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RESUMO 
 

GLOBALIZAÇÃO E FATORES QUE INFLUENCIAM NA PERDA DE HEGEMONIA 
NACIONAL BRASILEIRA 

 
AUTOR: João Carlos Ferreira Júnior 

ORIENTADOR: Maj. Felipe Leite 
 

 O processo geral de globalização, principalmente da ocorrida posterior a 
década de 70, configurou transformações políticas e econômicas ao Estado, 
modificando a forma como sustenta sua influência em seu território, ainda mais com 
o fortalecimento de entidades multilaterais e instâncias supranacionais de poder. A 
estruturação da inserção das “nações centrais” no mercado de países menos 
desenvolvidos, em face da imensamente maior competitividade industrial, econômica 
e social, acaba por solapar o desenvolvimento dos países em questão, não ocorrendo 
de forma diferente no Brasil. Trata-se de uma sistemática onde entidades multilaterais 
exercem influência sobre o comércio, educação, cultura, economia e, até mesmo, 
defesa nacional, o que caracteriza um significativo enfraquecimento do poder 
decisório e de soberania de uma nação. Este trabalho pretende abordar os fatores 
que fogem a ótica da globalização como um processo benéfico para a construção de 
uma economia global padronizada e igualitária, tratando as ações que agem em favor, 
apenas, do interesse de mecanismos supranacionais e infranacionais de poder, 
intensificando ainda mais a disparidade entre os blocos desenvolvidos e 
subdesenvolvidos do globo, e suas influências sobre a governabilidade brasileira. 

 

Palavras-chave: Globalização. Hegemonia. Influência. Governabilidade. 
Mecanismos.   



 
 

 

ABSTRACT 
 

GLOBALIZATION AND FACTORS THAT INFLUENCES THE LOST OF NATIONAL 
HEGEMONY 

 
AUTHOR: João Carlos Ferreira Júnior 

ADVISOR: Felipe Leite 
 

 The general process of globalization, mainly which occurred after 70’s decade, 

configured politics and economics changes to the State, modifying the manner that 

sustains its influence in its territory, even more with the fortification of multilateral 

entities and supranational instances of power. The structuration of insertion of “central 

nations” in the market of less developed countries, in face of the largely industrial, 

economic, and social competitivity, which ultimately overlap the development of the 

counties in question, being not different in the Brazil’s situation. It is a systematic where 

the multilateral entities have an influence over the market, education, culture, 

economic and, even, national defense, what characterizes a significant weakening of 

the decision-making power and sovereignty of a nation. This work pretends to 

approach the factors which avoid the perspective of globalization as a benefit process 

for the construction of a standard and equal economy, treating the actions, which 

promote, only, the interests of supranational and sub-national mechanisms of power, 

intensifying the disparity between developed and underdeveloped blocs in the globe, 

and it’s influences over the Brazilian governance. 

 

Keywords: Globalization. Hegemony. Influence. Governance. Mechanism.  
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1 INTRODUÇÃO 

 A partir da década de 70, no período que compreende o pós-Guerra Fria e os 
avanços nas tecnologias informacionais e de transporte, pode-se observar uma maior 
conexão entre as diferentes localidades do globo, criando um processo de 
interdependência econômica e política e facilitando o processo de disseminação de 
informações e culturas. 
 Nesse contexto denominado globalização, não diferente das relações de poder 
observadas até então, prevalece, ainda, características de desequilíbrio nessas 
relações, já que, os dois lados em questão não atuam com o mesmo nível de 
influência. Assim, a desigualdade encontra-se no fato de que, “nações centrais”, 
aquelas que detém o maior poder econômico e maior poder de influência sobre 
mecanismos supranacionais, como Organização das Nações Unidas (ONU), 
Organização Mundial do Comércio (OMC), entre outros, interferem na supremacia e 
governabilidade de “nações periféricas”, demais nações de menor representatividade 
no contexto internacional. 
 Essa interação, por diversas vezes, oferece uma barreira aos interesses 
estatais, aumentando progressivamente sua dependência de capital estrangeiro em 
sua economia e diminuindo a capacidade do Estado Nacional de realizar manobras 
de grande vulto, como podia-se observar antigamente com a concepção de estados 
soberanos. 
 Juntamente as ameaças internacionais, o desenvolvimento tecnológico 
permitiu o desenvolvimento de mecanismos subnacionais de poder, instituições que 
transcenderam os limites territoriais de seus países de origem e possuem influência 
nas medidas governamentais, em favor de seus interesses, assim como o surgimento 
de complexos sistemas de mercado capazes de burlar as regras de comércio de 
diversos países e adentrar suas fronteiras, excedendo a capacidade de fiscalização, 
controle e taxação do Estado. 
 Dessa forma, é imposta uma reconfiguração do papel do Estado no contexto 
de mundo globalizado. O Estado passa a não mais ser o provedor das ações 
realizadas em sua abrangência e sim, o facilitador dessas ações. 
 Com base nesses entendimentos, esse trabalho se justifica por buscar 
interpretações sobre como essa dinâmica interação se estrutura e se projeta sobre os 
países subdesenvolvidos e como essa relação influencia a governabilidade brasileira. 
 
1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar os fatores da globalização que podem influenciar na hegemonia 
nacional brasileira. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Apresentar os conceitos de globalização e hegemonia. 
Analisar a crise dos Estados Nacionais no Pós-Guerra Fria. 
Analisar as influências de mecanismos supranacionais e infranacionais no 

poder de governabilidade dos Estados Nacionais. 



 
 

 

Analisar as influências do Comércio Global Ilícito no controle do comércio e das 
tributações. 
 Analisar as influências dos referidos fatores sobre a hegemonia nacional 

brasileira. 

  



 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GLOBALIZAÇÃO 

Globalização é um termo que sintetiza a atual conjuntura internacional, no que 
se refere a integração em diferentes aspectos, ocorrida após o início das grandes 
navegações e internalizada após a década de 70, instrumentalizada pelo avanço 
tecnológico nos meios informacionais e de transporte de pessoas e mercadorias, o 
que permitiu haver uma conexão entre diversas localidades do globo e mudar 
drasticamente a forma como se relacionam. 

Rompe e recria o mapa do mundo, inaugurando outros processos, 

outras estruturas e outras formas de sociabilidade, que se articulam e 

se impõem aos povos, tribos, nações e nacionalidades. [...] Os territórios 

e as fronteiras, os regimes políticos e os estilos de vida, as culturas e 

as civilizações parecem mesclar-se, tensionar-se e dinamizar-se em 

outras modalidades, dir0eções ou possibilidades. As coisas, as gentes 

e as ideias movem-se em múltiplas direções, desenraizam-se, tornam-

se volantes ou simplesmente desterritorializam-se. Alteram-se as 

sensações e as noções de próximo e distante, lento e rápido, 

instantâneo e ubíquo, passado e presente, atual e remoto, visível e 

invisível, singular e universal. Está em curso a gênese de uma nova 

totalidade histórico-social, abarcando a geografia, a ecologia e a 

demografia, assim como a economia, a política e a cultura. As religiões 

universais, tais como o budismo, o taoísmo, o cristianismo e o 

islamismo, tornam-se universais também como realidades histórico-

culturais. O imaginário de indivíduos e coletividades, em todo o mundo, 

passa a ser influenciado, muitas vezes decisivamente, pela mídia 

mundial, uma espécie de" príncipe eletrônico", do qual nem Maquiavel 

nem Gramsci suspeitaram. (IANNI, 1997) 

A globalização pode ser considerada como um dos fenômenos mais 
importantes decorrentes do desenvolvimento social da atualidade. Seja ela atribuída 
ao período das grandes navegações, ao expansionismo colonizador ou de mercado, 
ou ao pós-Guerra Fria, com as evoluções nas tecnologias de informação. O importante 
é ressaltar que as interações entre diferentes nações, diferentes culturas, geraram, e 
continuam gerando, drásticas mudanças na estrutura central dos grupos envolvidos. 

Dentre as diversas dimensões em sua abrangência, levando em consideração 
questões econômicas, financeiras, culturais e tecnológicas, alguns autores a 
consideram benéfica para a sociedade, porém, se tomarmos como base suas 
influências sobre a hegemonia nacional, constata-se que esses benefícios são 
relativos e acabam por diminuir a autonomia dos Estados, como afirma Germano 
(2007) “o atual processo de globalização tem permeado, como nunca permeou, as 
fronteiras nacionais, solapando a soberania nacional, princípio inerente ao Estado 
moderno, bem como a categoria de soberania popular, fundamental para a ideia de 
democracia”. 

Essa dinâmica interação econômica, política, cultural, por diversas vezes, 
interfere na autonomia dos Estados e choca-se com os interesses e objetivos 
governamentais, principalmente de nações com menor poder de influência, as quais 
não se firmam como atores principais na dinâmica internacional. É fundada em 



 
 

 

estruturas polarizadas e condicionadas a criar possibilidades de soberania de uma 
nação sobre outra, as quais se configuram desde muito antes, com a divisão 
internacional do trabalho, tecendo uma trama de relações de trocas desiguais entre o 
centro e a periferia do sistema. 

Tanto os Estados Unidos quanto a Nigéria têm que aceitar as regras de 
comércio internacional estabelecidas no âmbito da OMC, não 
importando o diferencial de poder e riqueza que os caracteriza, a 
despeito da imensamente maior influência americana no momento da 
formulação dessas regras. Entretanto, uma vez aceitas pela OMC, as 
regras passam a se impor igualmente a ambas as nações. (FORJAZ, 
2000) 

 As enormes mudanças no aspecto financeiro, nas formas de produção e no 
caráter especulativo de mercado, em face à riqueza real, criaram dificuldades para 
países menos desenvolvidos, seja por simples incapacidade competitiva de mercado 
ou por não se adaptar as novas atribuições governamentais em meio a profunda 
alteração nos sistemas de produção.  
 Acaba, também, por, de certa forma, fragilizar toda essa cadeia mundial, uma 
vez que acontecimentos em uma parte do mundo criam consequências significativas 
para outros lugares, muitas vezes distantes, no globo. 

A recente crise global das bolsas de valores abarcando todos os 

continentes e espalhando o pânico nos países desenvolvidos, assim 

como nos chamados “mercados emergentes”, atualiza, de forma 

extremamente concreta, a urgência de ampliar o conhecimento sobre o 

fenômeno da globalização em todos os seus aspectos. Diferentemente 

do crash de 1987, que não produziu uma reação em cadeia tão 

ampliada, agora, de fato, a crise ameaça os mais variados países 

(FORJAZ, 2000) 

 Dentre os inúmeros fatores que a Globalização modifica, uma questão também 
muito importante, refere-se ao sentimento nacionalista da população, que em meio a 
tantas facilidades, tantas informações e possibilidades, perde seu sentimento de 
“cidadão”, passando a não criar mais vínculos com aquele grupo, aquele sentimento 
patriótico para com a nação. O homem passa a sentir-se “cidadão do mundo”, passa 
a se enquadrar como consumidor em uma sociedade de mercado mundial. Sua cultura 
não está mais ligada à sua região de origem, sua educação não se resume a sua 
criação. 

Certamente não se admite que os processos hegemônicos de 
globalização se restrinjam aos campos econômicos e às suas relações 
mais próximas. As interferências desses processos nos campos da 
cultura e da educação têm sido objeto de vários estudos. (SCOCUGLIA, 
2008) 

2.2 HEGEMONIA 

A criação dos Estados Nacionais aconteceu no período do feudalismo, através 
de um processo de centralização dos poderes locais vigentes na época (feudos), 
criando, com o passar dos anos, condições para o pleno exercício da autoridade sobre 
um território definido e sua população. 



 
 

 

Nesse período, os governantes possuíam legitimidade, seja ela justificada por 
direito divino, hereditariedade ou outros motivos que a justificassem de acordo com a 
cultura local, e autonomia para agir de acordo com sua vontade dentro dos territórios 
em sua posse. O Estado, na figura de seu único governante, era limitado apenas por 
questões fronteiriças, o limite de seu poder era materializado pelos muros que o 
separavam das terras exteriores, que, porém, era uma situação facilmente 
modificável, cabendo, somente, ao Estado organizar-se militarmente suficiente para 
conquistar as terras desejadas e anexá-las ao seu território. Os governantes possuíam 
total autonomia para dar processo a ambiciosas manobras e as relações 
internacionais eram, se não inexistentes, pouco estruturadas e, na maioria das vezes, 
momentâneas. 

Até o século XX, a soberania estatal continuava sendo considerada 
como órgão único de poder, independentemente de ser baseada no 
consentimento popular ou no arbítrio dos governantes, e o Estado 
Nacional continuava sendo o principal ator no cenário internacional e 
um dos principais conceitos da Ciência Política (FORJAZ, 2000) 

Ao final do século XX, com a globalização, alguns mecanismos e instituições 
supranacionais, de relevância econômica passam a competir com os Estados 
Nacionais pelo poder. Esses mecanismos supranacionais são constituídos por meio 
de tratados e têm como objetivo adotar normas comuns, incentivar uma permanente 
cooperação entre seus membros e atingir os objetivos comuns ao bloco. 

Instituições como Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura 
(UNESCO), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Organização Mundial do 
Comércio (OMC), constantemente impõem restrições a governabilidade de diferentes 
Estados Nacionais. 

A noção de soberania, como poder uno e incondicionado, ainda 
perdurou e de alguma forma perdura até a Segunda Guerra Mundial, 
quando passou a haver certa limitação aos poderes soberanos dos 
Estados, principalmente com a formação de organismos internacionais, 
como a ONU, a OTAN, a OEA, que passaram a fixar políticas em 
conjunto com a finalidade de “vigiar” a manutenção da paz mundial, 
ingerindo‑se na ordem interna dos Estados. Concomitantemente, para 
controlar o comércio mundial, surge o GATT, mais tarde substituído pela 
OMC; na área do Direito do Trabalho surge a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Tais organizações influem decisivamente nas 
políticas comerciais e sociais (trabalhistas) dos Estados que as 
integram. (GOMES, 2007) 

A problemática de todo esse processo encontra-se no fato de que a 
manutenção dos interesses do grupo, significa, muitas das vezes, abrir mão de parte 
de sua soberania, já que, para um perfeito funcionamento de uma organização 
multilateral, aspirações econômicas, políticas e sociais teriam de ser colocadas de 
lado ou debatidas, de forma a favorecer todos os integrantes. 

No entanto, no decorrer da história, não se pôde observar essa situação. Antes 
mesmo de ser possível a adesão aos blocos, era necessário acatar a algumas 
exigências, e assim estar apto a entrada de capital estrangeiro em sua economia, o 
que exemplifica muito bem a submissão às nações soberanas. Como aconteceu ao 
final da Guerra Fria, quando nações enfraquecidas economicamente, buscavam 



 
 

 

capital estrangeiro para se reestabelecerem e necessitaram realizar profundas 
reformas políticas e econômicas impostas pelas nações centrais. 

Dentre as exigências estava a abertura para o mercado mundial, adequação 
aos preços internacionais, políticas monetárias de controle da inflação, privatização 
das empresas estatais, mínima intervenção estatal e redução de políticas sociais. 

[...] estes ajustes estruturais, principalmente os países periféricos 
tiveram que se submeter como condição para renegociarem suas 
dívidas externas com as agencias financeiras multilaterais, pois só 
depois que as economias fossem liberalizadas o capital global entraria 
nesses países, e estes não por acaso, estavam com as suas economias 
deterioradas após a primeira etapa de globalização financeira na 
década de oitenta. (MANDRACIO, 2003) 

Também, os Estados mais poderosos, geralmente os criadores de tais 
instituições, utilizam-na como forma de sustentar sua soberania, através do poder de 
veto e da capacidade de aceitar somente as ideias que se alinhassem com seus 
objetivos. 

A Liga [Liga das Nações] era entendida muito mais como um 
instrumento de afirmação de soberania dos Estados do que como uma 
instância internacional com capacidade de encaminhar soluções para 
as eventuais disputas internacionais. Até mesmo o Brasil foi 
protagonista de um evento marcante que, na história da Liga, revela as 
contínuas dificuldades originadas do desejo de afirmação das 
soberanias, que se choca com frequência com os requisitos de uma 
autoridade tipicamente supranacional. (SATO, 2003) 

Paralelamente a essa realidade, existe a questão de Empresas Transnacionais, 
as quais superam as fronteiras dos Estados Nacionais e, seu fluxo constante de capital 
financeiro excedem a capacidade de gestão local. 

As empresas transnacionais são entidades que transcendem as 
fronteiras dos Estados Nacionais e sua lógica de operação e suas 
estratégias não estão condicionadas por razões de Estado, mas sim 
pela busca de mercados atraentes e melhores condições de 
investimento (FORJAZ, 2000) 

Se analisada, a sua atuação, dentro das entidades em seu território, com os 
fatores da globalização, percebe-se uma reconfiguração do papel do Estado no 
controle do desenvolvimento social. Crises recentes, como exemplo tem-se as duas 
crises do petróleo, possibilitaram o entendimento de que a excessiva participação do 
Estado na economia cria barreiras para o seu desenvolvimento.  

Em meio a esse ambiente, ideias neoliberais passaram a difundir-se, 
defendidas por teóricos ligados as instâncias supranacionais econômicas, 
defendendo um Estado menos atuante. As condições impostas passaram a colocá-lo 
em uma posição de facilitador das relações sociais e econômicas estabelecidas e não 
mais como o provedor, como se observava até então. 

Porém, no contexto internacional, o Estado perde sua capacidade de realizar 
grandes operações com base em seus objetivos nacionais. A barreira oferecida pelos 
mecanismos supranacionais e os interesses econômicos de entidades transnacionais 
acabam por limitar seu poder de governabilidade, mesmo em atuação dentro de seu 
próprio território nacional. 



 
 

 

2.3 MECANISMOS SUPRANACIONAIS 

É da natureza humana o sentimento de propriedade e a necessidade de 
defender aquilo que considera ser de sua posse, ou de seu interesse, seja, nos 
períodos iniciais, sua vila, suas plantações, seu ferramental ou suas intenções quanto 
a realizar alguma ação. Com o aumento da complexidade desses grupos sociais e, 
juntamente a formação dos primeiros Estados-Nacionais, o aumento do choque de 
interesses, fez surgir o intuito de criar um mecanismo capaz de atuar como mediador 
nesse processo de negociação de interesses, com o objetivo de gerir um ambiente  
estável para a manutenção da paz na região sob sua influência. 

A formação desses grupos era confundida, porém, pelos Estados soberanos, 
com o estabelecimento de um meio de extensão da influência e de afirmação de seus 
interesses. Como foi dito anteriormente, no capítulo sobre Hegemonia, funcionavam 
como sustentação de supremacia, ou seja, propostas que se alinhavam com os 
objetivos dos integrantes mais influentes eram discutidas e trabalhadas para melhor 
atender aos interesses do grupo e qualquer ideia desalinhada, ou de pouco interesse, 
eram rapidamente vetadas. 

O primeiro ponto a ser analisado na dinâmica do poder dos estados no 
contexto da globalização é a inevitável convivência com outros centros 
decisórios, os quais detêm significativa ou até mesmo maior parcela de 
poder se comparada ao âmbito de decisão dos países. Nessa 
discussão, Sabino Cassesse (2006, p. 14) observa que os estados já 
não detêm o protagonismo político e decisório do ambiente 
internacional, pois, ao lado deles, situam-se outros atores (RAMOS, 
[s.d.]) 

2.3.1 FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI) 

 O Fundo Monetário Internacional foi criado nos Estados Unidos em 1944 
durante a conferência de Bretton Woods. Surgiu com a finalidade de estabelecer uma 
maior estabilidade de câmbio aos países capitalistas e servir como fonte de fundos 
para auxiliar as nações com dificuldades econômicas, cenário da maioria dos países 
da Europa e América após as duas grandes guerras e período de recessão vividos 
até então. 
 Sendo parte do Sistema de Bretton Woods, o qual é composto também por 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Organização 
Internacional do Comércio (OIC), cabe ao Fundo Monetário Internacional fiscalizar a 
taxa de câmbio e conceder empréstimos em caso de desequilíbrios na balança de 
pagamentos de seus países membros. 
 Conta com 188 países membros, os quais contribuem com o fundo através de 
um sistema de cotas, determinada com base em indicadores econômicos, PIB por 
exemplo, revisadas a cada cinco anos. Quanto maior a cota do país membro, maior o 
seu poder de voto nas decisões tomadas pelo fundo. 
 Entre os cinco maiores cotistas do FMI, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, 
França, estão cerca de 55,3% do total de votos, dos quais, somente Estados Unidos 
tem poder de veto nas decisões por contar com cerca de 17% das cotas do fundo. 
 As críticas ao FMI encontram-se, além do fato de garantir maior poder aos 
países economicamente mais desenvolvidos, garantindo a capacidade de decidir por 
medidas que afetarão todos os membros, na sua forma de atuação no controle de 
crises financeiras. Aos países que realizam empréstimos do fundo, são impostas 



 
 

 

diversas medidas de controle orçamentário e diminuição dos gastos públicos, que 
apesar de diminuir os efeitos da crise a curto prazo, tendem a aumentar a 
dependência, pela dificuldade de pagamento da dívida externa, dos países 
enfraquecidos. 
 
Figura 1 - Críticas ao FMI 

 
Fonte: www.contabilidade-financeira.com 

 A charge retrata os efeitos dos programas do FMI sobre a economia dos países 
emergentes, que, em sua grande maioria têm suas taxas de juros elevadas e seu 
crescimento econômico dificultado, ou desacelerado, porque em algum momento, a 
renda deverá superar as despesas internas para que seja possível pagamento das 
dívidas externas. 
 Tal situação estrutura uma relação de dependência dessas nações com os 
países de maior poder de voto do fundo, já que ficarão sujeitos as políticas 
econômicas e ajustes estruturais até que a dívida externa seja liquidada. Por esse 
motivo, apesar de afirmarem que “O FMI trabalha para promover a cooperação 
monetária global, garantir a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, 
promover o alto nível de emprego e o crescimento econômico sustentável e reduzir a 
pobreza em todo o mundo” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, [s.d.]), o FMI é considerado 
como ferramenta de projeção da soberania estadunidense, como afirma Alves Pena 
em publicação no site Mundo Educação: 

Além disso, existem as acusações de que o FMI teria sido criado para 
administrar e expandir os interesses dos Estados Unidos, visto que 
muitas nações em dificuldades tornam-se “reféns” das exigências 
impostas pelo fundo que, por extensão, apregoa medidas que 
interessam mais plenamente os estadunidenses. (PENA, [s.d.]) 

2.3.2 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC) 

 A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995, através do Acordo de 
Marraquexe, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Surgiu 
com o objetivo de regular o comércio entre os países membros, formalizar acordos 
comerciais e solucionar os conflitos comerciais. 
 Estruturada com base em conselhos, tem suas negociações organizadas em 
rondas, nas quais são lançadas agendas de temas a serem debatidos pelos membros 



 
 

 

para firmarem qualquer acordo e é regida por cinco princípios: não discriminação 
(garante tratamento igual a todos os membros), previsibilidade (acesso aos mercados 
regidos por normas), concorrência leal (coíbe práticas ilegais de comércio), proibição 
de restrições quantitativas (permitindo apenas quotas tarifárias previstas nas listas de 
compromissos) e o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em 
desenvolvimento. 
 Em contrapartida ao ultimo princípio defendido pela OMC, muitos setores 
defendem a ideia de que a organização é prejudicial para as nações 
subdesenvolvidas, ou em desenvolvimento. A eliminação de tarifas alfandegárias, 
como medida de eliminação das barreiras comerciais, e a diminuição de políticas 
econômicas, favorecem a expansão de mercado dos países mais desenvolvidos e 
enfraquecimento da economia dos menos desenvolvidos. 

Figura 2 - Atuação da OMC 

 
Fonte: 16minionuomc2015.files.wordpress.com 

 A charge ironiza uma situação recorrente dentro da Organização Mundial do 

Comércio, onde, devido ao fato de as negociações obedecerem ao princípio da 

unanimidade, os países devem por meio de política e ações diplomáticas convencer 

a aceitação de suas propostas, as quais sustentam interesses próprios. No caso da 

charge, que em inglês diz “Explique, com suas próprias palavras, como forçar a queda 

salarial e de commodities do terceiro mundo a níveis de pobreza trarão um fim a fome 

global”, sustenta a ideia defendida de que a organização é prejudicial aos países 

menos desenvolvidos, por sustentar interesses das grandes potências. 

Assim como outras organizações e instituições internacionais que lidam 

com a economia mundial, como o Fundo Monetário Internacional e o 

Banco Mundial, a OMC é acusada de agir principalmente em prol da 

defesa dos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, 

Japão, Austrália, França, Reino Unido, Alemanha, entre outros. Essa 

noção é percebida desde a criação do GATT (Acordo Geral de Tarifas 

e Comércio) e vem sendo apresentada cotidianamente como argumento 

crítico para economistas, empresas, Organizações Não-

Governamentais (ONGs), países menos desenvolvidos, acadêmicos, 



 
 

 

políticos, diplomatas, entre outros setores da sociedade civil. 

(MINIONU, 2015) 

Figura 3 - Críticas ao princípio da "não discriminação" 

 
Fonte: 16minionuomc2015.wordpress.com 

 Também satirizado nessa charge, a atuação da OMC defendendo o princípio 

da “não discriminação” tem seus efeitos exemplificados, mostrando a Organização 

Mundial do Comércio como juiz de uma competição e duas economias, uma de um 

país de primeiro mundo, já forte e com grandes subsídios de seus governos, e outra 

de terceiro mundo, fraca, competindo em uma mesma categoria, exemplificando a 

igual aplicação das decisões da organização a todos os integrantes. Essa igual 

aplicação, dificulta o fortalecimento da economia nacional dos países menos 

desenvolvidos, suas economias são solapadas por empresas estrangeiras de maior 

capital e maior competitividade econômica, que acabam por extinguir qualquer 

possibilidade de concorrência significativa nesses países. 

2.3.3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A 

CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO) 

 A UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
foi criada em 1946, sendo uma agência da ONU, com sede em Paris – França. Tem 
como objetivos, garantir a paz e segurança no mundo pelo desenvolvimento da 
educação, proteger o patrimônio cultural e, como principais objetivos, reduzir a taxa 
de analfabetismo e a desigualdade de gênero, tendo, para isso, seus orçamentos 
financiados com base em taxas pagas pelos países membros 
 Recentemente, acusada por ações com viés anti-israelense, culminou com a 
retirada de Estados Unidos e Israel da organização.  

Em contrapartida aos objetivos da organização multilateral, em carta enviada a 
diretora-geral da UNESCO, por docentes e pesquisadores de diversas partes do 
mundo, é criticada uma atuação tendenciosa e economicista por parte do órgão, 
influenciada, segundo eles, por organismos econômicos e promotores de políticas 
neoliberais. 

No entanto, consideramos necessário destacar que o discurso sobre a 
qualidade educativa tem sido utilizado pelos organismos econômicos 



 
 

 

internacionais como um “Cavalo de Troia”, no qual introduzem-se 
contrarreformas que reduzem o papel dos sistemas educativos ao 
desenvolvimento de um pequeno grupo de ensino e a uma competição 
inútil entre as instituições educativas para serem posicionadas nos 
rankings. Da mesma forma, diante dos critérios seletivos nas áreas a 
serem avaliadas, hierarquizam-se de forma perigosa e tendenciosa 
determinadas aprendizagens, primando na prática o que se vem 
denominando como um “Back to Basics”. (Instituto Humanita Unisinos, 
2015) 

2.4 CRISE DOS ESTADOS NACIONAIS 

 Como citado anteriormente, de forma menos aprofundada, quanto a hegemonia 
das nações até meados do século XX, quando governantes possuíam autonomia 
suficiente para articular e impor ambiciosas manobras políticas, econômicas e 
militares, visando interesses puramente nacionais ou, até mesmo, pessoais, 
observava-se, então, uma verdadeira aplicação de um Estado soberano. 
 Com o final da Guerra Fria, a dissolução do bloco socialista soviético, as 
economias enfraquecidas da Europa Ocidental e a busca por novos mercados, tem 
início um processo de expansão do capitalismo sobre todo o globo, firmando também, 
relações de poder. 

Uma das principais questões que economistas e cientistas 
políticos e sociais discutem atualmente é a do “debilitamento” ou 
possível “desaparecimento” do Estado-Nação, baseados na ideia 
de que até o fim da bipolaridade teria dominado, no cenário 
internacional, o “paradigma” do Estado-Nação soberano e 
autárquico. Com o triunfo do capitalismo liberal e a globalização 
econômica, estaríamos presenciando um processo de diminuição 
progressiva da esfera de ação dos Estados, fato em relação ao 
qual concordam tanto apologistas quanto críticos do 
neoliberalismo. (RAPOPORT, 1997) 

 Como Rapoport já afirmava em 1997, essa nova interação entre as nações do 
globo e a reestruturação da sistemática de funcionamento do Estado, criam um 
ambiente com diferentes agentes, os quais define como “redes”, que, mesmo que não 
sejam de oposição ao Estado, executam ações que podem, muitas vezes abstrair as 
normas vigentes. Dentre essas redes, além de citar empresas multinacionais e 
mecanismos supranacionais inclui a atuação de máfias e organizações terroristas. 
 Os diferentes blocos e empresas transnacionais passaram a impor profundas 
reformas políticas, econômicas e culturais, prevalecendo-se da necessidade dessas 
nações de capital estrangeiro injetados em suas economias, que favoreciam as 
relações de produção com as mesmas. 
 Com isso, foi promovido a menor participação do Estado na gestão econômica, 
privatização das empresas estatais e de setores de educação, saúde e previdência e 
a própria abertura de mercado para a entrada de mercadorias e empresas 
estrangeiras. 
 Tais ações solapam a economia interna, bloqueiam o crescimento de empresas 
nacionais, em face da injusta competição de mercado com empresas já melhor 
estruturadas, com maior tecnologia e capital, e acabam por oferecer barreiras para o 
crescimento nacional e para a perfeita realização de sua soberania. Tem-se início a 
uma “administração econômica transcionalizada”, como descreve Ianni. 



 
 

 

Sim, a nação se transforma em mera província do capitalismo mundial, 
sem condições de realizar sua soberania e, simultaneamente, sem que 
os setores sociais subalternos possam almejar a construção de 
hegemonias alternativas. Um Estado-Nação em crise, amplamente 
determinado pelo jogo das forças produtivas predominantes em escala 
mundial, dispõe de escassas ou nulas condições para manifestar ou 
conquistar soberania. (IANNI, 1999) 

 Essa dissociação entre o Estado e o Nacional aumenta o compromisso na 
nação com o que é estrangeiro e diminui o comprometimento com os interesses 
nacionais. A necessidade de pagamento das dívidas externas ou o perigo de 
diminuição de investimentos em seu território passam a ditar as ações a serem 
tomadas pelas nações periféricas no capitalismo. 

[...] quando se dá a dissociação entre o Estado e a sociedade civil, o 
Estado adquire todas as características de um aparelho administrativo 
das classes e grupos dominantes, ou dos blocos de poder 
predominantes em escala mundial. (IANNI, 1999) 

 Esse distanciamento dos objetivos nacionais, somados a toda transformação 
estrutural arquitetada pelos interesses de blocos econômicos e empresas 
transnacionais, que afetam profundamente a distribuição de renda interna, dão origem 
a um ambiente de desinteresse político e eleitoral da população. Essa alienação 
política, facilita ainda mais o controle sobre o Estado. 

A Nação, do latim natus, é uma categoria histórica vinculada a 
processos materiais e culturais que permitem constituir uma 
comunidade distinta em relação a outras (ou, dito de outro modo, com 
uma identidade própria). Está ligada, ademais, às formas de evolução 
social que caracterizaram o desenvolvimento do capitalismo desde seu 
início. Ao mesmo tempo, as nações, com maior ou menor êxito, 
procuraram estabelecer-se como Estados, quer dizer, possuir um 
aparato de poder (órgão de ação e coerção) com soberania sobre o 
território dessa nação e com o objetivo de regular as relações dentro da 
sociedade nacional e com as outras comunidades. No mundo moderno, 
esses processos resultaram num sistema mundial formado por povos 
que possuem Estados juridicamente reconhecidos. (RAPOPORT, 1997) 

A partir dessa afirmação de Rapoport, pode-se entender o motivo da concepção 
de Crise dos Estados-Nacionais. Se for levado em consideração que a criação de um 
Estado se justifica na tentativa de uma Nação de criar um aparato de poder legal com 
capacidade de impor sua soberania sobre o território nacional e sobre as demais 
nações, é possível perceber que o crescimento de sua crise é diretamente 
proporcional ao crescimento da influência da sistemática capitalista sobre sua nação. 
Ou seja, à medida que a nação se submete as entidades de controle econômico, se 
insere nas relações entre mecanismos supranacionais e tem suas normas 
questionadas por empresas transnacionais, ela diminui a soberania de seu próprio 
aparato de poder. 

2.5 COMÉRCIO GLOBAL ILÍCITO 

 Diferentemente dos fatores trabalhados até então, o Comércio Global Ilícito não 
se trata de uma entidade de maior poder, que suprime a hegemonia de outros países 



 
 

 

e se fortalece, mas de um poder vindo do povo. O estabelecimento de sistemas de 
comércio mundiais, trabalhando, em partes, na ilegalidade, impede a atuação do 
Estado no controle do comércio e no fluxo de dinheiro. O Estado perde a capacidade 
de fiscalização, taxação e controle. 
 No geral, esse capítulo trabalha sobre a questão da “pirataria”, termo utilizado 
para definição do comércio de produtos similares, cópias não autorizadas, aos de 
grandes marcas, que adentram as fronteiras de muitos mercados através de 
contrabandistas ou cuja fabricação, distribuição ou comércio não atendem aos 
princípios da legalidade. 

Figura 4 - "Pirataria" 

 
Fonte: osoldiario.clicrbs.com.br 

 Os avanços na tecnologia da comunicação e do transporte, aumentando a 
porosidade das fronteiras das nações, facilitaram a atuação de agentes não estatais 
no cenário internacional. Nesse ambiente, surgem duas atuações: a economia 
informal, caracterizada pelo comércio de “produtos piratas”, estruturada na simples 
omissão do Estado quanto ao fluxo de dinheiro, e, consequentemente, não pagamento 
de impostos; e a economia ilícita, envolvendo o comércio de ilícitos de fato, como o 
tráfico por exemplo, que criam um poder paralelo, fundado na corrupção, 
principalmente, de agentes públicos. 

[...] uma diferença fundamental entre o crime organizado global e a 
globalização popular refere-se à falta de centralidade, nesta última, da 
violência como fator regulador das atividades econômicas, em especial, 
no que diz respeito à validade dos contratos entre os agentes 
econômicos. (RIBEIRO, 2010) 

 A licitude de tais mercadorias e comércios, porém, em meio a esse sistema 
global sofre interpretações e interferências de diferentes regulamentos, fato onde se 
encontra a dificuldade de controle sobre esse tipo de comércio. Assim, esse fluxo, 
muitas vezes se sustenta no limiar do que é lícito e o que é ilícito, devido a 
multiplicidade regulatória dos espaços pelos quais circula. 

Da linha de produção de uma mercadoria na China até o seu 
destino final em uma banca de camelô de uma cidade brasileira 
qualquer [...], há um sistema econômico complexo e 
multifacetado, alternando níveis de formalidade e informalidade 
ao longo de uma extensa cadeia mercantil. Nesse circuito global 



 
 

 

de bugigangas made in China, a noção de “ilícito” também se 
torna de difícil apreensão, ao se metamorfosear durante um ciclo 
transnacional, cujas fronteiras com o mundo da regulamentação 
do Estado são extremamente tênues e confusas. (MACHADO, 
2008) 

 Sua estrutura de funcionamento é explicada por Ribeiro em: 

[...] uma composição de várias unidades localizadas em diferentes 
glocais conectados por agentes operando na globalização popular. Esta 
é formada por redes que operam de maneira articulada e que, em geral, 
se encontram em diferentes mercados que formam os nós do sistema 
mundial não hegemônico. Essa articulação cria interconexões que dão 
um caráter sistêmico a este tipo de globalização e faz com que suas 
redes tenham alcance de longa distância. O sistema-mundial não 
hegemônico conecta muitas unidades no mundo por meio de fluxos de 
informação, pessoas, mercadorias e capital. (RIBEIRO, 2010) 

 Como sistema mundial não hegemônico, se refere a lógica operativa não 
integrante dos grandes detentores de poder, Estado e capital privado. Seu 
funcionamento é estruturado com base no que define como “nós”, explicado mais a 
frente em seu trabalho como “pontos de interconexão entre vendedores e 
compradores”. Desses nós, como exemplo pode-se citar os grandes centros 
comerciais de Dubai – Emirados Árabes Unidos, China Town – Nova Iorque e Ciudad 
del Este – Paraguai, atendendo aos intermediários desse sistema de comércio ilícitos, 
e os numerosos camelôs de diversos centros comerciais, em diversas cidades, como 
sendo nós de menor abrangência, atendendo aos consumidores finais desses 
comércios. 

Figura 5 - Grandes centros comerciais 

 
Fonte: andif.com.br 

 Essa forma de atuação, diferentemente da vista por parte da Organizações 
Multilaterais, não visam o aumento de seu poder, ou a modificação da ordem vigente, 
apenas desafiam a capacidade de controle econômico local e internacional. Oferecem 
barreiras para as grandes elites políticas exercerem seu poder. 



 
 

 

2.6 BRASIL E A GLOBALIZAÇÃO 

2.6.1 ECONOMIA 

Em meio as profundas alterações no cenário internacional e consequente 
alargamento das disparidades entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 
consequentes da nova sistemática de produção e circulação de capital, encontrava-
se o Brasil, com uma enorme crise financeira, em função das elevadas dívidas 
externas. 
 O progressivo declínio da economia nacional favoreceu a implantação de 
ajustes estruturais neoliberais, por parte dos mecanismos supranacionais, 
justificando-se no fato de que a desoneração do Estado da responsabilidade de gastos 
empresariais e a entrada de investimentos estrangeiros, fomentando a 
competitividade interna, conduziriam a um aumento da produtividade e do dinamismo 
de produção, levando ao consequente crescimento econômico nacional e 
desenvolvimento. Com isso, o Brasil tem seu mercado aberto e desregulamentado e 
a intervenção estatal na economia sofre limitações. 

Foi assim que no limiar da década de 1990 o governo brasileiro iniciou 
um processo de liberalização irrestrita da economia. Em que pese as 
resistências da sociedade à subordinação às recomendações dos 
organismos multilaterais pelas reformas estruturais liberalizantes, 
paulatinamente, os responsáveis pela política econômica foram 
colocando fim aos controles administrativos nos programas de 
importações das empresas, eliminando ou reduzindo barreiras não-
tarifárias e tarifas alfandegárias sobre as importações, flexibilizando a 
política cambial e financeira, reduzindo e redefinindo o papel do Estado 
na economia etc. (FEDRIGO, 2001) 

 Apesar de a adoção de tais medidas possibilitou ao Brasil uma drástica redução da 
inflação e um aumento significativo da entrada de capital estrangeiro, que, porém, mesmo 
refletindo em um aumento da produtividade por parte da indústria nacional, devido a 
necessidade de reestruturação, acabou por desestimular o crescimento da indústria nacional 
para bens de exportação. 
 Dada a situação, o país sofreu uma grande mudança na distribuição 
importação/exportação nos anos que se seguiram. A taxa de importação aumentou 
drasticamente enquanto a de exportação não teve um crescimento tão significativo, chegando 
a ser superada a partir dos anos de 1993 e 1994. 

Tabela 1 - Coeficientes de exportação e de importação – em porcentagem - Brasil 

 
Fonte: Fedrigo, 2001 

 O Brasil se distanciou cada vez mais do superávit comercial necessário para 

solucionar o problema da dívida externa. Em um período de 10 anos quintuplicou a 



 
 

 

dívida externa, como afirma Fedrigo (2001) “a dependência brasileira de 

financiamentos estrangeiros saltou de US$ 13,5 bilhões em 1989, para US$ 67,7 

bilhões em 1998”, o que elevou ainda mais sua dependência das entidades financeiras 

estrangeiras. 

Figura 6 - Dependência estrangeira 

 
Fonte: opopular.com.br 

 A economia brasileira se tornou volátil, diretamente relacionada a situação do 
mercado internacional, e a política de juros altos acabou por criar barreiras para o 
fortalecimento da economia, elevando drasticamente a dívida pública. 
 Na situação brasileira, via-se, portanto a ineficiência das medidas econômicas 
das entidades supranacionais, no que se diz ser seu objetivo institucional, como citado 
anteriormente, “promover a cooperação monetária global, garantir a estabilidade 
financeira, facilitar o comércio internacional, promover o alto nível de emprego e o 
crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza em todo o mundo” (NAÇÕES 
UNIDAS BRASIL, [s.d.]). A taxa de desemprego aumentou, como afirma Fedrigo 
(2001) “a taxa de desemprego mais que dobrou entre 1989 e 1998, passando de 3,4% 
em 1989, para 7,6% em 1998” e uma maior concentração de renda. 

[...] o que se pôde observar com a Globalização do Brasil foi a 
construção de uma contradição: de um lado, o aumento de 
emprego e a produção e venda de maior número de aparelhos 
tecnológicos, já do outro, o aumento da precarização do trabalho 
e da concentração de renda, sobretudo nos anos 1990 e início 
dos anos 2000. (MUNDO EDUCAÇÃO, [s.d.]) 

 Com isso, é possível observar um maior benefício ao capital estrangeiro, que a 
economia brasileira, com a implementação das medidas liberalizantes. 
Desaceleraram o crescimento econômico e industrial nacional, solaparam o 
desempenho comercial, aumentaram significativamente a disparidade na distribuição 
de renda e diminuíram a participação do Brasil nas exportações mundiais. 

Enquanto isso, para o capital estrangeiro, as medidas neoliberais 
implementadas no Brasil, possibilitaram um aumento de seu mercado consumidor e 
diminuição dos custos de produção, devido a mão de obra barata e acesso a matéria 
prima. 



 
 

 

Além disso, observou-se também a instalação de indústrias 
denominadas “maquiladoras”, uma vez que todo o processo 
produtivo se fazia em outros países e apenas a montagem dos 
produtos era feita nacionalmente. O intuito das empresas era 
driblar os impostos alfandegários e diminuir os custos de 
produção, uma vez que a mão de obra em países 
subdesenvolvidos como o Brasil costuma ser mais barata que nos 
países desenvolvidos. (MUNDO EDUCAÇÃO, [s.d.]) 

2.6.2 REDES INTERNAS 

 A permeabilidade fronteiriça, como um dos fatores dificultadores para o Estado, 

para controle do comércio ilegal e ilícito e do fluxo de dinheiro, apresenta diversos 

exemplos na realidade brasileira. Desde as grandes extensões territoriais no norte do 

país, difíceis de serem monitoradas devido as condições naturais da região, as 

conurbações de cidades fronteiriças no oeste e sul do país, como cidades Ponta Porã 

e Santana do Livramento, as quais dividem o mesmo espaço urbano com cidades do 

Paraguai e Uruguai, respectivamente, observa-se um fluxo de produtos paralelos e 

não regulamentados, assim como de drogas, de conhecimento do Estado, porém, 

este, sem aparato suficiente para coibir tal atividade. 

 Esse processo de diluição dos limites nacionais se deve não só 

à multiplicação de redes trans-fronteira mas também à competição entre 

diferentes sistemas de normas, induzida pelos próprios estados e por 

outras grandes organizações, legais e ilegais. Frente à essa 

instabilidade, a circulação informal, organizada em torno de relações de 

parentesco, amizade, e mesmo etnicidade, é reforçada em detrimento 

da circulação regulada pela lei. (MACHADO, 1998) 

 Das principais rotas desse comércio ilegal, temos, a partir da fronteira 
paraguaia, Ponta Porã, Bela Vista, Dourados, Corumbá, Amambaí, a partir da fronteira 
boliviana, temos, Acre, Rondônia e Mato Grosso e, como exemplo, tem-se diversos 
outros pontos na extensão da fronteira, aproveitando-se de rotas fluviais, aéreas ou 
rodoviárias. 
 Na circulação de mercadorias de forma ilícita, temos como exemplo mais 
conhecido, na fronteira com o Paraguai, a cidade de Foz do Iguaçu – RS, porém, 
cidades como Santana do Livramento, Jaguarão e Uruguaiana, assim como inúmeras 
em outros estados, funcionam como um grande polo de distribuição de mercadoria 
paralela, produtos “piratas”, com redes estruturadas de comércio de forma a “driblar” 
a capacidade de fiscalização e tributação do Estado. 
 Somados, os comércios ilícitos e ilegais, observa-se a vasta rede de circulação 
de dinheiro que foge à capacidade de controle do Estado, uma demonstração de perda 
de soberania existente em seu próprio território. Tais comércios criam poderes 
paralelos e se trabalhados com representações na própria administração pública, 
através da corrupção de funcionários públicos, ganham representatividade no 
direcionamento das medidas a serem tomadas, de forma a não dificultarem seus 
trabalhos. 
  



 
 

 

3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica referente aos conceitos de hegemonia 

e globalização e referente as influências externas e internas a que se submetem as 

nações em meio a essa realidade, além de uma pesquisa sobre a projeção de tais 

influências sobre o Brasil. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Foi necessário pesquisar os diferentes fatores que integram o conceito de 

globalização e hegemonia, a significância de mecanismos de influência utilizados 

pelos Estados mais poderosos na projeção de suas culturas e costumes, as 

influências de entidades supranacionais de poder, sobre a hegemonia nacional e 

como essas questões afetam o Brasil. 

 

  



 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A interação entre povos, sejam eles pequenos grupos, ou tribos, nos primórdios 
da história humana, ou entre poderosas nações como na atualidade, acarretou em 
grandes modificações estruturais na ordem vigente e na disputa por interesses. Assim 
se configura o panorama da globalização atual. 
 A luta por criar um sistema internacional amigável e pacífico, na realidade, é a 
busca por criar um ambiente sobre o qual aquele, de quem parte a iniciativa, possa 
“impor” suas ideias da forma menos conflitiva possível. A influência e capacidade de 
decisão existe, seja ela justificada no poder de veto ou maior parcela de votos na 
decisão de uma questão. 
 Nos acontecimentos no decorrer da história, onde houve a necessidade de 
inserção de capital estrangeiro em uma economia, nota-se que juntamente ao capital, 
insere-se a cultura, o modo de viver e as idealizações do país provedor. Juntamente 
com a maior capacidade produtiva de suas empresas, vende-se a idealização de que 
seus produtos e seu modo de pensar é o melhor, enfraquecendo o poder competitivo 
nacional e a representatividade daquele Estado. Como um grande expoente dessa 
forma de expansão, pode-se citar a difusão do “American Way of Life”, na grande 
maioria dos países ocidentais. 

Figura 7 - Mercado americano 

 
Fonte: historialivre.com 

 Assim, criamos relações não muito diferente do período do colonialismo, onde 
nações menores eram invadidas e exploradas economicamente por nações de maior 
poder. Assim como hoje, a mão de obra barata e menos especializada, as políticas 
alfandegárias e a moeda desvalorizada de países subdesenvolvidos, ou em 
desenvolvimento, como é “estampado” na descrição de alguns, mas que não muda o 
fato da dependência econômica,  são exploradas até o sufocar o mercado nacional e 
a economia local ser incapaz de se reconstruir sozinha e tornarem-se cada vez mais 
necessitadas do capital estrangeiro. Como afirma Fedrigo (2001), “A globalização, 
portanto, sinalizou um movimento desequilibrador da divisão internacional do trabalho, 
agudizando um panorama socioeconômico já bastante precário nas economias 
periféricas”. 
 Da mesma forma, as entidades supranacionais, atuam como ferramentas da 
manutenção dos interesses dos países desenvolvidos. As medidas empregadas pelas 
mesmas para a solução de problemas econômicos, salvo raras exceções, 
proporcionaram um maior benefício para a economia dos países desenvolvidos, do 
que proporcionaram uma reestruturação financeira das economias debilitadas. 



 
 

 

 Não diferente a essa realidade, encontra-se o Brasil. A adoção de políticas 
econômicas impostas pelas entidades multilaterais não proporcionaram o 
fortalecimento nacional, como se era esperado. Muito diferente disso, a 
representatividade brasileira no cenário internacional caiu e o superávit necessário 
para restabelecer sua hegemonia sobre as decisões estatais, rompendo com a 
dependência externa e a fragilidade governamental a que isso sucede, ficou cada vez 
mais distante. 
 Se somados aos fatores decorrentes ao desenvolvimento tecnológico do 
período da globalização, como a facilidade do estabelecimento de redes mundiais, 
conectadas e estruturadas em paralelo ao Estado, agindo na ilegalidade ou ilicitude, 
ganhando projeção local e amplitude espacial, a capacidade de influencia de sistemas 
infranacionais e ao reduzido sentimento nacionalista característico de uma sociedade 
globalizada, “cidadã do mundo”, o papel do Estado e sua soberania mostram-se 
enfraquecidos. 
 Tal realidade não conclui a obsolescência do Estado em si, caracterizando sua 
crise e direcionamento a futura inexistência, mas mostra a ineficiência de sua estrutura 
para os padrões exigidos em um mundo interconectado e interdependente. Há de ser 
estudada, por parte dos “países em desenvolvimento”, formas de se restabelecer o 
crescimento econômico e sua capacidade produtiva e de se reconfigurar o papel do 
Estado, sendo não mais o determinante das ações tomadas, mas como agente 
facilitador destas.  
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