
ticas, tanto aquelas da era da planificação econômica quanto as posteriores.
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de fluxos incrivelmente rápidos. Até o Hm do século, não se havia chegado a 
resultados precisos. Além disso, é difícil comparar os padrões de vida numa 
economia planificada com os de uma economia de mercado; como podemos 
comparar a seguridade social do berço á tumba do comunismo com a liberdade 
de consumo e trabalho do capitalismo? Por Hm, as experiências das economias 
em transição variaram muito: entre 1990 e 2000, a Europa central e os Estados 
bálticos se saíram muito melhor do que a maioria das repúblicas que formavam 
a antiga União Soviética.

A década de 1990 foi tremendamente difícil para toda a Europa Central 
e do Leste e, em especial, para a antiga URSS. Os otimistas apontam uma sé
rie de países que obtiveram grandes conquistas: Polônia, Hungria, Republica 
I checa, Eslováquia e Eslovênia, juntamente com o país báltico da Estônia. 
Mesmo entre essas vitrines do capitalismo, a Polônia foi o único caso inques
tionável de melhoria; sua economia cresceu mais de 30% entre 1990 e 2000. 
No restante da região, em 2000, o produto per capita mal alcançava os níveis 
de 19H9. As medidas convencionais de crescimento econômico não mostra
ram evidências claras de que esses países em transição estivessem convergindo

para o padrão de vida da parte ocidental.
Entretanto, os países da Europa central (e talvez os bálticos) começaram 

a se equiparar à Europa ocidental de diversas formas. Uma delas foi política, 
com a consolidação da democracia e dos Estados de bem-estar social ao estilo 
europeu. A outra foi institucional, na medida em que o trabalho de estabelecer 
bases legais e políticas já havia sido completado pelo capitalismo. Sistemas 
financeiros, redes comerciais e gestões regulatórias se desenvolveram para pro
mover as novas economias. Por Hm. e talvez o aspecto mais importante, esses 
Países entraram na órbita econômica da União Européia, reorientaram suas 
economias no sentido oposto ao da União Soviética e de seus aliados e se 
lançaram entusiasticamente no mercado único da Europa ocidental. Depois 
l*c negociarem os termos de uma eventual entrada na UE, as nações mais 
avançadas da Europa central implementaram políticas européias e se prepa
r a m  para uma associação plena à União. Buscaram meios de aproveitar suas 
características geográficas e econômicas para atrair investimentos estrangeiros 

e vender seus produtos nos mercados ocidentais.
Alguns países da Europa central tinham uma vantagem. Hungria, Polônia 

e Eslovênia haviam sofrido reformas substanciais durante o período da p am - 
cação econômica e já estavam familiarizadas com o ambiente empresaria com 
petitivo -  ainda que não tão competitivo quanto o elo verdadeiro capitalismo. A 
a"tiga Tchecoslováquia tinha experiência industrial de longa data, pois a região 
lora uma elas principais áreas fabris da Europa durante aproximadamente um 
s«culo, e alguns dos seus produtos permaneceram bem cotados, mesmo duran-
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te o período comunista. A Estônia, com afinidades lingüísticas e culturais com 
seus irmãos finlandeses, era uma espécie de passagem para o Ocidente mesmo 
sob o domínio soviético.

Ainda assim, os céticos duvidavam da capacidade do povo da Europa cen
tral de se adaptar a uma ordem social capitalista com a qual somente os mais 
velhos tinham qualquer experiência. Especulavam se as realidades sociais e 
culturais da região iriam desacelerar a movimentação dos mercados. Entretan
to, essa primeira série de países da Europa central deu um rápido salto para a 
economia de mercado e para os mercados do globo. Isso ocorreu mesmo quan
do as eleições democráticas levaram os antigos comunistas de volta ao poder, 
como aconteceu na Polônia e na Hungria. A esquerda se refez, no papel de 
garantir a socialdemocracia no capitalismo com um lado humano, e concluiu 
as privatizações, entre outros elementos da trilha dos mercados. Estabilidade 
política, progresso das reformas, trabalho capacitado e barato e comunidades 
de negócios ativas tornaram essas economias atraentes para os investimen
tos corporativos multinacionais. Isso valia tanto para as firmas que desejassem 
acessar os crescentes mercados consumidores da Europa central e oriental, 
quanto para as que quisessem usar os países em transição como plataformas 
para fabricação de produtos baratos para exportação e venda no Ocidente. Ao 
longo da década de 1990, a Hungria, com uma população de 10 milhões de 
pessoas, atraiu US$20 bilhões em investimento direto estrangeiro, mais do 
que a Rússia, com seus 200 milhões de habitantes. A Polônia recebeu US$30 
bilhões de empresas estrangeiras e a República Tcheca, US$15 bilhões.

As empresas chegaram à região aos bandos. As da Europa ocidental se mo
vimentaram rapidamente para reconstruir as relações comerciais que tinham 
sido interrompidas por décadas e para desencavar locais de produção e merca
dos nas distantes terras da UE, agora redescobertas. As empresas norte-ame
ricanas e asiáticas, que buscavam trampolins de baixo custo para o mercado 
europeu, também agarraram a oportunidade. A Daewoo gastou US$1,5 bilhão 
para construir duas fábricas de automóveis na Polônia; a Sony estabeleceu fá
bricas de alta tecnologia de aparelhos eletrônicos para ganhar consumidores na 
Hungria; a Goodyear comprou uma fábrica de pneus polonesa; a Volkswagen 
fortaleceu a respeitada indústria automobilística Skoda, da República Tche
ca. A sueca Electrolux, líder mundial na produção de utensílios de cozinha, 
transformou um refrigerador obsoleto produzido pelo Estado húngaro em um 
modelo para esta indústria.

As empresas da Europa ocidental estavam especialmente ansiosas para 
comprar as fábricas existentes ou erguer novas unidades na Europa central na 
tentativa de melhorar sua posição competitiva global. A antiga região comunis
ta de trabalhadores capacitados e mal pagos tornou-se um lugar natural para
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produzir peças e componentes para a economia industrial integrada da Europa. 
Em 1991, por exemplo, a Thomson -  conglomerado francês cuja divisão de 
eletrônicos de consumo vendia sob nomes como GE, RCA e 1'elefunken — 
arrendou uma fábrica de televisores falida, na Polônia, que mal produzia 100 
mil tubos de imagem por ano. Pouco tempo depois, as instalações da I homson 
Polkolor, já incrivelmente eficientes, passaram a produzir quase 5 milhões de 
tubos, 2/3 deles para venda no exterior. No total, a Polônia exportava meio 
bilhão de dólares em aparelhos de televisão e muito mais em componentes, e 
metade das exportações do país vinha das afiliadas locais de empresas multi
nacionais.

No fim do século, a Europa central havia se tornado crucial para a eco
nomia européia como principal supridora local de mão-de-obra barata e alta
mente preparada. As empresas da região forneciam eixos para a Volvo, móveis 
para a Ikea e equipamentos eletrônicos para a Philips. Os produtos da Europa 
central eram indispensáveis para os fabricantes europeus, conscientes dos custos 
necessários para competir com a América do Norte e a Ásia. Assim como o 
México e a Bacia do Caribe foram atraídos para um complexo de produção 
integrada na América do Norte, os europeus dos países centrais e orientais 
estabeleceram uma posição vital na economia industrial européia. Em 1990, 
quando o Muro de Berlim veio abaixo, poucos teriam previsto que, em 2000, 
as nações da Europa central estariam integradas à economia da UE.

A nova divisão internacional do trabalho

Legiões de países em desenvolvimento e em transição se puseram em marcha 
rumo à nova divisão internacional do trabalho, se agrupando segundo as ca 
racterísticas econômicas com maior probabilidade de sucesso. Os primeiros 
quatro tigres asiáticos -  Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Cingapura -  usa
ram os baixos salários para determinar logo no início sua pretensão de produzir 
manufaturados intensivos em mão-de-obra, como roupas, calçados e móveis, 
tom o o sucesso industrial fez os salários subirem e os tirou desses mercados, 
°s tigres se mobilizaram para se beneficiarem das despesas com mão-de-obra 
a»nda modestas, dos trabalhadores relativamente capacitados e da já conside
rável experiência fabril. Esses países atingiram um nível industrial considerado 
médio e passaram a fabricar eletrônicos domésticos e computadores.

Essa nova onda de nações do Leste Asiático -  Tailândia, Indonésia e a 
t ’hina, em especial -  rapidamente preencheu o lugar no mercado que o gru- 
P() anterior havia deixado vago. No ano 2000, havia nações do Leste Asiático 
“daptadas a todas as categorias da escala de divisão regional do trabalho, desde
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a mais pobre até a mais rica, das atividades mais intensivas em mão-de-obra 
até as de mais alta tecnologia, dos trabalhadores menos capacitados aos mais 
especializados -  em outras palavras, da China, passando por Taiwan e Coréia, 
ao Japão. O Japão era o líder financeiro e tecnológico. Coréia do Sul e Taiwan 
dispunham de trabalhadores especializados, técnicos e administradores e se 
concentravam na fabricação de bens sofisticados, como computadores, auto
móveis e equipamentos eletrônicos. Os que se industrializaram um pouco mais 
tarde, como a China, em especial, dominavam o mercado de produtos intensi
vos em mão-de-obra.

Os países em desenvolvimento de todo o mundo buscavam estratégias de 
sucesso para se converterem em locais de investimento e plataformas de expor
tação. A localização era um atributo valorizado. A proximidade do México com 
o mercado norte-americano abria portas para que o país montasse produtos 
para reexportação, um processo que o resto da Bacia do Caribe tentava imitar. 
A Europa central apostou em sua habilidade de servir de anexo ao mercado 
único europeu. Chile e Nova Zelândia transformaram outro aspecto relaciona
do à localização -  o fato de estarem situados no hemisfério sul -  numa vanta
gem para a produção de alimentos frescos fora de época no norte.

Recursos naturais e humanos também serviram de trampolins para o su
cesso. Os salários na China eram baixos, assim como ocorria em outros países 
pobres da Ásia. Brasil e Indonésia contavam com os minerais; Tailândia e Viet
nã dispunham da agricultura tropical e aqüicultura. A grande riqueza da índia, 
os engenheiros bem treinados que falavam inglês, forneceu a base para uma 
das principais indústrias do mundo no ramo de softwares.

Os países tragados pela implacável rivalidade dos mercados mundiais 
eram levados a aguçar suas habilidades competitivas e a se concentrar no que 
produziam de melhor. Ao fazerem isso, suas economias se tornaram mais efi
cientes e cresceram rapidamente. Esses foram casos de sucesso, argumentos 
para a defesa do capitalismo global. As conquistas dessas nações foram reais, 
em termos de crescimento econômico, de padrão de vida e até -  na maioria 
dos casos -  de melhor desenvolvimento social. Alguns discordavam, em função 
dos custos da transição: crescente vulnerabilidade à volátil economia interna
cional ou maior penetração das influências estrangeiras. Porém, os entusiastas 
da globalização do Leste Asiático e da América Latina compartilharam do rápi
do crescimento econômico do fim do século XX.


