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Editorial / Editorial

Ao longo dos seus nove anos de existência, Tensões Mundiais 
publicou números temáticos que abordam os conflituosos 

processos nunca concluídos de construção das nacionalidades na 
América do Sul e na África, além de uma coletânea de textos sobre 
os vínculos profundos entre natureza e nação, geralmente menos-
prezados na análise dos chamados “desastres naturais”. 

Desta feita, o objeto da nossa atenção está direcionado ao que 
tem sido consagrado na literatura como o fenômeno dos países 
“emergentes”, mais especificamente àqueles conhecidos como 
os BRICS. Interessa-nos, em particular, discutir as perspectivas 
críticas de uma ideia e de um mecanismo de articulação inter-
-regional, que a despeito de uma retórica que valoriza a coope-
ração em setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, 
tem origem na proposta do economista-chefe de um dos maiores 
grupos financeiros multinacionais. Sem dúvida, uma empreitada 
coerente com a atual expansão do capitalismo e sua frenética 
produção de desigualdades!   

Mas, afinal, o que significa “emergente”? Seria a emergência de 
uma economia com índices elevados de crescimento? De econo-
mias que, no caso dos BRICS, detêm um PIB de 16.683 bilhões de 
dólares, equivalente a 23% do somatório dos PIBs das 50 maio-
res economias do mundo? Ou tratar-se-ia da emergência de uma 
nova ordem global composta por atores políticos que, em conjun-
to, cobrem 26,5% do território do planeta e representam 43% da 
sua população? Governantes, empresários, acadêmicos e os meios 
de comunicação parecem não se pôr de acordo em seus discursos 
sobre os BRICS, se estão fazendo menção a Estados, sociedades, 
mercados, povos, territórios, culturas... ou nações. A imprecisão 
dos termos tem sido uma característica marcante no debate políti-
co acerca deste bloco “inventado” de países emergentes, refletin-
do a relutância dos Estados em constituir sociedades capazes de 
refletir sobre si mesmas, suas complexidades e contradições.
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O tema é instigante e de inegável importância. No entanto, a 
sigla e o que ela significa causam estranheza aos estudiosos para 
os quais as nações são entidades em constante movimento, com 
fronteiras nacionais impelidas por forças políticas e econômicas, 
muitas vezes invisíveis. Tal concepção permite, por exemplo, 
examinar o que aproxima comunidades nacionais tão díspares 
quanto o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, com 
suas trajetórias independentes e seu brilho próprio, porém interli-
gadas de muitas maneiras em momentos diversos. 

Neste sentido, em Sob três bandeiras: anarquismo e imagina-
ção anticolonial, Benedict Anderson (2005) observa que o nacio-
nalismo se nutre de experiências transcontinentais de militân-
cia política e sociabilidade cultural, originando ideias de nação 
marcadas por uma caracterização identitária internacionalista, na 
qual o movimento anarquista, geralmente tido como antagônico 
do nacionalismo, desempenhou papel fundamental, sobretudo 
na independência das Filipinas e de Cuba. Em relação ao colo-
nialismo praticado pelos impérios espanhol e inglês, no final do 
século XIX, um paralelo pode ser traçado com o livro Holocaustos 
Coloniais. Nele, Mike Davis (2001) retrata os trágicos efeitos do 
imperialismo na era vitoriana, quando uma devastadora seca afeta 
simultaneamente regiões do Brasil, China e Nigéria, provocando 
a morte de 50 milhões de pessoas nas áreas rurais destes países.  

Três fatores motivaram esta iniciativa do Observatório das 
Nacionalidades. O primeiro, de natureza estrutural, diz respeito às 
estreitas conexões entre o nacionalismo e o internacionalismo. Os 
estudos empíricos e teóricos sistematizados no âmbito da nossa 
rede de pesquisa e difundidos nas páginas de Tensões Mundiais 
mostram que a nação é “filha” da internacionalidade e se organiza 
para integrar um sistema global capitalista de produção e inter-
câmbio de bens materiais e imateriais. 

O segundo, de ordem conjuntural, está relacionado à realização 
da VI Cúpula dos BRICS, em Fortaleza, no mês de julho de 2014. 
Busca-se com este número da revista abrir espaço para aborda-
gens diferenciadas da percepção hegemônica sobre os BRICS e, 
assim, dar continuidade à dinâmica inaugurada em Durban, duran-
te a V reunião dos Chefes de Estado. Na ocasião, movimentos 
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sociais dos cinco países manifestaram repúdio ao alijamento das 
suas entidades das discussões e decisões que afetam as vidas dos 
povos e propuseram a formação dos BRICS pela base (BRICS from 
below), sinalizando que nações também são forjadas na luta dos 
“de baixo”, como lembra Hobsbawm.  

 Já o terceiro fator tem a ver com a preocupação do Observatório 
das Nacionalidades em face do desconhecimento reinante entre 
as populações dos cinco países acerca do que são os BRICS e o 
que pretendem. Dessa maneira, temos em mente preencher uma 
lacuna e estimular pesquisadores, mediante a disseminação de 
matérias selecionadas com base em critérios que mesclam rigor 
científico com perspectiva inovadora. 

Com satisfação oferecemos aos leitores uma variada coleção 
de artigos e ensaios escritos por reconhecidos e atuantes acadê-
micos, brasileiros e estrangeiros, na expectativa de não somente 
fortalecer a cooperação internacional, mas também ampliar nossa 
capacidade de pensar o mundo e nele intervir. Os textos foram 
escolhidos com diligência e grande esforço por Ana Saggioro 
Garcia e Patrick Bond, dedicados colaboradores destes dois núme-
ros de Tensões Mundiais, excepcionalmente, reunidos em um único 
volume correspondente ao ano de 2014. 

Esta é a primeira edição da revista que não conta com a presen-
ça de Manuel Domingos Neto no expediente editorial. Nossos 
agradecimentos a um dos fundadores de Tensões Mundiais e coor-
denador da rede de pesquisa, cujos questionamentos e inquieta-
ções continuarão presentes em nossa linha editorial.

Os Editores
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Editorial / Editorial

In the course of nine years of existence, World Tensions has pub-
lished numerous issues on the never-ending conflictual process 

of national construction in South America and Africa as well as 
a collection of texts on the profound ties between nature and na-
tion, usually underestimated in the analysis of so-called “national 
disasters”.

 On this occasion, our attention is drawn to what is known 
in the literature as the phenomenon of the ‘emerging’ nations, 
specifically the BRICS countries. In particular, our interest is to 
discuss critical perspectives of the concept and of the policy 
coordination mechanism that, notwithstanding the rhetoric 
emphasizing sectorial cooperation for national development, 
originated in the proposal of the chief economist of one of the 
largest multinational financial groups. Without a doubt this is a 
venture consistent with the current expansion of capitalism and 
its frenetic production of inequalities.

After all, what does “emerging” mean? The emergence of econ-
omies with high rates of growth? Of economies that, in the case 
of the BRICS, hold a GDP of 16,683 billion dollars, equivalent to 
23% of the total GDPs of the 50 largest economies in the world? 
Or would it be the emergence of a new global order composed of 
political actors that together cover 26.5% of the Planet and hold 
43% of its population? In the discourse on the BRICS, there seems 
to be no agreement among government officials, businessmen, 
academics and the media on whether they are referring to States, 
societies, markets, territories, peoples, cultures… or Nations. A 
striking feature in the political debate about this “invented” block 
of emerging countries has been the vagueness of terms reflecting 
reluctance from States to build societies able to reflect on them-
selves, their complexities and contradictions.

The theme is provocative and of undeniable importance. 
Nevertheless, the acronym and what it represents is strange to 
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scholars, for whom Nations (or nationalities) are entities character-
ized by constant movement, with national boundaries compelled 
by often invisible political and economic forces. This conception 
allows one to examine what brings diverse national communities 
closer including those in Brazil, Russia, India, China and South 
Africa, each with its own independent trajectory and brilliance, 
however intertwined in many ways at different times.

In this regard, Benedict Anderson (2005) in Under three flags: 
anarchism and anti-colonial imagination observes that transconti-
nental political activism and cultural interchange nourishes nation-
alism. Such experience gave rise to ideas of nation marked by an 
internationalist identity. He gives as examples the independence 
movements of the Philippines and Cuba in which the anarchist 
movement, generally thought to be antagonistic to nationalism, 
played a fundamental role. Concerning British and Spanish colo-
nialism at the end of the nineteenth century, a parallel with outside 
forces acting on national formation can be found in Mike Davis’ 
Colonial Holocausts, which describes the tragic impact of Victorian 
age imperialism when a devastating drought affected regions in 
Brazil, China and Nigeria at the same time and provoked the death 
of 50 million rural people.

Three factors motivated the present initiative of the Nationalities 
Observatory. The first is of a structural nature and concerns the 
tight connection between nationalism and internationalism. The 
empirical and theoretical research of our network of scholars 
published in the pages of World Tensions has shown that the nation 
is the “child” of an international system organized to promote inte-
gration into a global capitalist system of production and exchange 
of material and immaterial goods.

The second factor is of a conjunctural nature and related to the 
Sixth BRICS Summit held in Fortaleza in July 2014. The purpose 
of this issue is to open a space for approaches different from the 
hegemonic perception of the BRICS and therefore continue the 
dynamic inaugurated in Durban, during the Fifth Summit. On this 
occasion, social movements from the five countries expressed 
their disgust at the removal of their entities from the discussions 
and decisions that affect people’s lives and proposed the formation 
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of the “BRICS from below”, signaling that nations are also forged 
through the struggle of those from “below”, as Hobsbawm recalls.

The third factor has to do with the Nationalities Observatory’s 
concern over the prevailing ignorance about BRICS and its inten-
tions among populations of the five countries. In this way, we have 
in mind to fill a gap and also to stimulate researchers through the 
dissemination of manuscripts selected on the basis of criteria that 
combine scientific rigor with innovative perspective.

It is with satisfaction that we are able to offer readers an 
assorted collection of articles and essays written by recognized 
and leading Brazilian and foreign academics not only to strengthen 
international cooperation but also expand capacity to think about 
and intervene in the world. The texts were chosen carefully and 
with great effort by Ana Saggioro Garcia and Patrick Bond, dedi-
cated coeditors of these two issues of World Tensions, exception-
ally, gathered into a single volume corresponding to the year 2014.

This is the first edition of the journal without Manuel Domingos 
Neto’s presence on the editorial staff. Our thanks goes to Professor 
Domingos Neto, one of World Tensions’ founders and coordinator 
of our research network; his challenges and concerns will ever 
remain present in our editorial policy.

The Editors

Tradução: Rosemary Galli
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Perspectivas  
críticas sobre os BRICS

paTrick Bond 
ana saggioro garcia

Odeclínio econômico dos EUA, da Europa e do Japão é muitas 
vezes relacionado à ascensão do bloco “emergente” compos-

to por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.  Em 2013, nas 
reuniões de líderes em Durban, África do Sul, e São Petersburgo, 
Rússia, os líderes do BRICS anunciaram sua insatisfação com as 
instituições de Bretton Woods e sua intenção de criar um novo 
Banco de Desenvolvimento, com capital de US$ 50 bilhões, e lan-
çar o Arranjo de Contingente de Reservas de US$ 100 bilhões. 
Um brasileiro dirige a Organização Mundial do Comércio e tenta 
quebrar bloqueios persistentes dos EUA e da UE que dificultam o 
crescimento do comércio global, e economistas chineses e india-
nos ocupam um segundo escalão da burocracia das instituições de 
Bretton Woods. Enquanto isso, vários integrantes do BRICS vêm 
resistindo às exigências dos países ocidentais para um regime de 
propriedade intelectual mais rígido e, em 2013, alguns líderes do 
BRICS desafiaram corajosamente a liderança dos EUA em temas 
como as revelações de espionagem, o asilo ao ex-agente Edward 

Snowden e o bombardeamento da 
Síria, proposto por Washington. 
Recentemente, em março de 2014, 
os BRICS apoiaram implicitamente a 
Rússia no conflito sobre a Crimeia, 
e se uniram contra o G-7 (que  ha-
via colocado Putin para fora da sua 
reunião do G-8 prevista para ser re-
alizada em Sochi). Os ministros das 
Relações Exteriores do BRICS amea-
çaram retirar-se da cúpula do G-20 

Patrick Bond 
Professor da Universidade 
KwalaZulu-Natal (Durban, África 
do Sul) e diretor do Centre for 
Civil Society. 
pbond@mail.ngo.za

ana Saggioro garcia  
Professora do Departamento 
de História e Relações 
Internacionais, Universidade 
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na Austrália se esse se tornasse um G-19, sem Moscou. Estes in-
cidentes sugerem a possibilidade de que ao menos dois dos BRICS 
– China e Rússia – se posicionassem contra as potências ociden-
tais. Em maio de 2014, esses mesmos países assinaram um acordo 
histórico para fornecimento de gás russo à China, usando suas 
moedas locais e não o dólar, buscando diminuir parcialmente a 
dependência russa da venda para o mercado europeu.

Ao mesmo tempo, o projeto subjacente aos BRICS tem muito 
em comum com o status quo ocidental quanto à estabilização do 
mundo financeiro, gerando uma capacidade adicional de “emprés-
timos de última instância” (por exemplo, uma injeção de liquidez 
ao FMI de US$ 75 bilhões, em 2012); à manutenção da demanda 
para o dólar estadunidense, apesar de turbulências monetárias 
causadas pelas políticas do Banco Central dos EUA; e à promo-
ção de um modelo extrativista, de alto consumo de carbono, que 
ameaça ampliar a destruição ambiental e social provocada pelo 
capitalismo avançado. O papel dos BRICS no de facto descarrila-
mento do Protocolo de Quioto para limitar a mudança climática 
é revelador: a Rússia havia assinado em 2005, mas retirou-se em 
2012, enquanto em 2009 os outros líderes do BRICS se juntaram 
a Barack Obama para promover o Acordo de Copenhague que, 
nos bastidores das negociações, rejeitou um limite compulsório 
para as emissões. A vigilância dos cidadãos e cidadãs parece tão 
grave nos BRICS como nos países anglófonos ocidentais no “esti-
lo 1984”. Pior ainda são a criminalização dos movimentos sociais 
e a opressão de dissidentes. A dominação econômica e política 
dos vizinhos menos desenvolvidos é uma preocupação crescen-
te, levando críticos a postular a incorporação subimperialista dos 
BRICS ao capitalismo mundial, tal como Ruy Mauro Marini escre-
veu sobre a posição do Brasil há quarenta anos.

Contudo, as contradições extremas que caracterizam todos 
os países do BRICS têm criado formas incisivas de resistência 
social, incluindo alguns dos maiores protestos do mundo. Grandes 
manifestações são, em parte, resultado do modelo de crescimen-
to econômico pró-corporativo, que resultam em grave destruição 
ambiental nesses países. Fortaleza, no Brasil, sedia a Cúpula dos 
BRICS em julho de 2014, logo após o término da Copa do Mundo. 
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Essa foi alvo de protestos contra gastos públicos excessivos, impo-
sições da FIFA, que restringem direitos e contrariam preceitos da 
legislação brasileira, e insatisfações difusas com as desigualda-
des sociais e a falta de serviços públicos de qualidade. No Brasil, 
a repressão policial aos protestos implicou graves violações de 
direitos humanos.  

Outros profundos desafios vêm da Rússia, não apenas como 
resultado da expansão para a Ucrânia, mas também da repressão 
a protestos. A sociedade civil tem reagido ao contexto autoritá-
rio, como, por exemplo, um movimento democrático no final de 
2011, a luta por liberdade de expressão envolvendo uma banda 
de rock em 2012, direitos dos homossexuais em 2013, e protestos 
antiguerra em março e maio de 2014. Na Índia, ativistas abalaram 
a estrutura de poder contra a corrupção em 2011/12, contra um 
estupro e assassinato no final de 2012, e a população surpreendeu 
nas eleições municipais de 2013, votando por um partido político 
antiestablishment da esquerda. Na China, ativistas têm aumen-
tado os números de protestos por causa da poluição, como, em 
abril de 2014, em Guandong, contra uma fábrica de paraxileno. 
Igualmente importantes quanto são as lutas dos trabalhadores, 
tais como as greves atuais contra a Nike e Adidas. Na África do 
Sul, a chamada “maldição dos recursos” (a abundância de certos 
recursos naturais, como minério e petróleo, cuja exploração pode 
ter profundos impactos sociais e ambientais) ajuda a explicar o 
que pode ser uma das mais elevadas ondas de protesto do plane-
ta. Certamente, o movimento sindical merece a classificação dada 
pelo Fórum Econômico Mundial como classe trabalhadora mais 
militante do mundo nos últimos dois anos. Todavia, diversos 
manifestantes da África do Sul, incluindo aqueles que em aproxi-
madamente 1.880 ocasiões no ano passado se tornaram violentas 
(de acordo com o ministro da Polícia Nathi Mthethwa), ainda não 
falham em se conectar e estabelecer um movimento democrático 
(embora o Sindicato dos Metalúrgicos procure mudar isso através 
da sua iniciativa “United Front”). 

Em todos esses casos, estes militantes e manifestantes encon-
tram-se, em alguma medida, distantes da retórica dos governos 
dos  BRICS sobre um “grande futuro” para seus países, se seguirem 
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a atual trajetória, especialmente em aliança um com o outro. 
Ainda não há uma abordagem coerente entre ativistas; as forças 
progressistas em cada país operam ainda inconscientes de possí-
veis ligações concretas com outros movimentos nos demais países 
do BRICS e nos seus vizinhos. A questão central que hoje se coloca 
é em que medida as lutas sociais em cada um dos países do BRICS 
podem se transformar em laços de solidariedade entre povos nas 
bases desses países, revertendo o caminho das elites e criando 
caminhos para um outro desenvolvimento.

Essa conexão entre as lutas e experiências coletivas de resis-
tência e construção de alternativas é o que chamamos de BRICS 
from below. Se olharmos para os posicionamentos nas sociedades 
em relação aos BRICS buscando uma análise de classe, podemos 
enxergar, grosso modo, algumas posições ideológicas diante desse 
bloco de países, cujos níveis de análise podem ser organizados 
em: BRICS from above (a posição de algumas instâncias gover-
namentais e empresariais),  BRICS from the middle (a posição de 
alguns acadêmicos, think tanks e algumas ONGs),  BRICS from 
below (movimentos sociais de base em luta nos países, que podem 
criar laços comuns de luta e solidariedade transnacional), e, por 
fim, aqueles intelectuais do meio empresarial pró-Ocidente, adep-
tos à velha ordem capitalista com base na hegemonia estaduni-
dense, que temem a ascensão dos BRICS. Podemos especificá-los 
de acordo com o quadro a seguir, tomando como base as experi-
ências na África do Sul.

DEZ POSIÇÕES IDEOLÓGICAS EM RELAÇÃO  
AOS BRICS

1. BRICS FROM ABOVE – Chefes de Estado e seus aliados das 
elites  corporativas

1.1 BRICS como “anti-imperialistas”: retórica de Ministros 
de Relações Exteriores – “Talk Left, Walk Right” – baseada 
nas tradições de libertação nacional, com algumas ações 
concretas, tais como a oposição às restrições de propriedade 
intelectual aplicadas a medicamentos, especialmente os 
antirretrovirais;
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1.2 BRICS como “subimperialistas”: re-legitimação da 
“globalização” neoliberal nos países vizinhos, intensificando 
a exploração estrutural dos(as) trabalhadores(as), mulheres, 
da natureza, em nome do capital global/local, garantindo 
ao máximo a emissão de gases de efeito estufa (juntamente 
com os EUA e seus aliados ocidentais), não importando suas 
consequências locais, continentais e global, por vezes jogando 
o papel dos “xerifes locais” das potências hegemônicas 
mundiais;

1.3 BRICS como “interimperialistas”: inclui novos projetos 
como um comércio internacional sem o dólar, uma nova 
internet desconectada dos EUA, ou a representação de Putin 
como oposição a Obama e aos líderes europeus, seja em 
posicionamentos distintos nas negociações no âmbito do 
G-20, seja no conflito na Ucrânia/ Crimeia;

2. BRICS FROM THE MIDDLE – Fórum Acadêmico dos BRICS, 
intelectuais, sindicatos, ONGs

2.1 pro-BRICS advocates: maioria do Fórum Acadêmico e dos  
think tanks estabelecidos, além de outros (incluindo 
esquerdistas) esperançosos de que os BRICS possam 
efetivamente desafiar as injustiças globais; 

2.2 wait-and-see about BRICS: maioria das ONGs e suas 
agências financiadoras – assim como boa parte dos intelectuais 
“terceiro-mundistas” – que desejam que os BRICS se tornem 
“anti-imperialistas” nas Nações Unidas, nas instituições de  
Bretton Woods, e com o novo Banco de Desenvolvimento, o 
Arranjo Contingente de Reservas, etc.

2.3 critics of BRICS: aqueles associados às redes dos BRICS from 
below, que consideram os BRICS por vezes “subimperialistas”, 
outras vezes “interimperialistas”; 

3. BRICS FROM BELLOW – Organizações e ativistas de base 
cuja visão parte do local para o global
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Partindo dessa tentativa de organização dos posicionamen-
tos, é possível identificar uma diversidade de  análises sobre esse 
conjunto de países desde a primeira aparição da sigla BRICs em 
2001, concebida por Jim O’Neil do Goldman Sachs na identificação 
de mercados promissores para a atuação de agentes econômicos 
e financeiros. Houve aqueles que desqualificaram o bloco como 
algo incoerente que não duraria, na medida em que esses países 

3.1 localist: aquelas lutas presas a questões setoriais e locais, 
incluindo protestos esporádicos e espontâneos – alguns até 
contra corporações dos BRICS – mas sem uma estratégia clara, 
correndo o risco de, por vezes, se tornarem xenofóbicas e 
propensas à demagogia populista;  

3.2 nationally-bound: ativistas da sociedade civil que são 
vagamente conscientes dos BRICS, são hostis a eles, porém 
estão ainda muito ligados às lutas setoriais e nacionais – que 
muitas vezes se opõem à agenda dos BRICS – mas falham em 
ligar-se às demais lutas em outros países, mesmo em situações 
em que serviriam a seus interesses;

3.3 solidaristic-internationalist: aqueles que são parte do 
“movimento por justiça global”, objetivando campanhas 
coletivas por direitos humanos e ambientais, contra 
inimigos comuns dos BRICS, tais como a Vale, o Banco de 
Desenvolvimento Chinês, o DBSA, empresas petrolíferas, 
megaprojetos hidrelétricos e de infraestrutura, que violam 
os direitos das populações atingidas. Esses grupos buscam 
solidariedade entre redes de comunidades, trabalhadores(as) 
e grupos impactados dos BRICS;

4. PRO-WEST BUSINESS – Intelectuais orgânicos do meio 
empresarial conectados à velha ordem, situados nas filiais 
das empresas multinacionais, instituições voltadas para o 
“Norte” e partidos políticos neoliberais e seus congênitos, cuja 
característica comum é sua preocupação crescente de que os 
BRICs possam vir a agir de forma coerente como um bloco 
anti-Ocidente.  
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nada teriam em comum com o outro; outros já viam esses países 
como uma possível ameaça à hegemonia estadunidense, uma vez 
que ambicionavam ter mais poder e participação na ordem inter-
nacional, e deveriam ser compelidos pelas potências tradicionais 
a aceitarem as regras e normas existentes; já outros celebraram a 
ascensão dos BRICS como a democratização da ordem mundial, 
sendo impossível encontrar saídas para a crise financeira interna-
cional, iniciada em 2008 nos EUA, sem a participação ativa desse 
grupo de países. 

Pela importância dos BRICS, agências de financiamento, prin-
cipalmente as dos países centrais, passaram a destinar recursos 
para projetos e produções acadêmicas sobre o tema, e os próprios 
BRICS passaram a apoiar alianças pró-governos entre acadêmicos 
e think tanks.  A coletânea de textos reunidos nessa edição especial 
de Tensões Mundiais visa preencher, embora ainda parcialmente, a 
lacuna em estudos, eventos e documentos que tratam dos BRICS: 
análises críticas sobre a ascensão dessas economias emergentes 
no marco de um capitalismo global cada vez mais predador, exclu-
dente e concentrador de riquezas, dentro e para além dos próprios 
BRICS. Assim, assumimos o desafio de reunir um conjunto de 
artigos que, a partir de diferentes abordagens, ajudem a refletir 
sobre a ascensão de um “Sul (e Leste) Global”, que é por vezes 
cooperativa, por vezes antagônica às potências tradicionais (EUA, 
Europa e Japão). Acima de tudo, essa ascensão ocorre no marco 
da expansão e aprofundamento do capitalismo no século 21, e em 
meio à sua pior crise desde os anos 1930. Desejamos, assim, forta-
lecer redes de resistências e ajudar a construir uma solidariedade 
transnacional no sentido dos BRICS from below. 

Para isso, dois objetivos foram visados com essa edição espe-
cial. O primeiro é reunir análises que subsidiem o debate entre 
movimentos sociais, organizações de trabalhadores(as) e 
outros ativistas na luta por justiça social e alternativas à ordem 
capitalistas internacional vigente. Para muitos dos movimen-
tos sociais antineoliberais, os BRICS são um tema ainda inci-
piente. O segundo é ter um espaço de debate acadêmico crítico 
que reúna alguns temas e discussões teóricas que foram leva-
das a cabo nos últimos anos, como, por exemplo, a discussão 
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sobre subimperialismo, extrativismo e neodesenvolvimentismo. 
Buscamos contribuições de todos os cinco países do BRICS, bem 
como daqueles que são seus vizinhos, para aportar na Cúpula 
dos BRICS em Fortaleza, no Brasil.

Esses objetivos foram, em grande medida, alcançados. Um 
primeiro conjunto de artigos discute as categorias de imperialis-
mo, subimperialismo e capital-imperialismo. Mathias Luce revisita 
as formulações de Ruy Mauro Marini no âmbito da Teoria Marxista 
da Dependência. O autor elabora uma teoria global do subimpe-
rialismo como “etapa superior do capitalismo dependente”. Este 
resulta em uma nova hierarquia no sistema mundial, com elos 
intermediários na cadeia imperialista, lugar ocupado especialmen-
te pelo Brasil, África do Sul e Índia. Segundo Luce, a China e a 
Rússia não podem ser caracterizadas da mesma forma. Já Virginia 
Fontes trabalha com uma nova categoria, a do capital-imperialis-
mo, de modo a compreender as transformações do capitalismo 
contemporâneo e suas novas contradições econômicas, políticas e 
sociais. Para a autora, o predomínio exercido pelos países centrais 
deve ser compreendido não como algo externo, mas internaliza-
do nos demais países, com a adesão subalterna de países como 
os BRICS às formas de expansão capital-imperialista. Leo Panitch, 
por sua vez, sustenta a tese sobre o império informal americano, 
analisando a posição de países como os BRICS, em especial da 
China, nesse marco. Segundo o autor, o império informal ameri-
cano se responsabilizou pela extensão e reprodução do capitalis-
mo em uma escala global, com forte apoio de classes capitalistas 
estrangeiras. Assim, a integração de grandes Estados do hemis-
fério Sul ao capitalismo global ampliou, do mesmo modo que 
complicou, as responsabilidades imperiais dos Estados Unidos. Os 
conflitos mais relevantes no mundo atual se dão não entre Estados 
imperiais rivais, mas sim entre frações de classe capitalista, dentro 
dos Estados. Por fim, Pedro Henrique Campos trará a evolução da 
internacionalização dos conglomerados da construção civil brasi-
leiros. Para ele, a tese do subimperialismo brasileiro não é sufi-
ciente para explicar esse fenômeno da internacionalização, uma 
vez que não é a estreiteza do mercado que explica a atuação das 
empresas no exterior, mas a própria experiência e alta capacidade 
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de capital que elas desenvolveram  no Brasil antes e, particular-
mente, durante a ditadura civil-militar. Esse movimento é esco-
rado em amplo suporte e favorecimento estatal, o que se dá prin-
cipalmente em regiões prioritárias da política externa brasileira, 
como a América do Sul e a África.

Isso nos leva a um segundo conjunto de artigos sobre a expan-
são empresarial e política dos BRICS para a África. Dois deles 
expõem a visão de pesquisadores(as) brasileiros(as) sobre a atua-
ção do Brasil no continente africano. Maurício Gurjão e Mônica 
Martins apresentam a política externa brasileira para a África 
durante o governo Lula na sua dualidade: de um lado, a face 
cooperativa, materializada em iniciativas como a Universidade 
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) 
e programas de transferência de conhecimentos; de outro, a face 
dominadora, revelada pelo interesse do Brasil em expandir sua 
liderança política e pela ação predatória de empresas brasileiras 
nos países africanos. Ana Garcia e Karina Kato exploram a inser-
ção brasileira em Angola e Moçambique em termos de financia-
mento do BNDES, investimento direto de empresas privadas e 
públicas, e  as políticas de “cooperação para o desenvolvimen-
to”. As autoras dão ênfase a três temáticas: a identificação dos 
setores priorizados e seus arranjos institucionais; o diferenciado 
papel do Estado em cada um desses países e a relação ambígua e 
conflituosa com os projetos e atores brasileiros; e as novas formas 
de “endividamento Sul-Sul” geradas com essas transações, com 
consequências para as economias dos países africanos. Já a partir 
de uma perspectiva da África do Sul, Baruti Amisi, Bobby Peek e 
Farai Maguwu abordam a atuação dos BRICS na África, especial-
mente Moçambique e Zimbábue,  como oportunidade de investi-
mento no setor extrativo e em grandes projetos de infraestrutura, 
com terríveis impactos sobre as sociedades e o meio ambiente. 
Segundo os autores, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS 
objetivará dar uma forma coerente aos vários imperativos desses 
investimentos. A “maldição dos recursos” se evidencia na medida 
em que as elites dos BRICS, tanto os líderes políticos quanto as 
corporações, encontram aliados nas classes dominantes locais. 
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Um terceiro grupo de artigos trata da atuação conflituosa de 
empresas do setor extrativo – petróleo, gás e mineração – origi-
nárias dos BRICS.  Judith Marshall faz uma ampla análise da atua-
ção global da mineradora brasileira Vale e seus  impactos sobre 
os trabalhadores e comunidades no Canadá, Moçambique e no 
próprio Brasil. Segundo a autora, o comportamento da Vale imita 
as piores tendências das grandes empresas de mineração em todo 
o mundo, e contribui para as tensões mundiais ao aumentar as 
disparidades entre ricos e pobres e mais degradação ambiental 
onde se insere. Já Igor Fuser avalia as interpretações predominan-
tes no Brasil sobre o contencioso entre a Petrobrás e o governo 
da Bolívia, deflagrado pela nacionalização do gás pelo governo de 
Evo Morales,  eleito em 2006. As distintas interpretações atribuem 
ao Estado brasileiro uma postura de “generosidade” nas relações 
externas de âmbito regional, gerando um mito, contestado pelo 
autor. Por fim, Omar Bonilla traz a perspectiva equatoriana sobre 
a geopolítica do petróleo da China. Conforme a autora, as empre-
sas petrolíferas chinesas se adequaram rapidamente às mudan-
ças políticas na região andina. No entanto, pouco tem sido feito 
para cumprir as normas nacionais e internacionais sobre direi-
tos humanos. No Equador, as empresas chinesas têm contribu-
ído significativamente para a expansão da fronteira extrativista, 
sobretudo no Yasuní, mostrando pouco interesse em melhorar as 
condições de trabalho e de responsabilidade para com os traba-
lhadores e ex-trabalhadores. 

A economia baseada nos recursos energéticos fósseis e na 
indústria extrativa também foi o foco da análise de dois impor-
tantes pensadores marxistas internacionais. Elmar Altvater apon-
ta para os limites da natureza e dos ecossistemas na progressiva 
liberalização de mercado. Consoante o autor, o mundo está hoje 
dividido em Estados-nação fortes, que estão usando métodos de 
geoengenharia em políticas de informação, bem como na política 
do clima; blocos comerciais que são cada vez mais transforma-
dos em mercados “despegados” das necessidades das sociedades, 
funcionando como protetorados de grandes corporações globais; 
alianças mais ou menos informais tais como as BRICS, que opta-
ram por uma estratégia neoextrativista de desenvolvimento 
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que apresenta sérias limitações; e, por último, muitas pequenas 
nações, cuja influência no mundo contemporâneo é diminuta. Já 
James Petras tece uma forte crítica aos governos brasileiros, desde 
a ditadura civil-militar, ao período neoliberal de Cardoso, até os 
governos supostamente progressistas de Lula e Rousseff. Para ele, 
o Brasil tornou-se um dos principais exportadores de mercadorias 
de extração do mundo, promovida pela entrada e penetração maci-
ças de empresas multinacionais imperiais e fluxos financeiros dos 
bancos estrangeiros. Com isso, houve uma “grande reversão”: de 
um país dinâmico nacionalista e em plena industrialização, para 
uma nação de ímpeto imperialista, vulnerável e dependente da 
extração agromineral, gerando novas lutas políticas e de classes.

Dois temas importantes apontam para articulações entre movi-
mentos sociais dos BRICS. O primeiro é relacionado à tendência 
dos países do BRICS em hospedaram megaeventos, como jogos 
olímpicos e os mundiais de futebol da FIFA. Braathen, Sørbøe e 
Mascarenhas discorrem sobre a destinação de altos recursos para 
megaeventos em países cuja capacidade institucional de prote-
ção dos direitos humanos e ambientais ainda é frágil. Assim, 
no contexto de competição global neoliberal entre os países, os 
autores mostram como “cidades de exceção” se vendem como 
“cidades globais”. Exemplificadas no Rio de Janeiro, essas cidades 
tentam construir coalizões entre governo e empresas em busca de 
“oportunidades de negócios” no setor urbano. A Copa do Mundo 
de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 estão tendo o efeito de um 
retrocesso social, a falta de uma revolução urbana, e ao mesmo 
tempo surge a percepção de um sentido social de que até mesmo 
as pessoas mais pobres têm “direito à cidade”.

O outro tema que pode articular vozes dissidentes entre as 
fronteiras é a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. 
Em uma brevíssima, mas assertiva análise, Carlos Tautz aponta 
para o aspecto pouco democrático da construção dessa nova insti-
tuição financeira “do Sul”. O banco vem sendo objeto de debate e 
intervenção apenas de um número reduzido de organizações da 
sociedade civil e de membros da academia. Segundo o autor, esta 
condição reforça o distanciamento entre a sociedade e as deci-
sões de fundo que moldam o modelo de acumulação no Brasil e 
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nos demais países onde o banco vier a atuar. Ao mesmo tempo, 
o banco (juntamente com o Acordo de Contingente de Reservas) 
consolida  institucionalmente o próprio agrupamento BRICS, 
aumentando a complexidade das relações entre os cinco países. 
A criação do banco dos BRICS, e sua prioridade à construção de 
“infraestrutura para o desenvolvimento sustentável” na África 
(conforme decisão tomada em Durban), insere-se no projeto, em 
gestação nas agências multilaterais de financiamento, de inaugu-
rar mais uma rodada internacional de financiamento a grandes 
projetos de infraestrutura econômica nos países “em desenvolvi-
mento”. Desde pelo menos 2013, o Banco Mundial admite fundar 
a Global Infrastructure Facility (GIF). É neste quadrante que o futu-
ro banco dos BRICS pretende se movimentar, ou seja, em harmo-
nia com a atual arquitetura internacional de financiamento ao 
desenvolvimento e sem qualquer espaço para movimentos antis-
sistêmicos. O autor aponta para a necessidade de atentar para a 
janela histórica de oportunidade para incidência da sociedade civil 
internacional, no intuito de garantir que os critérios de financia-
mento incluam a obediência a uma ampla gama de direitos. Essa é 
uma oportunidade única que não havia no momento de criação do 
FMI ou do Banco Mundial, ou mesmo do BNDES no Brasil.

Além dos temas econômicos, essa edição especial de Tensões 
Mundiais também traz um tema controverso, que são as perspec-
tivas da cooperação militar entre os BRICS. Goldoni e Domingos 
Neto trazem importantes dados sobre o intercâmbio de material 
bélico e os projetos de desenvolvimento elaborados em conjunto, 
assuntos ainda muito pouco conhecidos e discutidos nos movi-
mentos sociais e acadêmicos de esquerda. Os autores sustentam 
que, sendo antigos rivais, essas iniciativas podem contribuir para 
redesenhar a geopolítica mundial, com destaque para Eusária. 
Em caso de sucesso, mesmo parcial, contribuiriam para encerrar 
a hegemonia exercida pelas potências ocidentais industrializadas 
na área militar, mas potencialmente às custas de uma nova rivali-
dade interimperialista.

Essa edição especial de Tensões Mundiais sobre os BRICS teve 
um grande peso de contribuições do Brasil e da África do Sul, 
parcialmente como resultado das recentes cúpulas nesses países. 
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Ainda assim, somos afortunados por contar com o excelente arti-
go da escritora e novelista indiana Arundhati Roy, que trata o capi-
talismo indiano como uma “história fantasma”. A privatização de 
tudo agora avançou, e a corrupção é a “sabedoria convencional” 
para a acumulação de capital. Isso requer uma guerra de classes 
contra as forças de resistência, incluindo um exército maoísta, que 
controla grande parte da Índia Central. Em toda a Índia, megapro-
jetos, como extensas barragens e parques industriais, rodovias e 
expansão urbana estão gerando “um bom clima de investimen-
to”, porém a remoção de milhões de pessoas não será concluída 
facilmente. As corporações se beneficiam, mas nem mesmo sua 
filantropia mais sofisticada, nem alianças com ONGs, podem erra-
dicar a oposição popular. Com o capitalismo em crise profunda e a 
própria sobrevivência do planeta em jogo, as velhas estratégias de 
compras e guerra não vão funcionar.

A contribuição da Rússia está entre o grupo de artigos curtos, 
com diferentes posicionamentos sobre os BRICS. Esse conjunto de 
breves contribuições incluem análises de Immanuel Wallerstein, 
William Robinson, além de Susanne Soederberg, Sam Moyo, Paris 
Yeros e Achin Vanaik.  Aqui temos a contribuição da pesquisadora 
do Instituto de Globalização e Movimentos Sociais, de Moscou, 
Anna Ochkina. A autora aponta para a situação contraditória nos 
BRICS,  na qual o crescimento do potencial econômico e cultu-
ral (pelo menos no caso da Rússia e China) não foi acompanha-
do pelo desenvolvimento de tradições políticas democráticas ou 
o envolvimento em massa de pessoas na vida política através da 
auto-organização. Como resultado, nestes países o neoliberalismo 
– mesmo destruindo o potencial econômico e cultural acumulado 
– produz altos níveis de tensão social, contudo não gera uma resis-
tência social consciente. As elites dos BRICS co-existem conforta-
velmente dentro do sistema e não estão interessadas   em arriscar 
esta situação, mesmo quando têm algumas ambições políticas em 
nível global. Segundo a autora, sua lealdade às instituições econô-
micas globais é vista como uma garantia do seu estatuto interna-
cional e até mesmo local. É por isso que os BRICS continuam a ser 
um “fantasma” em vez de uma verdadeira aliança.

Por fim, agradecemos, efusivamente, a todos os autores e 
autoras que contribuíram com essa edição especial de Tensões 
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Mundiais, elevando consideravelmente a qualidade das discus-
sões sobre os BRICS. Também somos gratos a Camila Costa, do 
Observatório das Nacionalidades, rede de pesquisa sediada na 
Universidade Estadual do Ceará, e Boaventura Monjane, do Centro 
para a Sociedade Civil da Universidade de KwalaZulu-Natal, em 
Durban, cujo trabalho de tradução ao português possibilitou essa 
publicação. Finalmente, nossos agradecimentos à Fundação Ford 
que, através do projeto Brics from below com o Centro para a 
Sociedade Civil, apoiou grande parte desse trabalho.
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Critical perspectives  
on the BRICS

paTrick Bond 
ana saggioro garcia

The relative economic decline of the United States, Europe and 
Japan is often linked to the rise of an ‘emerging’ bloc compris-

ing Brazil, Russia, India, China and South Africa. In 2013, meetings 
of BRICS leaders in Durban, South Africa, and St. Petersburg, Russia 
announced dissatisfaction with the Bretton Woods Institutions and 
the intention to create a BRICS New Development Bank, with capi-
tal of $50 billion, and launch a Contingent Reserve Arrangement 
with $100 billion. A Brazilian directs the World Trade Organization 
and tries to break persistent blockages between the US and EU that 
hinder the growth of global trade, and Chinese and Indian econo-
mists occupy a second tier of the bureaucracies in the World Bank 
and IMF. Meanwhile, several members of the BRICS have resisted 
demands by Western countries to impose stricter intellectual prop-
erty controls and, in 2013, some leaders of the BRICS boldly chal-
lenged Washington on issues like the revelations of espionage, the 
asylum of the whistleblower Edward Snowden and Washington’s 
proposed bombing of Syria. Recently, in March 2014, the BRICS 
implicitly supported Russia in the conflict over Crimea, which had 
led the G-7 to impose sanctions and expel Moscow (Putin had orig-
inally been scheduled to host the G-8 meeting in Sochi). The for-
eign ministers of the BRICS threatened to withdraw from the G-20 
summit in Australia if it were to become a G-19 without Russia. 
These incidents suggest the possibility that at least two of the 
BRICS – China and Russia – can confidently take a stand against 
the Western powers. In May 2014, they signed a historic agreement 
to supply Russian gas to China using local currencies not the US$, 
seeking to partially reduce Russia’s dependence on sales to the 
European market.

At the same time, the underlying BRICS project has much in 
common with the Western status quo regarding the stabilization 
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of the financial world, generating additional capacities of ‘lender 
of last resort’ (e.g. providing a liquidity injection to the IMF worth 
$75 billion in 2012). BRICS still provides a sustained demand for 
the US dollar, despite monetary turbulence due to Federal Reserve 
policies. And BRICS countries promote an extractive, high-carbon 
economic model which threatens to amplify the catastrophic envi-
ronmental and social destruction of advanced capitalism. The role 
of the BRICS in the de facto derailing of the Kyoto Protocol to limit 
climate change is revealing: Russia endorsed the Treaty in 2005 
but withdrew in 2012, while in 2009 the other BRICS leaders joined 
Barack Obama to promote the Copenhagen Accord in behind-
the-scenes negotiations, rejecting a mandatory limit on emis-
sions. The surveillance of citizens seems as severe in the BRICS 
countries as in the Anglophone West, in a style reminiscent of 
George Orwell’s ‘1984’. The criminalization of social movements 
and the oppression of dissidents are even worse. The economic 
and political domination by their less-developed neighbours is a 
growing concern, leading critics to postulate the incorporation of 
sub-imperialist BRICS into world capitalism, as Ruy Mauro Marini 
wrote regarding the position of Brazil 40 years ago.

However, the extreme contradictions that characterize all the 
BRICS have created incisive forms of social resistance, including 
some of the largest protests in the world. Mega-projects are mani-
festations of the pro-corporate economic growth model, resulting 
in serious environmental destruction in these countries. Fortaleza 
hosts the BRICS Summit in July 2014, after the World Cup. This 
city was one target of protests against excessive government 
spending, against FIFA’s non-payment of taxes and overturning of 
Brazilian legislation, and against social inequalities and the lack of 
quality public services. Police crackdowns across Brazil entailed 
grave violations of human rights. 

Other profound challenges come from Russia, not only as 
a result of the expansion to Ukraine, but also the repression of 
protests. Civil society has responded to this authoritarianism 
with a democracy movement in late 2011, a freedom of expres-
sion struggle involving a rock band in 2012, the movement for 
gay rights in 2013, and anti-war protests in March and May 2014. 



Presentation

   Tensões mund., ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 15-40, 2014    |  31

In India, activists have shaken the power structure by mobiising 
against corruption in 2011/12 and against a rape and murder in 
late 2012, and then surprised society in the Delhi municipal elec-
tions of 2013 by voting in an anti-establishment political party of 
the left. In China, activists have increased the number of protests 
over pollution, for example in April 2014, when protests arose 
against a paraxylene factory in Guandong. Just as important are 
the struggles of workers, such as recent strikes against Nike and 
Adidas. In South Africa, the so-called ‘resource curse’ (the abun-
dance of minerals whose exploitation could have serious social 
and environmental impacts) helps explain what may be one of the 
highest rates of protest worldwide. Certainly, the labour move-
ment deserves the rating given by the World Economic Forum as 
the most militant working class the world over the past two years. 
But many protests in South Africa, including those on approxi-
mately 1880 occasions last year which turned violent (according 
to the Minister of Police), still fail to connect with each other and 
to establish a democratic movement (although the National Union 
of Metalworkers of South Africa are trying to change this through 
their ‘United Front’ initiative). 

In all these cases, activists and protesters depart from the 
rhetoric of the BRICS governments, who promise a ‘great future’ 
for their countries by following the current trajectory, especially 
in alliance with one another. There is not a consistent approach 
between activists; the progressive forces in each country operate 
still unaware of possible concrete links with other movements in 
the other BRICS countries, and in the hinterlands. The central ques-
tion that arises now is to what extent the social struggles in each 
of the BRICS countries might turn into links of solidarity between 
peoples on the basis of reversing the path of the elites and creating 
paths for another kind of development.

This connection between the struggles and collective experi-
ences of resistance and construction of alternatives is what we 
call ‘BRICS from below’. If we look at the various stances taken 
towards BRICS using a class analysis, we can discern some rough 
ideological positions towards this bloc of countries. The posi-
tions can be distingued as ‘BRICS from above’ (the position of 
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government and corporate bodies), ‘BRICS from the middle’ (the 
position of some academics, thinktanks and some NGOs), ‘brics 
from below’ (grassroots social movements that can create common 
bonds of struggle and transnational solidarity), and, finally, 
those looking at BRICS from a pro-Western corporate perspec-
tive. The latter are adherents to the old capitalist order based on 
US hegemony, and fear the rise of the BRICS. We describe these 
positions, with three nuanced perspectives in the main catego-
ries, in the next box, based on the experiences in South Africa: 

TEN IDEOLOGICAL STANDPOINTS IN RELATION  
TO THE BRICS

1. BRICS FROM ABOVE – Heads of state, corporates and elite allies

1.1 BRICS as ‘anti-imperialist’: foreign ministry rhetoric – ‘Talk 
Left, Walk Right’ – based upon national-liberation traditions, 
with some concrete actions, such as opposition to Intellectual 
Property applied to medicines, especially anti-retrovirals;

1.2 BRICS as ‘sub-imperialist’: relegitimisation of ‘globalisation’; 
lubricating neoliberalism in – and exploiting – BRICS hinterlands, 
intensifying structural exploitation of poor/workers/women/
nature on behalf of global/local capital, ensuring maximum 
greenhouse gas emissions alongside BASIC/US no matter the 
local/continental/global consequences, and even sometimes 
playing a ‘deputy sheriff’ role to world hegemons;

1.3 BRICS as ‘inter-imperialist’: potential new internet delinked 
from the US; promotion of Putin v Obama in September 2013 at 
G-20; and backing Russia in Crimea/Ukraine conflict;

2. BRICS-FROM-THE-MIDDLE – Academic Forum, intellectuals, 
trade unions, NGOs

2.1 pro-BRICS advocates: most of Academic Forum, most 
establishment ‘think tanks’, and others (including leftists) with 
hopes BRICS can more effectively challenge global injustices;

2.2 wait-and-see about BRICS: most NGOs and their funders 
– as well as most ‘Third Worldist’ intellectuals – who wish for 
BRICS to become ‘anti-impi’ at UN, Bretton Woods Institutions 
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and with New Development Bank and Contingent Reserve 
Arrangement, etc;

2.3 critics of BRICS: those associated with BRICS-from-below 
networks who consider BRICS to be ‘sub-impis’ and sometimes 
also ‘inter-impis’;

3. BRICS-FROM-BELOW – Grassroots activists whose visions 
run local to global

3.1 localist: stuck within local or sectoral silos, including myriad 
momentary ‘popcorn protests’ – even some against BRICS 
corporations or projects – that are insurgent, unstrategic, at 
constant risk of becoming xenophobic, and prone to populist 
demagoguery;

3.2 nationally-bound: most civil society activists who are vaguely 
aware of BRICS and are hostile to it, yet they are so bound up in 
national and sectoral battles – most of which counteract BRICS’ 
agenda – that they fail to link up even in areas that would serve 
their interests;

3.3 solidaristic-internationalist: ‘global justice movement’ 
allies aspiring for joint campaigning for human and ecological 
rights against common BRICS enemies such as Vale, China 
Development Bank, DBSA, Transnet/mega-shipping, fossil fuel 
corporations and other polluters, coming BRICS Development 
Bank – or providing solidarity to allies across the BRICS when 
they are repressed;

4. PRO-WEST BUSINESS – Most organic intellectuals of business 
connected to Old Money, multinational-corporate branch plants, 
northern-centric institutions and political parties, and their ilk, 
all increasingly worried that BRICS may act as a coherent anti-
Western bloc some day.

From this attempt to organise ideological positioning, it is 
possible to identify a variety of analyses of this group of coun-
tries. Recall that the first appearance of the acronym BRIC was in 
2001, offered by Jim O’Neil of Goldman Sachs to identify prom-
ising markets for its financial investors. There were those who 
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discredited the bloc as something incoherent that would not last, 
arguing that these countries have nothing in common with each 
other. Others have considered these countries as a possible threat 
to US hegemony, aspiring to have more power and participation 
in the international order, with demands to the traditional powers 
to adjust rules and standards accordingly. Others have celebrated 
the rise of the BRICS as the democratization of the world order, 
without which it will be impossible to find solutions to the global 
financial crisis which began in the US. 

Because of the BRICS’ importance, funding agencies, espe-
cially in core countries, began to allocate resources to projects and 
academic papers on the topic, and the BRICS also supported alli-
ances of generally pro-government academics and thinktanks. The 
collection of texts gathered in this special issue of World Tensions 
aims to fill a gap in studies, events and documents dealing with 
BRICS: critical analysis of the rise of these economies within the 
framework of a global capitalism that is increasingly predatory, 
exclusionary and unequal, no more so than in the BRICS them-
selves. We take up the challenge of bringing together a set of arti-
cles from different approaches, helping to reflect upon the rise of 
a ‘Global South (and East)’, which is sometimes cooperative and 
sometimes antagonistic to the traditional powers (US, Europe and 
Japan). Most importantly, BRICS’ rise occurs in the context of the 
expansion and deepening of capitalism in the 21st century, and 
also in the midst of world capitalism’s worst crisis since the 1930s. 
The point of critical analysis is to thereby strengthen networks 
of resistance and help build a transnational solidarity towards a 
‘BRICS from below’.

Thus, two goals were established for this special edition. The 
first is to bring together analyses that prompt debate between 
social movements, organised labour and other activists in the 
struggle for social justice and for alternatives to the current inter-
national capitalist order. BRICS is a new area of concern for many 
of the anti-neoliberal social movements. The second goal is to 
generate   critical academic debate involving contemporary themes 
and theoretical discussions, such as whether BRICS represent 
cases of sub-imperialism, neo-developmentalism and extraction. 
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We seek contributions from all five BRICS countries, as well as 
the hinterland neighbouring countries, and we will initially present 
our findings through this jouornal at the summit of the BRICS in 
Fortaleza, Brazil.

These objectives have been largely achieved. A first set of 
articles discusses the categories of imperialism, sub-imperialism 
and capital-imperialism. Mathias Luce revisits the Ruy Mauro 
Marini formulations within the Marxist theory of dependence. The 
author develops a comprehensive theory of sub-imperialism as 
the ‘highest stage of dependent capitalism’. This results in a new 
hierarchy in the world system, with intermediate links in the impe-
rialist chain, a position held especially by Brazil, South Africa and 
India. According Luce, China, and Russia cannot be characterised 
similarly. Virgínia Fontes is already working with a new category, 
the imperialism of capital, in order to understand the transforma-
tions of contemporary capitalism and its new economic, political 
and social contradictions. For Fontes, the dominance exercised by 
the core countries must be understood not as something external, 
but internalized in other countries, with BRICS countries revealing 
a subordinate membership within capital-imperialist expansion. 
Leo Panitch, in turn, supports the thesis of an informal US empire 
when analysing the position of BRICS countries, particularly China. 
According to Panitch, Washington’s informal empire was respon-
sible for the extension and reproduction of capitalism on a global 
scale, with strong support from foreign capitalist classes. Thus, 
the integration of large states of the South in global capitalism 
both intensified and complicated the imperial responsibilities of 
the United States. The most important conflicts in the world today 
occur not between rival imperial states, he argues, but between 
fractions of the capitalist class, within states. Finally, Pedro 
Henrique Campos considers the evolution of the international-
ization of the Brazilian construction conglomerate. For him, the 
thesis of the Brazilian sub-imperialism is not sufficient to explain 
this sector’s internationalization, since it is not the narrowness of 
the market that explains the performance of companies abroad, 
but the experience and high capacity of capital developed in Brazil, 
before and especially during the civil-military dictatorship. This is 
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due to the state’s broad support and encouragement, and it occurs 
mainly in priority regions for Brazilian foreign policy, such as South 
America and Africa.

This leads us to a second set of articles on corporate and polit-
ical expansion of BRICS in Africa. Two papers are by Brazilian 
researchers. Maurice Gurjão and Monica Martins discuss Brazilian 
foreign policy towards Africa during the Lula government in its 
duality: on the one hand, the cooperative face materialized in 
initiatives such as the African-Brazilian Lusophone University of 
International Integration (Unilab) and transfer programs knowl-
edge; another is the dominant face, revealed by Brazil’s interest 
in expanding political leadership and the predation of Brazilian 
companies in African countries. Ana Garcia and Karina Kato 
explore Brazilian insertions in Angola and Mozambique through 
BNDES financing, direct investment from private and public 
companies, and the policies of ‘development cooperation’. The 
authors emphasize three themes: the identification of priority 
sectors and their institutional arrangements; the unique role of 
the state in each of these countries and the ambiguous relation-
ship and conflict with Brazilian actors and projects; and new 
forms of ‘South-South debt’ generated from these transactions, 
with consequences for the economies of African countries. From a 
Southern African perspective, Baruti Amisi, Bobby Peek and Farai 
Maguwu expound on the role of the BRICS in Africa, especially 
Mozambique and Zimbabwe, mainly through investment oppor-
tunities in the extractive sector and large infrastructure projects, 
with adverse impacts on societies and the environment. According 
to the authors, the BRICS New Development Bank will aim to give 
coherence to such investment imperatives. The ‘resource curse’ is 
evident in that the BRICS elites, both political leaders and corpora-
tions, are allies in the local ruling classes.

A third group of articles deals with the conflicting opera-
tions of companies in the extractive sector - oil, gas and mining 
- originating in the BRICS. Judith Marshall offers a comprehen-
sive analysis of the overall performance of the Brazilian mining 
company Vale and its impacts on workers and communities in 
Canada, Mozambique and Brazil itself. According to the author, 
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the behaviour of Vale exemplifies the worst tendencies of large 
mining companies all over the world, and contributes to global 
tensions by increasing the gap between rich and poor, along with 
environmental degradation. Igor Fuser assesses the prevailing 
interpretations in Brazil regarding the dispute between Petrobrás 
and the Bolivian government, triggered by the nationalization of 
gas by the government of Evo Morales, elected in 2006. There is a 
mythical interpretation of the Brazilian state, as having an attitude 
of ‘generosity’ in external relations at the regional level. Finally, 
Omar Bonilla provides Ecuadorian perspective on the geopolitics 
of oil in relation to Chinese oil companies, which have adapted 
quickly to policy changes in the Andean region. However, little has 
been done to comply with national and international human rights 
standards. In Ecuador, Chinese companies have contributed signif-
icantly to the expansion of extractive frontier, mainly in Yasuní 
National Park, showing little interest in improving the working 
conditions and responsibility to workers and former workers. 

Reliance on fossil energy resources and the extractive industry 
economy was also the focus of analysis by two important inter-
national Marxist scholars. Elmar Altvater points to the limits of 
nature and eco-systems in the gradual liberalization of the market. 
According to the author, the world is now divided into strong 
nation-states that are using geo-engineering schemes, infor-
mation policies and climate policy. Trade blocs are increasingly 
transformed into markets to suit the needs of the largest corpora-
tions, and these blocs function as protectorates, including more or 
less informal alliances such as the BRICS. But the neo-extractivist 
development strategy has serious limitations, especially in rela-
tion to the many small countries whose influence in the contem-
porary world is small. Next, James Petras offers a strong criti-
cism of successive Brazilian governments, from the civil-military 
dictatorship, to the neoliberal period of Cardoso, and even to the 
supposedly progressive Workers Party governments of Lula and 
Rousseff. Petras shows how Brazil has become a major exporter 
of extractive industry products, prompted by the massive penetra-
tion of imperial multinational companies and the financial flows of 
foreign banks. Thus, there was a ‘great reversal’: a dynamic country 
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with a nationalist industrialization project has become a nation 
vulnerable to imperialism, dependent upon agro-mineral extraction 
momentum, thus generating new political and class struggles.

Two important themes point to possible links between social 
movements of the BRICS. The first is related to the tendency of 
the BRICS countries to host mega-events such as the Olympic 
Games and soccer World Cup. Einar Braathen, Celina Sørbøe and 
Gilmar Mascarenhas discuss the allocation of resources for high 
mega-events in countries whose institutional capacity to protect 
human rights and the environment is still fragile. In the context of 
neoliberal global competition among countries, the authors show 
how what they term ‘cities of exception’ are sold as ‘global cities’. 
Exemplified in Rio de Janeiro, these cities seek to build coalitions 
between government and companies seeking ‘opportunities for 
urban entrepreneurialism’. The FIFA 2014 World Cup and 2016 
Olympics are creating a social backlash and the social sensibility 
that even the poorest people have a ‘right to the city  ’.

Another current issue that can link dissident voices across 
borders is the creation of the BRICS New Development Bank. In a 
brief but assertive analysis, Carlos Tautz criticises undemocratic 
aspects of the construction of this new financial institution of the 
‘South’. The new bank has been the subject of debate and inter-
vention by only a small number of civil society organizations and 
academics. According to the author, this condition increases the 
gap between society and substantive decisions that shape the 
pattern of accumulation in Brazil and other countries where the 
bank comes to acting. At the same time, the bank (along with the 
Contingent Reserve Arrangement) institutionally consolidates the 
BRICS grouping itself, increasing the complexity of the relation-
ships between the five countries. The creation of the BRICS Bank, 
and its priority to build ‘infrastructure for sustainable develop-
ment’ in Africa (following a decision made in Durban), is part of 
the project also found in the large multilateral funding agencies. 
Financiers are opening another international round of credit for 
large projects in economic infrastructure. In 2013, the World Bank 
created the Global Infrastructure Facility (GIF). It is on this terrain 
that the BRICS Bank will want to move, i.e., in complete harmony 
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with the current international architecture of development finance 
and without any room for anti-systemic movement. Tautz points 
to the need for international civil society to ensure that funding 
criteria include consideration of a wide range of rights. This is a 
unique opportunity, as important as what emerged at the time of 
the creation of the IMF or World Bank, or even the BNDES in Brazil.

Beyond economic issues, this special edition of World Tensions 
also considers a controversial topic, namely the prospects of mili-
tary cooperation between the BRICS. Luiz Goldoni and Domingos 
Neto provide important data about how military ordnance and 
development projects are designed together. These are subjects 
that are vital, yet still little known and rarely discussed in social 
movements and by critical academics. The authors contend that, 
in conjunction with long-standing rivalries, such initiatives may 
well lead to the redrawing of the geopolitical map, especially in 
Eurasia. The BRICS’ military success, even if partial, would help 
end the military hegemony exercised by the industrialized Western 
powers, but potentially at the expense of new interimperial rivalry.

This special edition of World Tensions on the BRICS has the 
greatest weight of contributions from Brazil and South Africa, partly 
as a result of the recent summits in these countries. Still, we are 
fortunate to have an excellent article by the novelist Arundhati Roy, 
who sees Indian capitalism as a ‘ghost story’. The privatization of 
everything means that corruption is the new ‘conventional wisdom’ 
for the accumulation of capital. This requires a war waged by the 
ruling class against the forces of resistance, including a Maoist army 
which controls much of central India. Across India, mega-projects 
such as large dams and industrial parks, highways and urban sprawl 
are creating a ‘good investment climate’, but the forced removal of 
millions of people will not be easily achieved. Corporations benefit, 
but even their most sophisticated philanthropy, or their alliances 
with NGOs, cannot eradicate popular opposition. With capitalism in 
deep crisis and the very survival of the planet at stake, the old strate-
gies of co-optation and war will not work.

Finally, a group of short papers reveal different positions on 
the BRICS. These contributions include analyses of Immanuel 
Wallerstein, William Robinson, Susanne Soederberg, Sam Moyo 
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and Paris Yeros, and Achin Vanaik. Here, a Russian contribu-
tion comes from a researcher of the Institute of Globalization 
and Social Movements in Moscow, Anna Ochkina. She points to 
the contradictory situation in the BRICS, in which the growth of 
counter-hegemonic economic and cultural potential (at least in the 
case of Russia and China) is not accompanied by the development 
of democratic political traditions or mass involvement of people in 
political life through self-organization. As a result, in these coun-
tries, neoliberalism - even destroying the accumulated economic 
and cultural potential - produces high levels of social tension, but 
does not generate a conscious social resistance. The elites of the 
BRICS co-exist comfortably within the system and are not inter-
ested in risking this situation, even when they have global political 
ambitions. According to Ochkina, this loyalty to global economic 
institutions is seen as a guarantee of a country’s international 
status, which is why BRICS remain a ‘ghost’ instead of a true part-
nership. Thus, we hope to contribute to the debate between social 
movements and critical scholars, both in and outside Brazil.

We thank greatly to all authors who have contributed to this 
special issue of World Tensions, considerably raising the quality 
of the discussions about the BRICS. We are also grateful to 
Camilla Costa, from the Centre for Nationalities, research network 
headquartered at the State University of Ceará, and Boaventura 
Monjane, from the Centre for Civil Society, University of KwalaZulu-
Natal in Durban, whose work enabled the Portuguese transla-
tion of this publication. Our final thanks to the Ford Foundation 
which, through the ‘Brics from below’ project at the Centre for Civil 
Society, supported much of this work. 
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Mathias seibel luce 

1 INTRODUÇÃO1

Desde o advento do imperialismo como etapa superior do capi-
talismo, os teóricos marxistas buscam definir o caráter das distintas 
formações econômico-sociais em um sistema mundial hierarqui-
camente diferenciado. Por meio dos debates da III Internacional, 
a classificação de países imperialistas, colônias e semicolônias 
passou a ocupar um lugar no vocabulário marxista. Com as trans-
formações que o capitalismo foi atravessando na conjuntura das 
duas guerras mundiais e do processo de descolonização, a teoria 
do imperialismo precisou responder à nova realidade. Termos 
como neocolonialismo (NKRUMAH, 1966) e imperialismo sem colô-
nias (MAGDOFF, 1978) foram utilizados para expressar a nova 
condição da dominação exercida pelas potências imperiais. 

No outro nível da análise – o das formações histórico-concre-
tas submetidas às relações imperialistas – o vocábulo dependên-
cia ganharia o status de categoria de análise com os autores da 
Teoria Marxista da Dependência (TMD), pensada como comple-
mento necessário da teoria do imperialismo. Os teóricos marxistas 
dependentistas assentaram as bases para o estudo do capitalis-
mo latino-americano, desvelando as leis próprias de funciona-
mento desse capitalismo sui generis e compartilhando o esforço 
para enraizar o marxismo no continente (FERREIRA; LUCE, 2012). 
Entre eles, Ruy Mauro Marini, ao analisar as mudanças no siste-
ma capitalista mundial nas décadas de 1960 e 1970, identificou a 
emergência do subimperialismo como uma nova etapa do capita-
lismo dependente, mediante amadurecimento de um novo tipo de 
formação econômico-social, que na América Latina se materiali-
zava no Brasil. 

Hoje vemos um uso corrente do vocábulo subimperialismo 
para caracterizar o movimento econômico e político expansionis-
ta de subpotências “emergentes” em outras realidades históricas e 
geográficas, como a relação da África do Sul com seus vizinhos, da 
Índia em sua região, do Brasil na América do Sul, e até mesmo da 

1 Este artigo é uma versão modificada e ampliada do nosso texto homônimo 
publicado no dossiê do número 36 da revista Crítica Marxista, São Paulo, 2013,  
p. 129-141.



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 43-65, 2014    |  45

 O subimperialismO, etapa superiOr dO capitalismO dependente 

China (que está para além da categoria subimperialismo) no conti-
nente africano. As poucas traduções do trabalho original de Marini 
para outros idiomas, entre várias razões, dificultam se ampliar e 
aprofundar os estudos da categoria tal como Marini a elaborou, 
favorecendo ainda seu uso por vezes taxativo.2

 Não será nosso objeto neste artigo fazer um balanço ou revi-
são dos estudos sobre o grupo BRICS, mas sim a discussão da cate-
goria de Marini, remontando sua proposição no interior da teoria 
marxista. Ao mesmo tempo, esperamos apresentar elementos, por 
meio da categoria subimperialismo de Marini, para conferir maior 
rigor às análises que, muitas vezes, obliteram a devida diferencia-
ção entre economias e formações econômico-sociais tão díspares 
como as albergadas sob o mesmo acrônimo BRICS.  

O  argumento sustentado é que nos livros e dezenas de arti-
gos de Marini sobre o capitalismo dependente brasileiro e latino-
-americano são discerníveis os fundamentos para uma teoria 
global do subimperialismo. Se por um lado esses fundamentos 
restaram dispersos no conjunto dos escritos de Marini, sem um 
texto que trouxesse a palavra final do autor para o significado 
assumido pela categoria que ele cunhou, sua sistematização, por 
outro lado, é possível de ser feita com rigor3 desde que respei-
tados os nexos categoriais que vinculam suas formulações acer-
ca do subimperialismo ao corpo teórico da TMD – como as leis 
próprias do capitalismo dependente (superexploração da força de 
trabalho,  transferência de valor, cisão entre as fases do ciclo do 
capital) e outras noções e categorias desenvolvidas por Marini e 
demais expoentes da TMD, especialmente as categorias do padrão 
de reprodução do capital e da cooperação antagônica e a tipologia 
das formações econômico-sociais na industrialização dependente. 

2 Um trabalho que procurou examinar o subimperialismo da África do Sul 
tendo Marini por referência foi o de Coles e Cohen (1977). 

3 Neste artigo, apresentamos avanços teóricos em relação à discussão 
que fizemos em nossa tese de doutorado (LUCE, 2011) sobre a categoria 
subimperialismo em Ruy Mauro Marini. Agradeço a Jaime Osorio por seus 
aportes valiosos às ideias expostas aqui. 
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As formulações de Marini em torno do subimperialismo serão 
discutidas sob o prisma de cada um dos níveis de abstração da 
TMD e que expressam as distintas instâncias componentes  
da totalidade.4 O fenômeno não é igual à soma das partes. Na 
condição de totalidade, o subimperialismo somente existe na 
dialética que nasce da articulação das determinações históricas 
que constituem sua essência. A falta de clareza teórica para enten-
der o recém-exposto levou a inúmeras confusões sobre a catego-
ria de Marini, desde seus adversários teóricos que se ufanavam da 
burguesia brasileira5 até seus críticos contemporâneos no campo 
do marxismo. 

Que é o subimperialismo? Como pretendemos demonstrar, o 
subimperialismo deve ser compreendido como um nível hierár-
quico do sistema mundial e ao mesmo tempo uma etapa do capi-
talismo dependente (sua etapa superior), a partir da qual algu-
mas formações econômico-sociais convertem-se em novos elos 
da corrente imperialista, sem deixarem a condição de econo-
mias dependentes, mas passando também a se apropriarem de 
valor das nações mais débeis – além de transferirem valor para 
os centros imperialistas. Essas formações econômico-sociais que 
ascendem à condição subimperialista logram deslocar contradi-
ções próprias ao capitalismo dependente, de modo a assegurar 
a reprodução ampliada e mitigar alguns efeitos da dependência 
mediante formas específicas do padrão de reprodução do capital e 
uma política de cooperação antagônica com o imperialismo domi-
nante, nas diferentes conjunturas, sem questionar, contudo, os 
marcos da dependência, mas pleiteando uma autonomia relativa 
para o Estado subimperialista.   

4 São eles: modo de produção capitalista, sistema mundial, padrão de 
reprodução do capital, formação econômico-social e conjuntura (OSORIO, 
2012a). 

5 Ver Cardoso e Serra (1979) e a resposta de Marini (2000). 
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1.1 Um nível hierárquico do sistema mundial

A emergência do imperialismo e do subimperialismo constitui 
processos de amadurecimento da economia capitalista mundial – 
no centro o primeiro, na periferia o segundo – com a passagem à 
fase dos monopólios e do capital financeiro. Seu estudo, portan-
to, deve começar no nível de abstração do sistema capitalista, 
no quadro da entrada em um novo estágio do capitalismo como 
sistema mundial. Se o advento histórico do imperialismo remon-
ta à virada do século XIX para o XX,  o subimperialismo data da 
nova tendência integracionista do capitalismo mundial, oriunda 
do movimento de capitais do pós-Segunda Guerra. 

[...] a expansão e aceleração tanto da circulação do capital pro-
dutivo como da circulação do capital dinheiro foram configu-
rando uma nova economia mundial capitalista, que repousa 
sobre um esquema de divisão internacional do trabalho distinto 
ao que regia antes da crise mundial [...] Passou o tempo do mo-
delo simples centro-periferia, caracterizado pelo intercâmbio de 
manufaturas por alimentos e matérias-primas. Encontramo-nos 
frente a uma realidade econômica na qual a indústria assume 
um papel cada vez mais decisivo [...] O resultado foi um rees-
calonamento, uma hierarquização dos países capitalistas em 
forma piramidal e, por conseguinte, o surgimento de centros 
médios de acumulação – que são também potências capitalistas 
médias –, o que nos levou a falar da emergência de um subim-
perialismo (MARINI, 1977, p. 25. Tradução nossa).

Tanto o imperialismo como o subimperialismo ocorrem em um 
sistema capitalista organizado entre centros e periferias, numa 
relação histórica que se modifica no tempo e com base em divi-
sões internacionais do trabalho que também se modificam no 
tempo (com mudanças nos valores de uso que uns e outros produ-
zem, com novas formas de apropriação do valor e de integração 
dos sistemas produtivos). Na raiz do subimperialismo como um 
novo elo da corrente imperialista 

Observa-se assim o surgimento de uma nova divisão internacio-
nal do trabalho, que transfere – desigualmente, vale lembrar – 
etapas da produção industrial aos países dependentes, enquan-
to os países avançados se especializam nas etapas superiores; 
simultaneamente, aperfeiçoam-se os mecanismos de controle 
financeiro e tecnológico dos países avançados sobre o conjunto 
do sistema. A circulação de capital em escala mundial se in-
tensifica e se amplia, ao mesmo tempo em que se diversifica a 
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acumulação. Entretanto, seguem atuando as tendências à con-
centração e centralização próprias da acumulação capitalista, 
ainda que agora também em benefício das nações de compo-
sição orgânica intermediária. A isso corresponde, do ponto de 
vista estritamente econômico, o subimperialismo (MARINI, 2012, 
p. 40. Destaque no original). 

No nível do sistema e, em termos estritamente econômicos, o 
fundamento histórico do subimperialismo foi a chegada de algu-
mas formações sociais à fase monopólica e financeira e ao grau 
médio da composição orgânica do capital nos anos 1960 e 1970: 

o subimperialismo corresponde, por um lado, ao surgimento de 
pontos intermediários na composição orgânica do capital em 
escala mundial, na medida em que aumenta a integração dos 
sistemas de produção – e, por outro, à chegada de uma eco-
nomia dependente à fase do monopólio e do capital financeiro 
(MARINI, 2012, p. 41). 

Essa transformação expressa a um só tempo a mudança opera-
da na dinâmica do imperialismo tout court e o surgimento de 
formações subimperialistas, no âmbito do processo expansionis-
ta da acumulação de capital em escala mundial. Um movimento 
dialético pelo qual o externo (exportação de capital) se internali-
zou (elevação do grau da composição orgânica do capital) e, como 
nova síntese de múltiplas determinações, novamente se exteriori-
zou (expansão subimperialista), modificando as formas de funcio-
namento do capitalismo mundial.

O subimperialismo corresponde à expressão perversa da dife-
renciação sofrida pela economia mundial, como resultado da 
internacionalização capitalista, que contrapôs ao esquema sim-
ples de divisão do trabalho – cristalizado na relação centro-pe-
riferia, que preocupava a CEPAL – um sistema de relações muito 
mais complexo. Nele, a difusão da indústria manufatureira, ele-
vando a composição orgânica média nacional do capital, isto é, 
a relação existente entre meios de produção e força de trabalho, 
dá lugar a subcentros econômicos (e políticos), dotados de rela-
tiva autonomia, embora permaneçam subordinados à dinâmica 
global imposta pelos grandes centros (MARINI, 1992, p. 137-8).

O sentido perverso a que se refere Marini é o fato de a autono-
mia relativa não poder escapar da dinâmica global imposta pelos 
grandes centros. Quando uma ou mais economias dependentes 
ascendem a novo grau na hierarquia do capitalismo mundial é 
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para assumirem novo caráter da dependência e para se conver-
terem, também elas, em extratoras de mais-valia, apropriando-se 
de parcela do valor produzido pelas periferias – mas sem elevar o 
nível geral de vida da sua classe trabalhadora.6 Como já afirmado: 
“Seguem atuando as tendências à concentração e centralização, 
embora agora também em benefício de nações de composição 
orgânica intermediária”. Em suma, tendências gerais da econo-
mia mundial e do sistema cristalizam-se e tomam forma em deter-
minadas formações sociais, tanto para dar vida ao imperialismo, 
como ao subimperialismo. 

2 UMA ETAPA DO CAPITALISMO DEPENDENTE

Assim como Lênin caracterizou o imperialismo como a etapa 
superior do capitalismo, o subimperialismo consiste, segun-
do Marini, na “forma que o capitalismo dependente assume ao 
chegar à etapa dos monopólios e do capital financeiro” (MARINI, 
1977, p. 31). Um estágio superior de desenvolvimento, no qual  
“a seu estilo dependente e subordinado, o Brasil entraria na etapa 
de exportação de capital, assim como na rapina de matérias-
-primas e fontes de energia no exterior, como o petróleo, o ferro, o 
gás” (MARINI, 1997, p. 32). 

Nesse sentido, a chegada de um país dependente à etapa 
subimperialista põe em marcha o estabelecimento de uma divisão 
sub-regional do trabalho em proveito do capital subimperialista, 
assinalada pela apropriação do valor das nações mais débeis, as 
quais se tornam objeto da conformação de uma esfera de influ-
ência que atende aos interesses da reprodução do capital sedia-
do no país subimperialista (seja ele propriedade da burguesia  

6 Para uma dicussão da vigência e, mesmo, do incremento da superexploração 
da força de trabalho sob outras formas no capitalismo brasileiro contemporâneo, 
ver nosso artigo “Brasil: nova classe média ou novas formas de superexploração 
da classe trabalhadora?” (LUCE, 2013). 
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interna, seja de capitais provenientes dos grandes centros imperia-
listas, sendo comum a associação entre ambos).7  Nesses termos, 
a ascensão do Brasil à condição de exportador de manufaturados, 
sob o padrão industrial diversificado de reprodução do capital, 
diferenciava-o de outras nações latino-americanas que viam ser 
aprofundada sua especialização produtiva no mercado da divisão 
regional do trabalho que o subimperialismo engendrava. 

Consoante exposto: 

Tudo isso configura um processo de integração na América Latina 
que se desenvolve em dois planos: a rearticulação da economia 
latino-americana em seu conjunto com a economia mundial, so-
bre a base do desenvolvimento de uma economia exportadora 
de tipo industrial, e a redefinição da relação econômica entre os 
próprios países da zona. A superespecialização vem a ser assim 
a contraparte de uma intensificação da dependência e se realiza 
sobre a base do que se acreditou, até há pouco, ser a chave para 
a emancipação econômica da América Latina: o desenvolvimen-
to industrial (MARINI, 1976. Tradução nossa). 

Como forma particular que a economia industrial, passível de 
ser assumida pelo desenvolvimento do processo de industriali-
zação no capitalismo dependente, Marini entendia o subimpe-
rialismo como fenômeno para além do regime político impe-
rante no Brasil nos anos da ditadura tecnocrático-militar e para 
além de uma realidade que tinha lugar ou que pode ter lugar 
apenas no Brasil.8 

7 Não teremos condições nesse espaço para analisar as diferenças entre 
a categoria subimperialismo de Marini e a de semiperiferia de Immanuel 
Wallerstein. Remetemos o leitor interessado para o capítulo 5 da nossa tese de 
doutorado (LUCE, 2010). Por ora, muito brevemente e abstraindo as diferenças 
teóricas e políticas que há entre a Teoria Marxista da Dependência e a Análise 
dos Sistemas-Mundo, poderíamos dizer que todo país subimperialista é parte 
do que se costuma chamar de semiperiferia. Mas nem todo país semiperiférico 
é uma formação econômico-social subimperialista.  

8 Além do Brasil, Marini também considerou a África do Sul e Israel dentre 
os países que assumiram a condição de formações econômico-sociais 
subimperialistas.
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[...] em sua dimensão mais ampla, o subimperialismo não é 
um fenômeno especificamente brasileiro nem corresponde a 
uma anomalia na evolução do capitalismo dependente. É certo 
que são as condições próprias à economia brasileira que lhe 
permitiram levar bem adiante a sua industrialização e criar in-
clusive uma indústria pesada [...] mas não é menos certo que 
esse [o subimperialismo] não é nada mais do que uma forma 
particular que assume a economia industrial que se desenvolve 
no marco do capitalismo dependente (MARINI, 2005, p. 179-180. 
Destaque nosso). 

Ou seja, o amadurecimento de um país à condição subim-
perialista está além de uma conjuntura específica e de um país 
singularmente considerado. Corresponde, na verdade, à chega-
da da economia dependente à etapa dos monopólios e do capi-
tal financeiro, engendrando novas tendências que esse grau de 
acumulação coloca.

3 UM TIPO DE FORMAÇÃO ECONÔMICO-SOCIAL

Agora, a projeção em termos políticos das condições econômi-
cas apresentadas anteriormente (desenvolvimento dos monopó-
lios e do capital financeiro, elevação da composição orgânica do 
capital), de tal modo a amadurecerem para engendrar o subimpe-
rialismo, exige outros elementos, como um Estado forte, com uma 
burguesia com projetos próprios e que converta esses projetos 
próprios de expansão econômica e política em projetos nacionais 
– o que implica persuadir ou subordinar outras frações burguesas 
ou persuadir e subordinar outras classes sociais, tanto no terreno 
interno como no externo. Como sustenta Marini: 

O subimperialismo implica dois componentes básicos: por um 
lado, uma composição orgânica média na escala mundial dos 
aparatos produtivos nacionais e, por outro, o exercício de uma 
política expansionista relativamente autônoma, que não só é 
acompanhada por uma maior integração ao sistema produtivo 
imperialista, mas se mantém também no marco da hegemonia 
exercida pelo imperialismo à escala internacional. Colocado 
nesses termos, nos parece que, independentemente dos es-
forços de Argentina e outros países para ascender a um grau 
subimperialista, só o Brasil expressa plenamente, na América 
Latina, um fenômeno desta natureza (MARINI, 1977, p. 31. 
Tradução nossa).
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O que significa exercer uma política expansionista relativa-
mente autônoma, no marco da integração ao sistema produti-
vo imperialista e da hegemonia exercida pelo imperialismo à 
escala internacional? Por que, na América Latina, o Brasil e não 
Argentina ou México alcança essa posição? Isto obedece ao prin-
cípio da dialética que rege o real. Nem todos os novos subcen-
tros econômicos que atingiam uma composição orgânica média 
e que passavam também à condição de exportadores de manufa-
turados e, em menor medida, de capitais estavam em condições 
de impor uma divisão sub-regional do trabalho para o proveito 
das suas burguesias internas. Ou seja, no conjunto do capitalis-
mo latino-americano, apenas o Brasil tornou-se uma formação 
social subimperialista.

Aqui reside a importância das condições específicas das forma-
ções econômico-sociais e o papel dos Estados nacionais para o 
subimperialismo. A trajetória das diferentes formações estatais, 
estudada no nível de análise da formação econômico-social, reve-
la como em algumas sociedades o Estado nacional amadureceu 
para uma formação subimperialista, enquanto em outras não.  

Do ponto de vista das condições necessárias para a indus-
trialização dependente dar vida ao subimperialismo, podemos 
identificar cinco elementos determinantes, mediados pela ação 
do Estado, para a manifestação histórica do subimperialismo, na 
sua dimensão de política expansionista relativamente autônoma: 
a) a ascensão de um país dependente (dentre aqueles de Tipo A, 
na tipologia da industrialização dependente elaborada por Vania 
Bambirra)9 para a condição de subcentro regional respondendo 
pelas pautas da acumulação mundial, ao se converter em subcen-
tro da indústria pesada com certa escala da produção interna e 
certo grau de operação do capital financeiro; b) a unidade entre 
frações burguesas, por meio do deslocamento das suas contra-
dições internas; c) a formulação de um projeto nacional subim-
perialista; d) a formação de trustes capitalistas nacionais, com a 
atuação do Estado como instrumento de intermediação na vincu-
lação da economia dependente ao imperialismo; e e) a condição 

9 Ver Bambirra (2012). 
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de economia dependente que não apenas apresenta transferência 
de valor para as economias imperialistas, mas também se apropria 
de valor das nações mais débeis. 

A Argentina, apesar de ter atingido a etapa monopólica e finan-
ceira e de ter liderado, antes da ascensão do Brasil, a produção 
industrial na América do Sul, detém particularidades históricas 
que a impediram de se tornar uma formação subimperialista. 
Como observado, as divisões no seio da burguesia argentina impe-
diram se perfilasse um projeto nacional com força suficiente para 
uma expansão além-fronteiras. Assim a divisão existente entre o 
grande capital ligado ao agro e o grande capital ligado ao setor 
industrial impede projetos unificados e o fortalecimento do Estado 
e das classes dominantes. 

No México, a subordinação econômica e política aos proje-
tos do grande imperialismo estadunidense impedem o capital em 
operação no país de ter projetos próprios. O grau de penetração 
do imperialismo estadunidense no México impossibilitou que o 
Estado colocasse em prática uma política expansionista relativa-
mente autônoma. Dessa maneira, nestes dois países (Argentina e 
México) amadurece a formação subordinada e não a subimperia-
lista (autonomia relativa). 

Na América Latina, foi apenas o Brasil que reuniu as condições 
para dar vida ao subimperialismo, formando trustes capitalistas 
nacionais que colocaram em marcha um novo padrão de inter-
câmbio desigual, no qual a economia dependente subimperialis-
ta não apenas transfere valor, mas também se apropria. Dentre 
as condições ora enumeradas, foi o tema dos trustes capitalistas 
nacionais aquele que recebeu maior tratamento análitico na refle-
xão de Marini sobre a categoria do subimperialismo. 

No artigo La acumulación capitalista mundial y el subimperialis-
mo, Marini incorporou aspectos da teoria da conglomeração de 
Bukhárin para examinar o papel cumprido pelo Estado na dinâmi-
ca do subimperialismo, mediante o processo de aglomeração do 
capital com o Estado nacional, formando trustes capitalistas no 
contexto da tendência integracionista do capitalismo mundial. Em 
sua obra A economia mundial e o imperialismo (BUKHÁRIN, 1986), 
o teórico russo pôs em evidência o fato de que a internacionaliza-
ção do capital não pode prescindir da sua internalização. 
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[...] ao acarretar um maior desenvolvimento capitalista nas zo-
nas subordinadas como a América Latina, a integração fez com 
que se manifestassem também nelas com maior força suas con-
tratendências, em particular a que trabalha no sentido de refor-
çar os Estados nacionais (MARINI, 1977, p. 33. Tradução nossa). 

Nesses termos, verifica-se um processo dialético de interna-
cionalização-internalização, no qual o reforço do Estado nacio-
nal nos países onde tem lugar o subimperialismo atua como um 
elemento que, de modo contraditório ao processo de internacio-
nalização, assegura o desenvolvimento da integração dos siste-
mas de produção. 

Se a exportação de capital a partir da nação imperialista marca 
o momento em que se expressa de forma pura a tendência do 
capital a se internacionalizar, sua conversão em capital produ-
tivo no marco de uma economia nacional determinada repre-
senta o [momento] de sua negação, ao passar esse capital a de-
pender da capacidade desta economia – e, portanto, do Estado 
que a rege – para garantir sua reprodução (MARINI, 1977, p. 33. 
Tradução nossa).

Dada a dimensão das desvantagens existentes entre a burgue-
sia imperialista e a dos países dependentes, esta última se encontra 
desprovida de condições para negociar diretamente com o impe-
rialismo uma posição proveitosa ao decidir associar-se à tendên-
cia integracionista imposta pelos centros imperialistas. É por isso 
que “opta pelo reforço do Estado nacional como instrumento de 
intermediação”. Tal opção lhe permite concentrar e organizar suas 
forças. Essa intermediação, uma vez combinada com a acentua-
ção do processo de concentração e centralização do capital que 
chega agora às economias dependentes, faz com que “o fenômeno 
de ‘aglomeração’ do capital com o Estado nacional a que alude 
Bukhárin se reproduza nestes países, envolvendo tanto o capital 
nacional como o estrangeiro”. O resultado dessa aglomeração 
“não é a submissão pura e simples do Estado pelo capital”. Antes 
pelo contrário: 

Embora seja evidente que o Estado se converte no que Bukhárin 
chama “truste capitalista nacional”, o próprio fato de que ele 
seja chamado a ordenar e arbitrar a vida econômica (até on-
de seu arbítrio é compatível com sua subordinação aos Estados 
imperialistas) o coloca em uma situação em que se acentua sua 
autonomia relativa frente aos distintos grupos capitalistas [...] 
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Foi em função disso como o Estado brasileiro pode formular o 
projeto não de uma estrutura subimperialista, mas de uma polí-
tica subimperialista, com um grau de racionalidade muito supe-
rior ao que o capital nacional e estrangeiro que opera no Brasil 
lhe poderia conferir (MARINI, 1977, p. 34. Tradução nossa). 

Dessa maneira, o Estado comparece seja para melhor asse-
gurar a reprodução do capital imperialista ali investido, seja para 
agir em prol de uma autonomia relativa perante os grupos capita-
listas estrangeiros, provendo as burguesias locais com os meios 
dos quais não dispõem, para poderem gozar de uma condição 
relativamente mais favorável dentro do processo de desenvolvi-
mento associado e integrado ao imperialismo. A formação desses 
“trustes capitalistas nacionais” sobre a base da aglomeração entre 
Estado e capitais privados foi uma condição determinante para 
o ímpeto expansionista que converteu o Brasil em exportador 
de manufaturados e de capitais. De igual maneira, o Estado foi 
também um meio fundamental para conferir a escala da produção 
alcançada por estes mesmos conglomerados, assim como fonte de 
elaboração do projeto nacional subimperialista (Escola Superior 
de Guerra, Itamaraty, etc.) e elemento que selou a unidade entre 
as diversas frações burguesas. 

4 UM CONJUNTO DE FORMAS DO PADRÃO DE 
REPRODUÇÃO DO CAPITAL 

A seguir, veremos como, em face do nível do padrão de repro-
dução do capital , “o eixo do esquema subimperialista está cons-
tituído pelo problema do mercado” (MARINI, 2012, p. 256). Como 
nível de abstração intermediário, o padrão de reprodução é sínte-
se de dois planos de determinações interligados, quais sejam:  
a dialética entre a economia mundial e o capitalismo dependente, 
que determina as formações econômico-sociais; e a dialética entre 
as formações econômico-sociais e o movimento do real em dife-
rentes conjunturas históricas, sobredeterminando o capitalismo 
dependente. Portanto, o “externo” que se internaliza e o “interno” 
que se externaliza. Neste âmibito, o exame do subimperialismo 
como conjunto de formas do padrão de reprodução toma, pois,  
em conta o processo histórico da sucessão de diferentes padrões, 
tendo como marco analítico as formas assumidas pelo capital  
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(as regularidades e mudanças observadas no ciclo do capital, 
considerado do ponto de vista dos valores de uso produzidos e 
do processo de valorização em si), em uma formação econômi-
co-social na qual amadureceram as condições tanto econômicas 
como políticas para convertê-la em um país subimperialista.10

Assim como no imperialismo onde a expansão do poder do 
capital e dos Estados imperialistas exerce o efeito de contrarrestar 
a lei da queda tendencial da taxa de lucro e outras contradições 
emanadas da própria lógica da valorização e da luta de classes, no 
subimperialismo são deslocadas contradições específicas do capi-
talismo dependente. Com isso, sob o ângulo do padrão de repro-
dução o subimperialismo reside na conjunção das leis próprias da 
economia dependente com a divisão internacional do trabalho que 
rege cada período da economia mundial. Nas palavras de Marini, o 
subimperialismo teve origem e é definido 

a) a partir da reestruturação do sistema capitalista mundial que 
deriva da nova divisão internacional do trabalho; e b) a partir 
das leis próprias da economia dependente, essencialmente: a 
superexploração do trabalho, o divórcio entre as fases do ciclo 
do capital; a monopolização extrema a favor da indústria de 
bens de consumo suntuário; a integração do capital nacional 
ao capital estrangeiro ou, o que é o mesmo, a integração dos 
sistemas de produção [e não simplesmente a internacionaliza-
ção do mercado interno, como dizem alguns autores] (MARINI, 
2012, p. 40).11 

10 A categoria padrão de reprodução do capital teve seus fundamentos 
assentados por Ruy Mauro Marini e foi levada adiante por seu discípulo Jaime 
Osorio, com quem alcançou seu desenvolvimento teórico definitivo. Ver Osorio 
(2012). 

11 A questão do divórcio ou cisão  entre as fases do ciclo do capital examinada 
por Marini é um aspecto que tem sido mal compreendido por diferentes autores 
na atualidade. Essa categoria costuma ser confundida com a ideia de uma 
crise permanente de realização ou a impossibilidade de o mercado interno se 
ampliar por meio do crédito ou de outros mecanismos. Remetemos o leitor 
diretamente para os textos El ciclo del capital en la economía dependiente y 
Plusvalía extraordinaria y acumulación de capital, onde se poderá compreender 
melhor o conjunto de determinações expressas nessa categoria. Consultem-se 
os textos originais em <http://www.marini-escritos.unam.mx>.
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A integração dos sistemas de produção na divisão internacio-
nal do trabalho do pós-guerra transformou a indústria de bens 
duráveis no setor dinâmico da economia brasileira. 

Embora muitos dos produtos que daí derivem, de maneira direta 
ou indireta, consistam francamente em suntuários nas condi-
ções da América Latina, foi em função deles que, por conve-
niência do capital estrangeiro, se alterou a estrutura produtiva 
(MARINI, 1977, p. 27. Tradução nossa). 

Sob a égide do padrão industrial diversificado, o Brasil tornou-
-se assim o principal produtor de automóveis na América Latina 
e o nono no ranking mundial. E foi o lócus do surgimento de um 
complexo militar-industrial que levou o país ao posto de segun-
do produtor de armamentos do Terceiro Mundo, atrás apenas de 
Israel. O grau médio na composição orgânica do capital traduzia 
a importância assumida pela indústria de transformação e, em 
especial, pela indústria pesada. Como um dos subcentros desta 
no mundo dependente, o Estado brasileiro passava a conformar 
uma divisão sub-regional do trabalho voltada para a exportação 
de manufaturados e provimento de matérias-primas baratas, de 
modo a realizar o capital-mercadoria produzido e reduzir o valor 
do capital constante.

Dizer que o subimperialismo “está constituído pelo proble-
ma do mercado”, como afirmou Marini, significa por conseguin-
te que do ponto de vista do padrão de reprodução do capital o 
país subimperialista logra reunir condições para deslocar atra-
vés da expansão que engendra os problemas de realização da 
economia dependente na segunda fase da circulação (M’-D’). E 
significa também que logra reunir condições para mitigar alguns 
efeitos estruturais da dependência na primeira fase da circula-
ção (D-M) e no processo de acumulação em escala ampliada: 
o capital financeiro em operação no país e as empresas produ-
tivas inscritas na sua lógica e que assumem a configuração de 
trustes capitalistas nacionais – nunca desvinculados do capital 
estrangeiro, tenha-se presente, – conseguem apropriar-se de 
lucro extraordinário, seja liderando internamente a produção 
em seus ramos respectivos, seja operando em outras economias 
submetidas à expansão subimperialista, apropriando-se de valor 
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produzido nas nações mais débeis. E uma parte dessa massa de 
valor – a outra é drenada pelas relações com o imperialismo – é 
incorporada, possibilitando, dentro dos limites de uma economia 
dependente, certo desenvolvimento com algum controle tecnoló-
gico na produção e com alguma presença, ainda que subordinada, 
nos circuitos da valorização financeira. Os casos da Petrobrás, da 
Embraer, do Banco do Brasil, do BNDES e de um banco privado 
como o Itaú são exemplos do recém-exposto.   

Contudo, o que permite a um país dependente diferenciar-
-se dentro do conjunto das demais economias às quais perten-
ce e deslocar, no ciclo do capital, contradições oriundas das leis 
de funcionamento do capitalismo dependente, tornando-se uma 
economia que não apenas transfere valor, mas que se apropria 
de uma parcela de valor na divisão internacional do trabalho? 
Evidentemente, Marini atribuía esse papel ao Estado. 

No período do padrão industrial diversificado, o Estado chegou 
a responder por 60% do investimento bruto fixo (MARINI, 1977b). 
E era acompanhado pelo capital-dinheiro internacional, que atra-
vés do mercado de capitais promovia a fusão do capital bancá-
rio com o capital industrial (surgimento das financeiras, lei dos 
consórcios, etc.). Esse processo alavancou as empresas do setor 
dinâmico do padrão então em curso, fortalecendo a esfera alta 
do consumo (automóveis, eletrodomésticos), mediante vendas a 
prazo. Na segunda fase da circulação, o consumo suntuário e o 
mercado externo compareciam como fatores de realização, ambos 
contando com o concurso do Estado: a redistribuição regressiva 
da renda ampliava o raio de ação da esfera alta do consumo e 
os incentivos e subsídios estatais às exportações de manufatura-
dos – assim como a captura de mercados na América Latina e nos 
demais países do mundo dependente por meio da política externa 
– garantiam as vendas dos valores de uso produzidos.  

Nos dias atuais, sob a vigência do novo padrão exportador 
de especialização produtiva, a indústria de transformação cedeu 
lugar às indústrias extrativas. E as matérias-primas despontaram 
novamente como o segmento que imprime dinamismo ao padrão 
de reprodução, alterando a forma histórica da dependência. Estes 
segmentos, juntamente com a valorização financeira em si mesma 
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e alguns poucos ramos do padrão de reprodução anterior (espe-
cialmente a indústria automobilística), são a pedra de toque do 
capitalismo brasileiro nesse começo de século. Se antes os ramos 
da indústria de automóveis, a de eletrodomésticos e a indústria 
bélica faziam do mercado externo, do consumo suntuário e do 
Estado fatores de realização dos valores de uso produzidos, hoje 
são principalmente as exportações do agronegócio e do segmen-
to de extrativa mineral que mobilizam o mercado externo na 
segunda fase da circulação, enquanto a indústria automobilística 
prossegue encontrando no consumo suntuário e no Estado (via 
isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados) seus canais 
de realização.

Ao mesmo tempo, antigos e novos trustes capitalistas nacionais 
expandiram seus negócios, com aportes financeiros do BNDES e 
ofertas de ações na bolsa de valores (fusão do capital bancário e 
do capital industrial). Todavia, o subimperialismo brasileiro não 
desapareceu com o fim do padrão industrial diversificado, apenas 
assumiu novas formas no novo padrão exportador de especializa-
ção produtiva.12 Por que a privatização e a desnacionalização das 
empresas exportadoras e do sistema bancário não foram iguais no 
Brasil e nos demais países da região? Por que a burguesia interna 
e o Estado brasileiros não foram simplesmente absorvidos pelo 
capital estrangeiro como em outros países, mas de maneira inte-
grada a este atuaram como coadjuvantes – e até mesmo como 
protagonistas – do processo de desnacionalização no continente? 
A condição de país subimperialista é a chave para explicar essas 
peculariaridades. 

5 A COOPERAÇÃO ANTAGÔNICA COM O IMPERIALISMO 
VIA CONJUNTURAS 

A categoria a expressar a ação do Estado, nas diferentes 
conjunturas, em uma formação econômico-social que ascendeu 
à condição subimperialista é da cooperação antagônica. Esta foi 
definida como a busca de uma autonomia relativa no marco da 

12 Para uma análise do atual padrão exportador de especialização produtiva, 
ver Osorio (2012b). 
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dependência: “As relações entre a burguesia brasileira e o imperia-
lismo devem ser vistas dentro das leis da cooperação antagônica 
que se estabelecem no processo de integração internacional do 
capitalismo”. Cooperação antagônica significa que o país subim-
perialista jamais deixa a condição de economia dependente. Não 
é um país imperialista: 

Sem poder questionar o domínio imperialista em si mesmo (se-
não estaria questionando o próprio capitalismo) a burguesia na-
cional pode no entanto barganhar por melhores relações den-
tro da sua subordinação – melhores preços, melhores acordos, 
áreas próprias para exploração, etc. (MARTINS, s/d).

Como proposto, o antagonismo expressa a busca por uma 
autonomia relativa na política internacional e pelo controle de 
uma parcela da massa de valor, de modo a ser uma economia que 
não apenas transfere valor, mas se apropria de valor. Nem todos 
os países dependentes que adentraram na etapa dos monopólios e 
do capital financeiro reuniram condições para praticar uma políti-
ca nos termos da cooperação antagônica. Além disso, 

tais relações [nos termos da cooperação antagônica] dependem 
das correlações de força em cada momento: a conjuntura eco-
nômica internacional e dentro de cada país, a situação política, 
as distensões e agravamentos com as forças revolucionárias, 
etc. (MARTINS, s/d). 

Onde esta não foi possível, o novo caráter da dependência 
reforçou a formação subordinada. Onde, ao contrário, as relações 
com os centros dominantes se deram nos termos da cooperação 
antagônica é porque se criaram as condições para uma autonomia 
relativa, amadurecendo a formação subimperialista. É nesse senti-
do que reside a ponderação de Marini: 

Como o Brasil, países como a Argentina, Israel, o Irã, o Iraque 
e a África do Sul assumem – ou assumiram, em algum momen-
to de sua evolução recente – caráter subimperialista, ao lado 
de outros subcentros em que essa tendência não se manifestou 
plenamente ou apenas se insinuou [...] (MARINI, 1992, p. 138).

A concretização histórica do subimperialismo não se deve a 
uma questão meramente econômica. A existência de condi-
ções propícias a seu desenvolvimento não assegura por si só a 
conversão de um país em um centro subimperialista [...] Neste 
sentido, em nossos dias, [é] o Brasil [que] se identifica como a 
mais pura expressão do subimperialismo (MARINI, 2012, p. 41).
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6 CONCLUSÃO

Como procuramos sustentar em nossa análise, a categoria 
de subimperialismo formulada por Marini expressa uma tota-
lidade formada por diferentes níveis de abstração. A confusão 
dos diferentes níveis de análise ou de abstração que compõem 
o subimperialismo como totalidade – tomando as determina-
ções históricas de apenas alguns ou um deles – é a origem de 
muitos dos equívocos interpretativos sobre a categoria proposta 
por Marini. Na condição de fenômeno histórico, o subimperia-
lismo vai tendo suas formas modificadas, embora conservando 
sua mesma essência. Desconsiderar esses dois pressupostos foi 
a origem de muitos dos equívocos interpretativos em torno do 
conceito desenvolvido por Marini. 

Evidentemente é muito mais cômodo apontar as lacunas que 
não poderiam ser diferentes para uma análise ainda embrioná-
ria do que seguir a trilha inaugurada por Marini, avançando sua 
investigação. Mas aceitar a primeira opção pode significar fazer 
a teoria andar para trás. Nossa opção, ao contrário, foi demons-
trar que em Marini estão os fundamentos para uma teoria global 
sobre o subimperialismo e que é a partir deles que daremos conta 
de explicar com o devido rigor as atuais tendências expansionis-
tas do capitalismo brasileiro e da sua política exterior, como são 
as fusões e aquisições envolvendo multinacionais com capital 
brasileiro, o controle da matérias-primas e fontes de energia nos 
demais países latino-americanos e em países do continente africa-
no ou a ocupação militar do Haiti. 

Tanto as análises que sobredimensionam a autonomia do capi-
talismo e do Estado brasileiros como as que negligenciam sua 
autonomia relativa dentro dos marcos da sua dependência detêm 
incompreensões acerca do significado de subimperialismo. Para 
as primeiras, não faria sentido subimperialismo pois este suporia 
ser mera correia de transmissão do imperialismo dominante. Para 
os adeptos da segunda visão, a categoria não se sustentaria por 
implicar a ideia de um imperialismo de segunda grandeza. Nem 
uma nem outra acepções correspondem ao conceito de subim-
perialismo, cujo verdadeiro significado esperamos ter ajudado a 
repor ao longo deste artigo. 
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Hoje, consoante se pode afirmar, o Brasil na América Latina, a 
África do Sul na África Austral, Israel no Oriente Médio e a Índia no 
Sudeste Asiático consistem de exemplos de países subimperialis-
tas, cujas estruturas de poder e lógica de atuação exigem-nos uma 
análise rigorosa sem prescindir da sua complexa malha categorial. 
Dessa maneira entre os países do grupo BRICS, Brasil, África do 
Sul e Índia são economias que expressam tendências examina-
das por Marini com base na categoria subimperialismo. China não 
pode ser caracterizada como subimperialista, mas sim como um 
imperialismo sui generis ou de novo tipo, inclusive suplantando 
os EUA e a UE como principal mercado de destino das exporta-
ções latino-americanas e como principal investidor na região. Por 
sua vez, a Rússia, tampouco, é uma formação econômico-social 
subimperialista, mas um antigo império que participou, até 1917, 
da corrida e das contradições interimperialistas no momento da 
chegada do capitalismo à sua fase superior. A restauração do capi-
talismo na Rússia, com o colapso da URSS, recolocou-a no concer-
to das potências imperialistas. É tema para outro artigo, contudo,  
comparar o contexto e o caráter da ascensão e do modo como 
se exerce o poder por parte de cada um dos países ou economias 
integrantes do BRICS. Por ora, ressaltemos que nem a China, nem 
a Rússia fazem parte do capitalismo dependente, mas sim o Brasil, 
a África do Sul e a Índia. 

Não estamos sugerindo, com isso, que não existam interesses 
e vínculos comuns, no interior do grupo BRICS, entre os Estados 
e as classes e frações de classe pelas quais estes respondem. 
Entretanto, a teoria e a realidade social concreta nos indicam um 
conjunto de problematizações necessárias, sob pena de velarmos 
as relações políticas e econômicas de poder mundiais e a verda-
deira configuração das relações imperialistas na atualidade, em 
que pesem as contradições internas e as novas formas da coope-
ração antagônica observadas entre os elos dominantes e os elos 
subordinados da corrente  imperialista.  

No tocante ao Brasil, nos últimos quinze anos pudemos eviden-
ciar antigos e novos trustes capitalistas brasileiros expandirem 
seus negócios, com aportes financeiros do BNDES e ofertas de 
ações na bolsa de valores (fusão do capital bancário e do capital 
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industrial), absorvendo riquezas nacionais dos países vizinhos, 
como o fizeram as mineradoras Vale e Votorantim, os frigoríficos 
Marfrig e JBS Friboi, a Petrobrás, as construtoras Odebrecht e OAS, 
o Grupo Gerdau, etc. Se, por um lado, o Mercosul subimperialista 
contrasta com a ALCA do grande imperialismo, por outro, assim 
como a Unasul – quando esta se restringe a um foro de imple-
mentação da IIRSA – coloca em prática, em nome da integração 
regional, o papel que o imperialismo nos reserva na divisão inter-
nacional do trabalho, com a particularidade de buscar uma esfera 
de influência própria e uma autonomia relativa para a burguesia 
dependente, nos termos da cooperação antagônica com os centros 
imperialistas e às custas dos povos irmãos. Nesse sentido, substi-
tuir os EUA ou a UE pela China como principal mercado de desti-
no das exportações em nada altera a lógica do imperialismo, que 
finca raízes em nossas sociedades e segue provocando o despojo 
dos povos no continente, com a participação ativa dos governos 
brasileiros de Lula e Dilma, como se vê nas lutas em Tipnis na 
Bolívia, na Amazônia peruana e equatoriana, nas terras uruguaias 
e paraguaias, em países africanos, etc. enquanto são negadas à 
classe trabalhadora brasileira suas condições mais essenciais de 
vida e trabalho. 

Se o significado de dependência é o de economias voltadas 
para atender necessidades de outras economias e o subimperialis-
mo é uma economia dependente que não apenas transfere valor, 
mas se apropria de valor das nações mais débeis, como antes, hoje 
o subimperialismo brasileiro participa do despojo da classe traba-
lhadora e dos povos a ele submetidos para reproduzir ampliada-
mente o despojo da própria população trabalhadora em seu terri-
tório. O maior frigorífico do mundo pertence à burguesia de um 
país que nega alimento à sua população. O maior banco de fomen-
to do mundo pertence a um país onde metade do orçamento públi-
co federal se destina ao pagamento da alta burguesia financeira. 
Algumas dentre as maiores construtoras do mundo fazem parte do 
bloco no poder de um país onde a classe trabalhadora, sem esgoto 
e saneamento, e sem transporte coletivo de qualidade, despende 
até quatro horas diárias se deslocando entre o espaço de trabalho 
e de moradia em suas metrópoles. Tudo isso confirma a atualidade 
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da conclusão de Marini em sua obra Subdesenvolvimento e revolu-
ção, qual seja: o caráter subimperialista que a burguesia depen-
dente procura imprimir à sua dominação deve tornar irmanadas a 
resistência antiimperialista no continente e a luta de classes que 
move (e deve mover) a classe trabalhadora brasileira. 
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REFLEXÕES SOBRE OS BRICS

Se é que existe alguma coerência entre os países chamados 
BRICS – países díspares, histórica, cultural, geográfica e economi-
camente – expressam eles uma tendência internacional em prol 
de algum projeto mais amplo para a humanidade? Ou os países do 
BRICS se reúnem para garantir espaço na configuração interna-
cional de tal modo que não pretendem subverter, mas assegurar 
que o topo da pirâmide agregue, pelo menos, suas classes domi-
nantes e elites endinheiradas? A nosso ver, numa expectativa mais 
sensata, os BRICS expressam novas contradições sobre as quais 
precisamos nos debruçar.

Independentemente do papel que venham a desempenhar ou 
da inconsistência desse grupo, sua própria emergência no cená-
rio internacional como países com crescentes relações capitalis-
tas traduz um processo histórico real diferente do que parecia o 
percurso “normal”. Este era definido por uma convicção principal, 
oculta sob um discurso “pedagógico” ou “missionário”, segundo 
a qual a expansão do capitalismo respondia a uma certa virtu-
de intrínseca a alguns países/povos (atributos de raça, história, 
costumes, língua, espírito de iniciativa, educação, etc).1 Desde o 
ponto de vista de muitos intelectuais dos países de capitalismo 
tardio ou hipertardio, a suposição era que as nações preponde-
rantes conservariam ciosamente seus “avanços” para si mesmos, 
subjugando as demais e impedindo ou retardando a própria 
expansão do capitalismo. Daí derivariam três moldes estratégicos 
para os países secundários, não sem contatos entre eles: o primei-
ro baseava-se em estudar os “modelos” de desenvolvimento,  
copiá-los (ou ajustá-los), tentando refazer trajetória similar. 
Alguns, mais radicais, chegavam a propor a necessidade de asse-
gurar autonomia nacional para liberar-se do jugo imposto pelos 
primeiros (estes, sim, considerados como países autônomos), 
para, em seguida, desenvolver seu próprio capitalismo. O segun-
do visava adequar-se à natureza do jugo, incorporar a pedago-

1 Como é sabido, este é um dos fundamentos do eurocentrismo, e foi 
assinalado como uma das bases do racismo e do machismo contemporâneos 
(QUIJANO, 2005).
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gia oferecida para co-participar de eventuais benefícios, por meio 
da clássica formulação da economia política sobre as “vantagens 
comparativas”. Mesmo para os intelectuais mais integrados, essa 
opção deixava renitente dúvida sobre o aporte/alcance de tais 
“benefícios” e sobre a justeza de tais teses, pela explícita proposta 
de assegurar o status quo internacional. Uma terceira estratégia, 
revolucionária, envolvia a ruptura completa com a dinâmica capi-
talista e a construção de nova organização econômica e políti-
ca, com a promoção de outra sociabilidade. Por diferentes razões, 
diversos dos seus formuladores por vezes se aproximaram dos 
setores mais radicais da primeira estratégia.

A tese subjacente a este artigo – a do capital-imperialismo 
(FONTES, 2012) – procura apreender esse processo histórico por 
meio das contradições da disseminação do capitalismo, tanto  
resultando das vontades e projetos dos seus protagonistas quanto 
expressando embates e lutas entre projetos radicalmente diver-
sos no interior de cada país (e entre os países), sempre levando 
em consideração que tais embates não ocorrem no vazio, mas no 
contexto de uma relação social capitalista dominante cuja caracte-
rística central é ser expansiva, e isso não apenas no âmbito econô-
mico. Mais do que uma análise histórica, neste artigo apresentare-
mos algumas das características do capital-imperialismo, as quais 
a nosso juízo permitem melhor dimensionar a “emergência” de 
tais BRICS, enfatizando algumas das tensões contemporâneas que 
sua mera existência certamente tende a exacerbar.

Não endossamos a suposição de um “econômico” apartado do 
resto da existência, quantificável e contabilizável, que expressaria 
a própria racionalidade humana.2 Tampouco há uma “instância” 
política capaz de definir projetos e levá-los a cabo como tarefa 
“racional”, aparentada à idealização da atividade empresarial, 

2 Max Weber (1983) analisou de diversas maneiras o capitalismo, e a mais 
lembrada é a que o considera a expressão da racionalidade ocidental, traduzida 
na separação entre família e empresa, na contabilidade racional e na organização 
racional do trabalho livre. Muitos esquecem, entretanto, que no mesmo livro 
tornado clássico Weber demonstra a irracionalidade de uma existência voltada 
à contenção do gozo e da satisfação, base do ethos protestante e fundamento 
do que ele define como o espírito capitalista.
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transferida para a atuação de gestores, políticos ou think tanks 
atuando no plano nacional ou internacional. Projetos, embates e 
lutas são o fundamento real e a forma mais concreta da historici-
dade; o papel organizativo das entidades políticas e associativas 
(e dos seus formuladores e gestores) é fundamental para a condu-
ção de tais embates. Não obstante, nem sempre nos deparamos 
com lutas claras e bem delineadas ou com uma fronteira nítida 
entre as classes; as lutas de classes muitas vezes ocorrem de 
maneira discreta, mediante inúmeras tensões surdas. O resultado 
não é, portanto, um fio linear; a história não é uma teleologia, e 
nem mesmo os setores capitalistas mais poderosos decidem seus 
rumos.3 Eles têm, de fato, muitos poderes; dominam, conspiram, 
manipulam e podem, temporariamente, infletir, acelerar ou retar-
dar tendências. Mas as contradições efetivas brotam sem cessar, 
e as lutas sociais assumem formatos camaleônicos e cambiantes.

O capitalismo é uma dinâmica socioeconômica totalizan-
te (envolve todos os aspectos da existência humana) e de cará-
ter expansivo. A necessidade que lhe é intrínseca, a valorização 
do valor, tem sua forma de realização mais efetiva (e segura) 
por meio da extração de sobretrabalho. Valorizar valor envolve 
impulsionar a difusão das condições de possibilidade de extração 
de valor de maneira imperativa e desordenada, com os proprietá-
rios de capital precisando investi-lo sobre toda e qualquer ativida-
de humana que possa acenar possibilidades da sua valorização. 
Esse é o fundamento do que se denomina corriqueiramente de 
mercantilização da existência: a formação permanente de massas 
disponíveis de seres sociais no e para o mercado, expropriados de 
quaisquer condições que lhes permitam assegurar sua existência 
ou defrontar-se contra o capital. Estão pois plenamente no merca-
do e, nele, precisam – e portanto querem – integrar-se para existir. 
Atuam como trabalhadores (livres) nas mais diferentes  funções, 
mediante empregos e contratos, ou sob condições variadas de 

3 Dois exemplos de atualidade são interessantes para refletir a respeito: a 
impossibilidade de prever e conter crises capitalistas, como a mais recente, que 
eclodiu em 2008 nos EUA e segue tendo efeitos devastadores na Europa, e a 
prática da National Security Agency (NSA) dos EUA, de violar a correspondência 
e espionar as ações mundiais, desvendada por Edward Snowden.
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precarização. Em alguns casos, são constrangidos a integrar-se ao 
mercado por vias compulsórias (legais ou ilegais). São necessaria-
mente consumidores, apesar de não poderem assegurar os bens 
essenciais à sua existência a não ser pelo mercado. Ainda que esse 
ângulo de observação não apreenda todas as determinações do 
fenômeno, é fulcral, pois nos impede esquecer da concretude dos 
seres sociais que somos.

Expondo de maneira muito sumária, o capital-imperialismo 
resulta da propagação e expansão do capitalismo já sob sua forma 
do imperialismo clássico, porém sob as novas condições gestadas 
após a Segunda Guerra Mundial. O capital-imperialismo expressa 
a exacerbação – econômica, social e política – da forma peculiar, 
desigual e combinada, pela qual se realiza uma ainda precária – e 
esperemos jamais completada – generalização4 capitalista sobre o 
planeta. Trata, pois, de tentar apreender as modificações do capi-
talismo, sob seu formato imperialista, abordando suas dimensões 
propriamente econômicas, mas sem descurar das transformações 
sociais, políticas, culturais e ideológicas que o integram. O gigantis-
mo do escopo do capitalismo contemporâneo envolve novas e cres-
centes contradições, em quase todas as dimensões da vida social.

A periodização tradicional dominante tem um perfil nitida-
mente capitalisto-cêntrico, para além de traduzir, aberta ou vela-
da, valores norte-americanos e europeus (eurocentrismo). Supõe 
um período de bonança no pós-guerra, garantido pelas institui-
ções internacionais, apesar dos percalços atribuídos à Guerra Fria. 
Por volta da década de 1970 se abriria um período de crise, com 
diferentes perfis: econômica (fim dos acordos de Bretton Woods 
e crise do petróleo), social (maio de 1968) e militar (derrota dos 
EUA no Vietnã). Essa periodização supõe ainda que o neolibera-
lismo, com uma redução do papel do trabalho e novo predomínio  
 

4 Essa generalização nada teria de homogeneização igualitária: ao 
contrário, é a mais poderosa forma histórica de criação de desigualdades. Essa 
“generalização” significaria um espaço internacional inteiramente subordinado 
à reprodução do valor, marcado por Estados desiguais entre si e atravessados 
por crescentes desigualdades sociais. Como alerta Mészáros (2002), tal 
suposição significaria uma ameaça para a própria existência da humanidade.
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financeiro,5 seria a resposta a tais crises, sucedendo ao Estado de 
Bem-Estar Social, que teria esgotado seus limites. A falência da 
União Soviética reforçaria a nova “Pax Americana”, ora tomada 
como única superpotência, ora tratada como integrante de uma 
“Tríade”, juntamente com Europa e Japão. 

A periodização que propomos não desconsidera alguns desses 
elementos, mas se estrutura a partir de outros marcos. Na nossa 
ótica, o período 1945-60 nos parece corresponder, mais do que à 
bonança, à expansão e modificação do imperialismo sob condi-
ções ao mesmo tempo construídas voluntariamente e resultado 
de situações não planejadas. No período ocorreram significativas 
alterações, a começar por formidável salto na escala de concen-
tração da propriedade do capital, nas dimensões da produção e 
formação de trabalhadores (expropriações primárias, secundárias 
e na socialização do processo de trabalho), e no próprio formato 
organizativo predominante na política. O capital-imperialismo é, 
pois, uma expansão do capitalismo, já completamente entranha-
do de imperialismo, em um ponto no qual sua expansão atingiu 
proporções inéditas, devendo, portanto, arrostar contradições de 
diferentes níveis.

Após a devastação bélica inter-imperialista gerada pela 
Segunda Guerra Mundial, característica que até ali marcara as polí-
ticas de potência dos Estados centrais, erigiram-se dois obstáculos 
de novo tipo à continuidade do molde anterior: a persistência e 
mesmo expansão da antiga URSS e o emprego em 1945 da bomba 
nuclear, durante pouco tempo apanágio único dos EUA, pois em 
1949 a URSS detonava seu primeiro artefato atômico. Abria-se o 
período da Guerra Fria.

5 A categoria financeirização muitas vezes é apresentada de maneira 
imprecisa. Ora aproxima-se da formulação de Lênin, que assinalava a união 
íntima entre capital industrial e capital bancário, ora se afasta dessa formulação, 
limitando-se à atividade bancária, incorporando ou não bolsas de valores e 
setor financeiro não bancário. Aqui partimos da primeira linhagem, alertando, 
porém, para um salto na escala da fusão entre os diversos setores do capital, 
como veremos adiante.
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Mesmo se as intenções das lideranças capitalistas estivessem 
ainda impregnadas do comportamento imperialista até então 
preponderante, tal como fora apresentado de maneira sucin-
ta e brilhante por Lênin, mediante formas abertas ou nuançadas 
de controle territorial da periferia e do apassivamento das lutas 
populares nos países centrais, aquele formato não seria duradou-
ro. Durante pelo menos trinta anos, entre 1945 e 1975, ocorreu 
intenso processo de transformação do imperialismo tradicional 
em capital-imperialismo,6 o que modificou algumas das caracte-
rísticas inicialmente analisadas por Lênin sem, entretanto, supri-
mi-las. A primeira modificação não poderia ter sido antecipada 
por Lênin, posto ter redigido o panfleto sobre imperialismo antes 
da existência da URSS. A constituição de dois blocos contrapos-
tos significava, para o grande país capitalista vencedor, os EUA, 
a exigência de um deslocamento do terreno de atuação e do alvo 
do enfrentamento. Tratava-se doravante de constituir arcos de 
aliança de novo tipo entre os países capitalistas, inclusive pelo 
apoio – inédito e jamais reproduzido – de um país vencedor aos 
derrotados (ao invés da tradicional e historicamente legitimada – 
ainda que trágica – imposição de tributos de guerra), unificados 
por uma estratégia de prevenção anticomunista comum, mesmo 
se ela comportava nuances (nenhum país europeu viveu naque-
le período as perseguições aos comunistas que foram impostas 
nos EUA pelo macartismo, apesar do seu caráter modelar e do 
seu alcance ideológico, sobretudo através do cinema). Esse entre-
laçamento desigual de capitais é o primeiro traço a destacar do 
capital-imperialismo.

Sam Gindim e Leo Panitch (2012) analisam esse processo expli-
cando a centralidade adquirida pelos EUA como fruto de um proje-
to de potência precoce e explicitamente definido como um “império 

6 Esse período, 1945-75 é frequentemente idealizado como expressando 
uma “normalização” do capitalismo, sob a condução generosa do Estado 
de Bem-Estar Social. De fato, essa foi a tônica para as populações de uma 
pequena Europa, dos EUA, do Japão e mais um pequeno punhado de países. 
Para boa parte dos demais países, esse foi um período de lutas sangrentas 
de descolonização, de seguidas intervenções militares estrangeiras (como 
na América Latina) e de ditaduras sanguinárias, com apoio dos EUA e 
cumplicidade de governos europeus.
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informal”. Há muitas afinidades com o aqui exposto, porém aque-
les autores atribuem, a meu juízo, excessivo peso à formulação 
institucional estadunidense – realizadas por agentes do Estado, por 
intelectuais e por grandes empresários –, dando menor ênfase às 
lutas sociais dentro e fora dos EUA, e a seus resultados não obriga-
toriamente previstos, ou mesmo desejados. Ademais, consideram 
um equívoco as formulações de Lênin quanto ao aspecto necessa-
riamente bélico do enfrentamento interimperialista. A meu juízo, 
a concentração de poderio econômico e de capacidade militar 
pelos EUA não permite descartar a possibilidade de novas guerras 
interimperialistas. Ao contrário, estimula tensões, mesmo se as 
guerras vêm ocorrendo sob novas modalidades, cuidadosamen-
te localizadas. Não obstante, a rica análise dos autores permite 
verificar que as formulações intelectuais sobre o império informal 
prepararam e justificam a peculiar interconexão interimperialista, 
sob predomínio dos EUA, que resulta no capital-imperialismo. 

A meu ver, ainda que houvesse formulações díspares (e confli-
tuosas) entre empresários, intelectuais e setores governamentais 
sobre as estratégias a adotar, o capital-imperialismo não resulta 
de um consenso ou de uma “decisão”, porém de situação pecu-
liar, derivada das características específicas do final da guerra, 
já mencionadas. Dessa circunstância resultou que as pressões 
expansivas do capital, naquele contexto peculiar de limitação 
do território mundial pela existência da URSS (e, em seguida, da 
China e de Cuba) e de pressão contrarrevolucionária constante, 
aceleraram a impulsão das chamadas empresas multinacionais, 
consorciando ainda mais profundamente – sob predomínio estadu-
nidense, contudo não de maneira exclusiva – os principais países 
capitalistas. Associações, cartéis e processos de internacionali-
zação de empresas não surgiram ali, mas sim seu alcance e seu 
desenho contemporâneos, com empresas monopólicas inician-
do a transferência de algumas das suas plantas industriais para 
outros países. Alianças e associações interempresariais cuja raiz  
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histórica é diversificada7 se aprofundavam, com acordos governa-
mentais balizados pelas instituições internacionais visando garan-
tir juridicamente a propriedade do capital. Não foi um processo 
sem tensões, inclusive porque extensas áreas do planeta, mesmo 
sob predomínio ocidental, resistiram às suas imposições. Vale 
lembrar que a grande maioria da população mundial ainda residia 
nos campos, reproduzindo – e defendendo – formas de existência 
pré-capitalista.

Importa ressaltar que a expansão das relações sociais capi-
talistas não apenas recebe impulsos provenientes dos países 
preponderantes, mas atravessa por dentro todas as formações 
sociais. As classes dominantes dos países secundários (ou peri-
féricos), fruto de amálgamas históricos os mais variados, geram 
múltiplos e tensos impulsos em direção à transformação das rela-
ções sociais vigentes. Parcelas das classes subalternas dos países 
secundários acataram impulsos ao “desenvolvimento”, considera-
do de maneira genérica como “progresso”. Reivindicações sociais 
muitas vezes se mesclaram – mesmo se confusamente – com o 
suporte à expansão das relações sociais e econômicas capitalis-
tas. A própria formação das classes sociais em âmbitos nacionais 
é marcada pela dinâmica dominante no cenário internacional. 
Ocorre uma simultânea aceleração, pela criação de espaços de 
produção e consumo de tipo capitalista fomentado por poderosas 
mídias, e um retardo, em face das condições históricas. A isso se 
acrescentam complexas articulações entre as diferentes frações 
das classes dominantes e das classes dominadas, o que ainda 
é complexificado por permanentes tensões externas (impulsos e 
bloqueios). A incorporação desses países à rede fabril e comer-
cial multinacional não apenas derivou de uma imposição exter-
na, como dependeu também de posturas ativas de burguesias 

7 Dreifuss (1986) estudou a constituição precoce de think tanks empresariais 
com origem no Reino Unido e nos EUA, disseminadas a ponto de abranger 
todos os continentes, absorvendo empresários e intelectuais de inúmeros 
países. Ver também a ampla e abrangente reflexão de Gramsci (2001) sobre a 
forma de organização dos estados capitalistas a partir das décadas de 1920 e 
1930, quando o Estado se amplia por meio da sua estreita imbricação com os 
aparelhos privados de hegemonia (sociedade civil).
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locais e da sua capacidade de acumulação, de organização e de 
controle do Estado.8 Realizaram uma adesão ativa ao capital-
-imperialismo, além da sua defesa institucional (mediante ajustes 
legais), social e política, como veremos mais adiante. Esse é o 
segundo traço que destacamos, o do duplo movimento – interno e 
externo – de incorporação de países secundários ao capital-imperia-
lismo, em processo que envolve não somente imposição externa, 
mas consolidação de burguesias locais e de Estados. Esse traço 
exige analisar as formas desiguais e combinadas constitutivas 
da expansão capitalista, certamente diverso segundo os varia-
dos países. Pode-se entretanto afirmar que, dentre os países do 
BRICS, ocorreu uma profunda e significativa expansão das rela-
ções sociais capitalistas, tanto pela existência de processos de 
industrialização, como pela transformação do conjunto da vida 
de extensas parcelas da população.

O formato da multinacionalização (de empresas e de capitais) 
teria enorme impulso com a industrialização da China e, poste-
riormente, com a crise final da URSS. Decisivamente, os limites 
territoriais impostos pela Guerra Fria à expansão capitalista se 
rompiam. Já a partir dos anos 1960 e 1970, o grau de concentra-
ção de capitais atingiria novos e espantosos patamares, gerando 
camadas numericamente pequenas de imensos proprietários no 
conjunto dos países subalternos integrados a essa dinâmica, os 
quais, por seu turno, mesmo se secundários, precisariam assegu-
rar espaços ampliados de reprodução dos seus capitais. Chegamos 
à terceira e fundamental característica capital-imperialista: se o 
modelo originário da concentração de capitais era o da fusão entre 
indústrias (consideradas então como unidades fabris) e grandes 
bancos, a nova escala geraria formatos mais complexos, com uma 
verdadeira fusão pornográfica da grande propriedade. Tamanhas 
dimensões da concentração da propriedade estouram os limites 
da segmentação até então vigente (setores primário, secundário 
ou terciário, em chave de leitura mais descritiva; ou em bases 

8 Marini destacou precocemente a relativa autonomia do Estado para que 
países subalternos, como o Brasil sob a ditadura militar, implantassem uma 
política subimperialista (MARINI, 1977, p. 20-21).
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marxistas, capital industrial – aquele dedicado à extração de 
mais-valor, e não meramente “fabril” – capital bancário e capi-
tal comercial). Ainda que cada megaproprietário possa ter como 
origem ou polo principal uma dessas atividades, suas dimensões 
tendem a torná-los detentores não somente de meios de produção, 
mas sobretudo da capacidade de fazer agir tais meios em qual-
quer espaço, para qualquer atividade capaz de valorizar o valor 
(inclusive ficticiamente) e sob quaisquer condições. Chamamos 
de propriedade dos recursos sociais de produção essa forma social 
que transcende a propriedade dos meios de produção, incluindo-a. 
Em outras palavras, a propriedade efetiva se concentra sob forma 
monetária, torna-se mais abstrata, porém sua condição de exis-
tência segue sendo a de impulsionar – a cada dia de forma mais 
exasperada e impositiva – a extração de valor.

Uma tal concentração de capitais necessita e impulsiona 
a produção de trabalhadores, os únicos a criarem o valor que 
reproduz e nutre o capital. Esta quarta característica do capital-
-imperialismo é tão fundamental quanto a anterior. Longe de 
uma redução do trabalho no mundo,9 aumenta constantemente 
o número de trabalhadores, assim como se recriam novas moda-
lidades para torná-los mais dependentes do mercado e, portan-
to, supostamente mais dóceis. Marx (1996, p. 339-383) já havia 
ironizado os economistas, que designavam idilicamente como 
“acumulação primitiva” o que na realidade era a dramática produ-
ção das bases sociais que sustentam permanentemente o capita-
lismo: a expropriação da população do campo, gerando enormes 
massas de seres sociais despossuídos e precisando vender o que 
lhes restava, sua capacidade de trabalho. Denunciava, portanto, 
a condição dessa liberdade cujo cerne fundamental era a necessi-

9 Diversos autores supuseram que a capacidade tecnológica poderia eliminar 
(ou reduzir a níveis ínfimos) o número de trabalhadores necessários para a 
reprodução do capital, com argumentos em diferentes graus de complexidade. 
A coerência dessa reflexão remetia entretanto a circunstâncias específicas de 
países centrais, desconsiderando que a reprodução geral do capital jamais se 
limitou à relação entre o capital de alguma nacionalidade e “seus” trabalhadores 
nacionais. Se isso já era verdade nos primórdios do capitalismo, com a 
escravização de trabalhadores, especialmente africanos, tanto mais verdadeira 
se torna após a expansão do imperialismo moderno, em finais do século XIX.
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dade que conduzia à sujeição ao capital. Nos últimos cinquenta 
anos, acelerou-se a expropriação de milhões de camponeses em 
todo o mundo, produzindo novos “pobres” (como foram trata-
dos pelas agências internacionais), em boa medida resultado da 
ação da “Revolução Verde”,10 mas gerando – intencionalmente 
ou não – formidáveis massas de trabalhadores precisando vender 
sua força de trabalho em mercados “livres” na América Latina, 
na Ásia, na África e na Europa. No século XXI, pela primeira vez 
na história da humanidade, a população urbana superou a popu-
lação rural, e o processo expropriatório segue em curso. Essas 
condições permitiram a emergência de novos formatos expropria-
tórios, incidindo doravante sobre trabalhadores já expropriados 
de longa data dos meios de produção, cujos direitos associados 
ao contrato de trabalho são agora reduzidos (com flexibilizações 
e precarizações laborais); também incidiram sobre conquistas e 
bens coletivos, com privatizações de empresas públicas e elimina-
ção de direitos à saúde, transporte, educação, comunicação, etc.; 
ou, ainda, abatendo-se de forma implacável sobre a totalidade da 
humanidade, como as expropriações de águas doces ou salgadas, 
da capacidade de reprodução de sementes historicamente base da 
alimentação mundial (arroz, trigo, milho, soja).11 Esse conjunto, 
que chamo de expropriações secundárias, tristemente reafirma a 

10 Tecnologia variada e insumos químicos introduzidos em diversos países 
a partir dos anos 1960, visando industrializar de forma acelerada a produção 
agrária. O aumento da produção se acompanhou de concentração da 
propriedade das terras, de extrema desigualdade social, de poluição de águas e 
solos e da disseminação de produtos híbridos ou transgênicos, com riscos para 
a saúde humana.

11 A mercantilização de sementes não é fenômeno novo e não significou até 
recentemente uma expropriação em larga escala. A imposição internacional de 
sementes transgênicas, especialmente as do tipo Terminator (que não geram 
sementes, ou apenas de curtíssima duração) pode colonizar as plantações 
realizadas com sementes nativas (até contra a vontade dos agricultores). 
Abre-se a possibilidade terrível de que, caso se disseminem em grande 
escala, eliminem a histórica possibilidade de que os seres humanos plantem 
livremente seus principais alimentos. Expropria-se da humanidade inteira a 
capacidade de reprodução das sementes. Parece estar em curso uma sequência 
de expropriações biológicas, cujas consequências ainda desconhecemos.
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reflexão marxiana, segundo a qual a base social do capitalismo 
exige sempre crescentes expropriações.

Estamos observando um processo de fundo, experimentado de 
maneira intensamente desigual nas diferentes regiões do planeta, 
assim como nos diversos países. Essa mudança de escala capita-
lista que se iniciou no pós-guerra e se consolidaria com o final da 
Guerra Fria também atingiria a política. Desde 1944 foi posto em 
prática formidável volume de formulação estratégica, em todos 
os âmbitos – militar, empresarial, intelectual, etc. – expressando 
uma elaboração realizada sob intenso processo de lutas difusas 
e gerando uma base internacional de instituições voltadas para 
garantir, em todos os âmbitos, a valorização do valor e para impe-
dir quaisquer processos sociais que possam questionar a expan-
são do capital-imperialismo. A partir de finais da década de 1960, 
com a nova complexidade internacional, o que era até então um 
formato embrionário tenderá a se converter numa espécie de 
padrão político, com alta plasticidade para adequar-se a conjuntu-
ras nacionais variadas, porém extremamente rígido no tocante à 
defesa intransigente da grande propriedade.

A quinta característica do capital-imperialismo incide sobre 
a transformação do escopo democrático e dos Estados. O papel 
preponderante das relações internacionais tinha perfil sobretudo 
interestatal, baseadas em formas de representação amplas (como 
a ONU e a Unesco), acrescidas de entidades associativas de perfil 
empresarial que, sob supremacia estadunidense, articulavam as 
grandes potências no predomínio sobre as economias dos demais 
países. Elas visavam garantir o consentimento e adesão das popu-
lações nacionais dos países dominantes em processo acelerado 
de expansão dos seus capitais para o exterior e dependiam em 
boa medida – dado o contexto da Guerra Fria – de dois elemen-
tos fundamentais: do chamado Estado de Bem-Estar Social e da 
democracia (tendencialmente reduzida à divisão de poderes e 
representação eleitoral), presentes no centro e acenados como 
modelos para os demais países. 

A democracia, sob predomínio estadunidense, foi a expressão 
de conquistas parciais curvadas sob o peso da contradição com o 
altíssimo grau de concentração da propriedade e de poder. Ora, 
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o consorciamento capital-imperialista em curso resultava e apro-
fundava processos de socialização do processo de produção muito 
além daquelas fronteiras. Se a divisão internacional do trabalho 
promovia especializações perversas (como países de produção 
agroexportadora contrapostos a países controlando ciumenta-
mente alta tecnologia ou, mais recentemente, com graus díspares 
de produtividade e de regimes de trabalho), visíveis de maneira 
imediata, cresciam também brechas de socialização mais inten-
sa e aguda, com a disseminação de empresas multinacionais 
agregando trabalhadores em países diversos na mesma linha 
de produção. Malgrado todo o aparato anticomunista posto em 
marcha o consorciamento capital-capitalista sob dominação dos 
EUA e sua propaganda expandiriam exigências democráticas e 
mesmo socializantes no plano internacional. 

A escala internacionalizada do processo de produção aprofun-
dava contradições e trazia possibilidades inusitadas, como uma 
internacionalização de lutas sociais. Se tais lutas deviam algo à 
construção de organizações internacionais de trabalhadores, 
resultaram muitíssimo mais da emergência de graves e novas 
questões, que transcendiam o traçado das fronteiras nacionais, 
como a questão do racismo, a questão feminina e, sobretudo, a 
questão ambiental (ou, em termos mais precisos, a agudização da 
crise do sociometabolismo). Nesta última, a luta contra o apara-
to nuclear teve relevante papel, assim como o enfrentamento da 
contaminação a cada dia mais grave do ar, águas e solos, que não 
se esgotam no território político dos contaminadores. No final dos 
anos 1960, o rastilho de lutas sociais em esfera internacional aber-
to com a experiência de maio de 1968 francês demonstrou cabal-
mente – pelas revoltas em diversos países sobre temas similares – a 
tendência a uma ampliação das fronteiras das lutas sociais. 

A partir de então tornava-se ainda mais fundamental do que 
antes (quando isso aparecia como “natural”) limitar o âmbito da 
política aos espaços nacionais, ao mesmo tempo admitindo-se  
(e em alguns casos estimulando) canais compensatórios de expres-
são internacional, tendencialmente enquadrados mediante finan-
ciamentos públicos e privados, nacionais e internacionais (“filan-
trópicos”). Uma “pobretologia” procura abafar qualquer reflexão 
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(inclusive estatística) em termos de classes sociais e apagar a 
evidência das formas da produção reiterada e intensificada das 
desigualdades sociais. 

Nos Estados estão ancoradas as formas centrais de contenção 
social, ideológica, política e repressiva sobre as massas popu-
lares; aprofundava-se sua importância como lócus no qual os 
conflitos poderiam ser admissíveis desde que excluída qualquer 
possibilidade de revolução ou de expressão popular anticapitalis-
ta. Estas deveriam ser deslegitimadas e, caso fossem conduzidas 
pela via eleitoral, seriam diretamente golpeadas (como o caso 
exemplar do Chile, em 1973) ou solapadas. As tensões foram 
enormes para lograr tal contenção, ainda que ela seja – e perma-
neça – provisória.12

Tratava-se de implementar formas políticas capazes de asse-
gurar a expansão da valorização do valor em novas condições 
altamente internacionalizadas, com permanente ingresso de 
novos expropriados (força de trabalho). Para tanto, produziram-
-se formas disciplinares aptas a incorporar e a “especializar” as 
tensões internacionais díspares (desemprego no centro e superex-
ploração em periferias, por exemplo) mantendo-se os controles 
estatais sobre as massas populares.13 A democracia se reduzia 
agora quase totalmente ao momento jurídico-eleitoral, despida de 
qualquer relação com algum “bem-estar”. Aumenta o encapsula-
mento estatal das lutas sociais atingindo a capacidade autônoma 
de organização dos trabalhadores, chegando mesmo a borrar a 

12 Assim como são incapazes de prevenir crises econômicas, também não 
podem impedir que processos de cunho socializante se implantem em diversos 
países. Os casos mais evidentes seguem os de Cuba, Venezuela e Bolívia, 
que resistem a permanente assédio. Em manifestações populares ulteriores, 
como no Oriente Médio, a interferência internacional foi explícita, mesclando 
planos econômicos, formação de políticos ex-ante para ocupar o cargo de 
mandatários mediante processos eleitorais com fartos recursos econômicos, 
guerra preventiva midiática, intervenção militar direta e indireta. As lutas 
populares que ali emergiam foram crescentemente desviadas dos seus intuitos, 
desfiguradas e bloqueadas.

13 A esse respeito, vale ver a importância atribuída à produção de Estados, 
como necessidade estratégica contemporânea, defendida por Fukuyama, F. A 
construção de Estados: governo e organização no século XXI. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2005.
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própria percepção da configuração de uma classe trabalhadora 
sempre mais extensa, desigual, porém intimamente associada, em 
escala internacional. As expropriações secundárias, em especial 
as que eliminavam direitos contratuais dos trabalhadores (tercei-
rizações e precarizações), agiram na base material da reprodução 
da vida cotidiana, diluindo a compreensão do processo sob a natu-
ralização da urgência, vista como emergência de novos “pobres”.

Com a expressão Organizações não Governamentais (ONGs), o 
pensamento liberal designa organizações sociais. Ora, este é um 
terreno clássico das lutas de classes sob o capitalismo e, portanto, 
também de organização da dominação de classes em ambientes 
nacionais e internacionais. António Gramsci, de forma complexa 
e rica, analisou os aparelhos privados de hegemonia, ou sociedade 
civil, como integrando o Estado e parte constitutiva da formula-
ção de políticas, o que o termo ONG oculta e apaga (GRAMSCI, 
2001; FONTES, 2009). As modificações atuais no âmbito da política 
remetem não só a manipulações dos setores dominantes, mas a 
uma certa modificação no enfrentamento de intensas lutas sociais.

Tanto no plano mundial quanto no caso brasileiro, o enfrenta-
mento da multiplicação de revindicações populares buscou evitar 
sua unificação política (em níveis nacionais e internacionais), 
mediante estímulo a uma especialização pretensamente “apolíti-
ca”, que o termo ONG ajudou a consolidar. Sua eficácia consiste 
em atuar convertendo processos populares de organização reivin-
dicativa em entidades especializadas em políticas sociais focaliza-
das, factíveis por meio da “doação” de recursos controlados por 
entidades constituídas pelo empresariado (nacional, internaciona-
lizado ou, na maioria das vezes, associando burguesias diversas) 
ou diretamente via recursos públicos (PEREIRA, 2011). A atividade 
política de base popular se dispersava, fragmentada nos diversos 
territórios, controlada economicamente por setores empresa-
riais (ou filantrópicos) e atarefadíssima no combate aos inúmeros 
problemas, porém atuando local e paliativamente. Então, o resul-
tado predominante é uma parcela da política estatal com fortes 
características infranacionais destinada aos setores populares, 
exercida seja por entidades empresariais, seja por associações que 
dependem de fundos empresariais. Uma quantidade variável de 



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 67-89, 2014    |  83

BRICS e CapItal-ImpeRIalISmo – novaS ContRadIçõeS em deBate

entidades se tornavam instâncias auxiliares do Estado na execu-
ção de práticas voltadas para minorar impactos das crescentes 
desigualdades. Preparadoras de uma nova modalidade política de 
gestão dos recursos sociais e públicos, elas mantêm, entretanto, 
seu público alvo distante da elaboração da política nacional. Essa 
é a marca de origem de inúmeras das parcerias público-privadas.

Sua contraparte internacional é também significativa: a 
segmentação infranacional espelha especialização similar no 
plano internacional, também ela supostamente “apolítica”. Como 
vemos, as modificações na forma de atuação dos Estados capita-
listas merecem um aprofundamento que o espaço deste artigo não 
permite. Vale mencionar outra dimensão crescente de internacio-
nalização dos Estados, que não elimina sua importância ou a das 
burguesias locais. As instituições oficiais internacionais nascidas 
de Bretton Woods sofreram ajustes, à medida que burguesias de 
países periféricos não apenas aderiam aos receituários e valores 
capital-imperialistas, mas formavam seus intelectuais nas novas 
escolas internacionais de gestão (cujo modelo foi a disseminação 
de Master Business of Administration-MBAs), integrando-os em 
extensas redes intelectuais de formulação econômica e política 
(think tanks e ONGs) e, não menos importante, disseminavam o 
mesmo formato no interior dos seus países (DREIFUSS, 1986). 
Isso sem falar da co-participação empresarial dos países capital-
-imperialistas secundários nos empreendimentos econômicos em 
âmbito nacional e internacional e, sobretudo, do estabelecimen-
to de escritórios locais dependentes de agências internacionais 
(como o Banco Mundial, ou o FMI) diretamente acoplados a insti-
tuições públicas.

Configuram-se burguesias subalternas porém fortes interna-
mente, com interesses capitalistas próprios de valorização do 
valor, desigualmente entrelaçados com os impulsos capital-impe-
rialistas aos quais aderem. Capacitam-se a experimentar em seus 
países, em larga escala, os novos formatos econômicos, agora 
sob roupagens “democráticas”. Em contrapartida aportam a essas 
entidades internacionais – e às lutas de classes em outros países – 
uma experiência lastreada em bases truculentas recorrentemente 
reatualizadas em sua dominação histórica. Isto, aliás, nada deve 
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a alguma tara genética, mas se inicia com o próprio processo de 
colonização, sob o qual se constituíram muitos dos BRICS e do 
qual são os herdeiros diretos. Não se pode esquecer que também 
no uso de formas violentas houve intervenção decisiva dos grupos 
dominantes dos países centrais, como lembram Agamben (2004) 
e Arantes (2007).

A sexta e última característica aqui assinalada do capital-impe-
rialismo é a disseminação de exigências de expansão econômi-
ca e de controle político para os países secundários ou subalter-
nos, em especial para os países que configuram os BRICS. Com 
profundas desigualdades internas, entre eles e diante dos países 
preponderantes, estão imersos nas imposições cegas da valoriza-
ção do valor, em âmbito interno (no espaço territorial nacional) 
e crescentemente em âmbito externo. Neste, atuam não apenas 
apoiando grandes empresas multinacionais com origem em seus 
países, mas também sustentando diferentes graus de associação 
com empresas dos países centrais e com os respectivos Estados, 
experimentando pois as contradições próprias da competição 
intercapitalista em contextos complexos.

Ademais, para que tal valorização ocorra, precisam – assim 
como os países primários ou centrais – assegurar relativa acalmia 
e adestramento para o trabalho das suas classes trabalhadoras 
nacionais, condição essencial para as burguesias secundárias e 
seus Estados. Ante a crescente anarquia da alocação de capitais 
concentrados em proporção pornográfica, e à expropriação maci-
ça, primária e secundária que impõem de maneira intensa entida-
des empresariais, procurando surfar sobre a luta de classes, incor-
poram novas modalidades paliativas de atuação a esse formato 
político. Afiguram-se como respostas escassas e insuficientes às 
múltiplas mas difusas reivindicações populares e dos trabalhado-
res, num contexto no qual “desenvolvimento” e “progresso” para 
os subalternos (ainda que com escassos direitos e baixíssimos 
ingressos) têm sua contraface na redução brutal de empregos e de 
direitos dos trabalhadores centrais.
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BRICS COMO EXPRESSÃO DAS NOVAS CONTRADIÇÕES 
DO CAPITAL-IMPERIALISMO

Observados a partir das características do capital-imperialis-
mo, os países abrigados na sigla BRICS (além de alguns outros) 
expressam a emergência de contradições potentes e para as quais 
as saídas tradicionais não têm resposta nem sequer projeto com 
vistas a superá-las. A industrialização periférica – ou interconexão 
desigual e combinada – capital-imperialista respondeu a exigên-
cias que procuravam bloquear e isolar uma parcela do planeta 
(sob experiências socialistas), nutrindo-se de estratégias contrar-
revolucionárias preventivas. Então, as reivindicações democrati-
zantes populares de países secundários receberam acenos positi-
vos, derivados do formato social-democrático vigente nos países 
centrais, apontados como modelo e como ponto de chegada. A 
chegada de países secundários à condição capital-imperialista 
subalterna ocorreu, porém, no ocaso da expansão dos direitos 
sociais, reduzindo-se a democracia a procedimento eleitoral forte-
mente marcado pelo peso econômico das grandes empresas.

Pequenas – e limitadíssimas – brechas se deram no sentido de 
incorporar líderes originados nos setores populares, em proces-
so que representou algo mais que uma cooptação, ao promover 
a conversão de muitos dirigentes populares. Longe de qualquer 
transformação substantiva, emergiu uma esquerda voltada para 
adaptar setores populares para o capital: com experiência na 
direção de organizações e entidades populares, com capacidade 
de traduzir essa experiência em processos eleitorais, assumem 
postos de gestão em empresas capitalistas, em fundos de pensão 
(de origem sindical), em entidades privadas que passaram a gerir 
as fatias privatizadas do que outrora fora reivindicação de políticas 
de cunho universal. Se as tradições políticas mais truculentas nos 
países secundários não desapareceram, muitas entidades empre-
sariais procuraram mesclá-las a novas formas de convencimento. 
Esse fenômeno, analisado com profundidade para o caso brasi-
leiro (cf. NEVES, 2005; MARTINS, 2009; COELHO, 2012), encontra 
paralelo na extensão de entidades associativas de origem nacional 
ou internacional nos diferentes países integrantes dos BRICS.
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Neste prisma, o ingresso de novos países associados-concor-
rentes e o volume de expropriações incidindo (desigualmente) 
sobre todos os tipos de trabalhadores envolve graves dificulda-
des. Aprofunda perdas para trabalhadores dos países centrais, 
gerando expressões políticas e ideológicas que algumas vezes se 
traduzem em termos próximos aos do extremo nacionalismo ou 
do fascismo. Grandes mobilizações populares, tanto nos países 
centrais como em periféricos, são desconsideradas e não recebem 
soluções políticas efetivas, conduzindo a uma exasperação e à 
evidência da redução do âmbito democrático a um jogo eleitoral 
entre competidores cada vez mais similares. Abre-se um período 
social e político extremamente complexo e altamente imprevisível 
no plano internacional. A adesão de extensas massas a reivindi-
cações de igualdade (que supostamente deveriam ser asseguradas 
pela democracia) se vê bloqueada, provocando desconfiança em 
relação às organizações, entidades e instituições políticas. Assim, 
as pressões dos trabalhadores nos países capital-imperialistas, 
primários (centrais) ou secundários (periféricos), encontram cada 
vez menos vias de realização, ao tempo em que a divisão interna-
cional do trabalho os associa de maneira mais intensa.

As burguesias locais dos países secundários e com Estados 
consolidados tiveram a possibilidade de expandir-se, ainda que 
subalternamente e, a rigor, em razão da sua subalternidade. As 
seguidas crises nos países primários trazem novos impasses: de 
um lado, o país preponderante, Estados Unidos, dissemina a polí-
tica capital-imperialista (democracia como gestão social privada 
dos direitos sociais, captura dos movimentos sociais populares e 
sua conversão em gestores especializados, encapsulamento nacio-
nal das lutas de classes, etc.), do outro, os investimentos diretos 
estrangeiros (IDE) mesclam-se às modalidades locais de extração 
de valor e às punções realizadas através das dívidas públicas. Em 
conjunturas críticas, entretanto, diante da fragilidade das entidades 
dos trabalhadores, burguesias dominantes e seus Estados tendem a 
retornar a posições mais duras e menos “interconectadas”, expres-
sando mais diretamente seu predomínio militar e econômico. Com 
isso, ameaçam brecar a expansão do próprio capital-imperialismo 
no seu formato “pacífico”, isto é, centrado em guerras localizadas 
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e no ataque direto e indireto a qualquer tentativa anticapitalista. 
Reduzem os espaços de manobra dos países capital-imperialistas 
secundários e subalternos, cuja área de expansão e atuação tende 
a replicar para países mais frágeis as modalidades de “conversão” 
(convencimento acompanhado de financiamento econômico para 
a valorização dos seus capitais “locais”) e violência, inclusive pelo 
truncamento das opções via agências e instituições internacionais, 
reabrindo tensões no cenário internacional.

Do ponto de vista dos trabalhadores, há uma crise e uma 
expansão. A crise, já exposta, remete a escassos direitos e aumen-
to da sua precarização. Como observado, a diminuição generali-
zada do crescimento econômico até agora não evidenciou nenhu-
ma redução dos processos de concentração e centralização de 
capitais, nem quedas acentuadas de lucratividade para os grandes 
monopólios; ao contrário, vem aprofundando as desigualdades. 
Há, pois, uma expansão capitalista ao lado de uma crise social, 
com uma valorização do valor indiscriminada, aproveitando-se de 
todas as modalidades de exploração, desde os trabalhadores com 
contratos e direitos, passando pelos com direitos escassos, preca-
rizados (e até mesmo sob trabalho compulsório). A invisibilidade 
do processo realizado em escalas nacionais e internacionais não 
o elimina: a cada dia os processos de produção exigem mais a 
conexão entre esses trabalhadores, a despeito das enormes desi-
gualdades que os separam.

Os BRICS representam a ponta mais significativa dos países 
secundários alçados – por exigências e possibilidades internas e 
por pressões externas – a uma industrialização e generalização de 
relações sociais de tipo capitalista que hoje exigem expansão exter-
na. Embora as diferenças internas entre eles sejam gritantes, todos 
mantêm uma dupla posição: de um lado, a incorporação e adesão 
aos valores capital-imperialistas; de outro, certa desconfiança na 
manutenção das regras internacionais vigentes, em situação de 
crise. Subjaz o temor de que as potências centrais, a começar pelos 
EUA, recuem das posições capital-imperialistas “integradoras”, 
sobretudo no plano militar. Tensões entre grandes países indus-
trializados pareciam coisa do passado, mas podem reaparecer, 
como o demonstrou o episódio recente da Ucrânia.



88  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 67-89, 2014

Virgínia Fontes

 REFERÊNCIAS

AGAMBEN, G. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo, 2004.

ARANTES, P. Extinção. São Paulo: Boitempo, 2007. 

COELHO, E. Uma esquerda para o capital. O transformismo 
dos grupos dirigentes do PT (1979-1998). São Paulo: Xamã, 2012.

DREIFUSS, R. A. A Internacional capitalista: Estratégia e 
Táticas do Empresariado Transnacional (1919-1986). Rio de 
Janeiro: Espaço e Tempo, 1986

FONTES, V. O Brasil e o capital-imperialismo. Teoria e História. 
3. ed. Rio de Janeiro: Ed.UFRJ; EPSJV-Fiocruz, 2012.

_________. Verbete: Sociedade Civil. In: PEREIRA, I. B.; LIMA, J.C.F. 
(Orgs.). Dicionário da Educação Profissional em Saúde. 2. 
ed. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2009

GINDIM, S.; PANITCH, L. The Making of Global Capitalism: 
The Political Economy of American Empire. Londres; Nova 
Iorque: Verso, 2012. 

GRAMSCI, A. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001.

MARINI, R. M. La acumulación capitalista mundial y el 
subimperialismo. Cuadernos Políticos, Cidade do México: 
Ediciones Era, n. 12,  p. 21-39, 1977.

MARTINS, A. S. A direita para o social. A educação  
da sociabilidade no Brasil contemporâneo. Juiz de Fora:  
Ed. UFJF, 2009.

MARX, K. O Capital. São Paulo: Nova Cultural, 1996

MÉSZÁROS, I. Para além do capital. Rumo a uma teoria da 
transição. Campinas: Editora Unicamp; São Paulo: Boitempo, 
2002.

NEVES, L. M. W. (Org.). A nova pedagogia da hegemonia. São 
Paulo: Xamã, 2005.

PEREIRA, J. M. M. O Banco Mundial como ator político, 
intelectual e financeiro. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2011.



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 67-89, 2014    |  89

BRICS e CapItal-ImpeRIalISmo – novaS ContRadIçõeS em deBate

QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América 
Latina. In: LANDER, E. (Org.). A colonialidade do saber: 
Eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. 
Buenos Aires: Clacso, 2005. p. 227-278.

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 
3. ed. São Paulo: Pioneira, 1983.





   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 91-101, 2014    |  91

arTigo originalmenTe puBlicado na 
revisTa new laBour Forum  

(v. 23, n. 2, p. 22-28, maio de 2014). 

Repensando o marxismo e o 
imperialismo para o século XXI

leo paniTch

Resumo

O império americano, responsável pela 
reprodução do capitalismo em escala 
mundial, com forte apoio das classes 
dominantes estrangeiras, teve seus 
encargos imperialistas ampliados com 
a integração de Estados do hemisfério 
Sul ao sistema capitalista. É nesse 
contexto que exportações e fluxos de 
capital vindos da China devem ser 
compreendidos, não significando reais 
desafios à hegemonia estadunidense. 
Como a crise de 2007-8 mostra, os 
conflitos relevantes na atualidade 
são, sobretudo, intraestatais, até 
mesmo nos EUA, ao invés de conflitos 
interestatais.

Palavras-chave: Capitalismo; 
Imperialismo; Hegemonia;  
Marxismo.

leo Panitch 
Professor de Ciência Política 
da York University (Toronto, 
Canadá) e editor da revista 
Socialist Register.  
lpanitch@yorku.ca

Rethinking marxism  
and imperialism for  

the 21st Century
Abstract

The American Empire, responsible for the 
reproduction of capitalism on a world scale, 

with the strong support of foreign ruling 
classes had their imperialist responsibilities 

extended with the integration of States in 
the global south into the capitalist system. 
It is in this context that exports and capital 
flows from China must be understood, not 

read off as real challenges to American 
hegemony. As the 2007-8 crisis shows, the 

salient conflicts at present are, above all, 
within States including the U.S., rather than 

conflicts between them.

Keywords: Capitalism; Imperialism; 
Hegemony; Marxism.



92  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 91-101, 2014

Leo Panitch

Durante a maior parte do século XX, a grande influência do 
marxismo em redor do mundo estava profundamente associada 
com sua explicação para a nova relação entre capitalismo e impe-
rialismo que originou a Grande Guerra, a qual, neste ano, comple-
ta exatamente um século do seu início. Não podemos saber o que 
Marx pensaria da forma como Lênin identificou o imperialismo 
com “o estágio mais elevado do capitalismo”; mas havia, inques-
tionavelmente, certa simetria entre a famosa descrição de capital 
como tendo vindo “ao mundo suando sangue e lama da cabeça 
aos pés, por todos os poros”, feita em Das Kapital, e a expecta-
tiva de Lênin de que ele [o capital] estava no processo de deixar 
o mundo da mesma maneira. Com efeito, em 1888, cinco anos 
depois da morte de Marx, Engels tinha levantado, explicitamente, 
a perspectiva de 

uma guerra mundial de alcance e violência até então inconce-
bíveis[...]deslocamento irremediável de nosso sistema artificial 
de comércio, indústria e crédito, culminando em um colapso 
universal dos antigos Estados e sua sabedoria política conven-
cional[...] e a criação das condições para a vitória final da classe 
trabalhadora (LEYS, 2014, p. 132).1

Obviamente, hoje podemos ver quanto o capitalismo ainda 
tinha de percorrer, e quanto espaço mais ele haveria de conquis-
tar, a despeito das guerras, revoluções e depressões que gerou 
na primeira metade do século XX. Contudo, a conexão feita pelos 
teóricos marxistas do imperialismo entre a exportação de capi-
tais e a rivalidade interimperialista daqueles anos foi, de fato,  
 
 
 

1 Engels não via tal guerra como inevitável, nem como necessária à vitória 
da classe trabalhadora. Na verdade, em escritos seguintes, nos anos antes da 
sua morte, em 1895, Engels estava surpreendentemente despreocupado com os 
problemas políticos e teóricos levantados pelas conexões entre as tendências 
crescentes de exportação de capitais e os militarismos rivais e a disputa por 
colônias, problemas que, “quase tão logo suas cinzas foram espalhadas, 
se impuseram à Esquerda internacional na forma do grande debate sobre 
Imperialismo”. Ver Hobsbawm (2011, p. 81).
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problemática, mesmo em seu próprio tempo.2 Esta conexão não 
conseguiu dar suficiente importância ao contínuo papel das 
classes dominantes pré-capitalistas na condução da expansão 
territorial e do militarismo. De maneira demasiado restrita, eles 
perceberam o comportamento do Estado como objeto do contro-
le direto e exclusivo dos capitalistas; e associavam de maneira 
demasiado direta a exportação de capitais com a velha história 
do imperialismo como uma extensão do domínio por meio da 
conquista armada de territórios.

Além do mais, a forma como a teoria retratava as classes 
capitalistas dominantes como trustes que ligavam diretamente a 
indústria e os bancos sob a rubrica de “capital financeiro” era uma 
visão fortemente extrapolada daquilo que ocorria na Alemanha, 
ao passo que uma relação muito menos rígida entre a produção e 
os mercados financeiros, bem ao modelo estadunidense, tornou-
-se cada vez mais a norma ao longo do século. Ademais, a expli-
cação para a exportação de capitais para as regiões periféricas, 
em termos de saturação dos mercados domésticos nos grandes 
países capitalistas, baseou-se na noção errada segundo a qual 
o empobrecimento progressivo, aumentando o consumismo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Os textos clássicos são O Imperialismo e a Economia Mundial, de Buhkharin, 
originalmente publicado em 1915, com uma introdução escrita por Lênin; e 
Imperialismo: O Estágio Mais Elevado do Capitalismo (1917), do próprio Lênin. 
Ambos foram fortemente baseados em Capital Financeiro: Um Estudo sobre a 
Última Fase do Desenvolvimento Capitalista (1910), de Hilferding e influenciados 
por A Acumulação de Capital (1913), de Rosa Luxemburgo.
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caracterizava, necessariamente, a condição das classes trabalha-
doras nos países capitalistas maduros.3

Depois da Segunda Guerra Mundial, o império informal esta-
dunidense se responsabilizou pela extensão e reprodução do capi-
talismo em uma escala mundial, com expressivo apoio de clas-
ses capitalistas estrangeiras. As ligações econômicas, políticas e 
militares mais fortes foram forjadas entre os Estados da América 
do Norte, Europa e Japão – os quais mais tarde viriam a ser desig-
nados como G-7 –, ao invés de com as antigas colônias e depen-
dências do assim-chamado Terceiro Mundo. Lucros foram adqui-
ridos largamente no mercado doméstico, por meio do crescente 
consumo da classe trabalhadora, mesmo enquanto o terreno era 
preparado para maciças exportações de capital via corporações 
multinacionais e extensivo desenvolvimento de mercados finan-
ceiros internacionais. O compromisso dos Estados Unidos de criar 
as condições para a acumulação globalizada de capital, e a exten-
são com que os capitalistas estrangeiros, bem como os domésti-
cos, passaram a vê-lo como o grande garantidor das suas proprie-
dades, algo que a Grã-Bretanha tinha sido incapaz de conseguir 
(na verdade, dificilmente chegou mesmo a contemplar) no sécu-
lo XIX, foi agora atingido pelo império informal estadunidense, o 

3 Os textos marxistas foram influenciados pelos argumentos subconsumistas 
proto-keynesianos, desenvolvidos mais profundamente no famoso livro 
Imperialismo: um estudo (1902), de J.A. Hobson, que se baseou, ele próprio, 
em economistas estadunidenses, que à época argumentavam que o mercado 
doméstico já não era mais capaz de sustentar a enorme capacidade produtiva 
das novas corporações, ou de garantir saídas suficientes para o capital 
que haviam acumulado. Obviamente, tais afirmações logo foram provadas 
absolutamente equivocadas. À época, os capitalistas estadunidenses não 
investiam no exterior porque os lucros já não podiam ser conseguidos no 
próprio país, mas porque queriam aproveitar oportunidades adicionais. Como 
Gabriel Kolko afirmou, em desafio à altamente influente história revisionista 
sobre as raízes do império estadunidense de William Appleman Williams, que 
interpretou a política de Portas Abertas em termos de uma falta generalizada 
de oportunidades de lucro no mercado doméstico, sugerindo um tipo de “falsa 
consciência transcendental” através da qual o capital e o Estado “fracassaram 
em perceber onde seus principais ganhos seriam realizados”. Ver Gabriel Kolko 
(1976, p. 36) e Williams (1966). Neste caso, é irônico que a corrente dominante 
dos teóricos não marxistas do imperialismo estadunidense tenham endossado, 
tardiamente, a abordagem de Williams. Ver Peter Cain (2002, p. 111-115), 
Andrew J. Bacevich (2002) e Christopher Layne (2006).



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 91-101, 2014    |  95

Repensando o maRxismo e o impeRialismo paRa o século xxi

qual logrou integrar todas as outras potências capitalistas em um 
efetivo sistema coordenado sob sua égide.

Neste contexto, um forte argumento já havia sido estabeleci-
do na década de 1970, afirmando que a identificação marxista de 
imperialismo como “um produto global indiferenciado de um deter-
minado estágio do capitalismo” refletia a falta de “qualquer dimen-
são histórica ou sociológica séria” da antiga teoria (JONES, 1970, p. 
60).4 Além do mais, com o crescimento da produção manufatureira 
e das exportações em uma gama variada de países – desde a Coreia 
do Sul até o Brasil – sendo não apenas encorajada sob a rubrica de 
uma “globalização” liderada pelos Estados Unidos, mas também 
avançando pelas classes capitalistas, com suas próprias saídas de 
capital e corporações multinacionais promovidas ativamente por 
seus países, a correlação de imperialismo com neocolonialismo e 
o “desenvolvimento do subdesenvolvimento” ficou prejudicada.5

Ainda assim, é impressionante o quão amplamente algumas 
das suas premissas subjacentes continuaram a conduzir as análi-
ses acerca do imperialismo em nosso tempo. Exportações e fluxos 
de capital primeiro da Alemanha, depois, do Japão, e, mais recen-
temente, da China, têm sido frequentemente compreendidas como 
desafios à hegemonia estadunidense. Além do mais, as interven-
ções militares estadunidenses ainda são comumente vistas como 
imposição de uma “lógica territorial” de império nos moldes anti-
gos e/ou como representação de uma compensação pelo declínio 
do seu poder econômico, do qual a competitividade econômica 
internacional tem sido tomada como representante.6 

4 Giovanni Arrighi (1978, p. 17) chegou a ponto de dizer que “tendo uma vez 
sido o orgulho do marxismo, a teoria do imperialismo havia se tornado uma Torre 
de Babel, na qual nem mesmo os marxistas sabiam como encontrar a saída”.

5 A este respeito, é especialmente esclarecedor o artigo de Virgínia Fontes 
e Ana Saggioro Garcia (2014), dado o foco original de Gunder Frank sobre o 
Brasil, ao defender a tese de “desenvolvimento do subdesenvolvimento”.

6 Este foi o caso de Capitalismo Tardio, de Mandel; O Longo Século XX, de 
Arrighi; O Novo Imperialismo, de Harvey; O Imperialismo e a Economia Política 
Global, de Callinco, e Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and 
Empire, de Radhika Desai.
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Na verdade, o que tem caracterizado as relações entre os 
grandes Estados capitalistas – como sua resposta à crise econô-
mica global dos anos 1970 já demonstrou, e está sendo nova-
mente confirmada na atual crise – é não um bloco temporário 
e flutuante entre as classes capitalistas tal como Klautsky, para 
a ira de Lênin, previu que poderiam emergir depois da Primeira 
Guerra Mundial, mas sim uma integração muito mais profunda. 
Isto ficou demonstrado por redes internacionais de produção inte-
grada; pela centralidade do dólar e de títulos do Tesouro estadu-
nidense (antes e depois da era das taxas de câmbio flutuantes) no 
comércio internacional e fluxo de capitais, com Wall Street e seu 
satélite, em Londres, como os centros financeiros internacionais 
mais proeminentes; e pela elaboração comum de leis domésti-
cas, comerciais e internacionais modeladas de acordo com deter-
minações estadunidenses, mas, acima de tudo, desenhadas para 
garantir que o capital estrangeiro seria tratado da mesma maneira 
que o capital doméstico.

Embora isto não anule a competição econômica entre diversos 
centros de acumulação, pelo menos diminui fortemente o interes-
se e a capacidade de cada “burguesia nacional” de agir como o tipo 
de força coesiva determinada a desafiar o império informal dos 
Estados Unidos, não apenas por os virem como grandes garan-
tidores dos interesses capitalistas em âmbito global. E enquanto 
o papel imperialista global dos Estados Unidos tem certamen-
te abrangido a representação dos seus interesses capitalistas no 
exterior, o “interesse nacional” estadunidense passou a ser defini-
do em termos de preocupações mais fundamentais com a expan-
são e a defesa do capitalismo global.

A integração de um bom número de grandes Estados do 
hemisfério Sul ao capitalismo global no último quarto do século 
passado, geralmente por meio do caldeirão das crises econômi-
cas, ampliou, tal como que complicou, as responsabilidades impe-
riais dos Estados Unidos. Ainda assim, procurar um nexo para 
suas intervenções militares na antiga lógica de expansão terri-
torial ou na imposição dos interesses específicos de uma fração 
do capital estadunidense continua sendo um erro muito comum. 
Ao invés disso, é mister perceber que a mesma lógica de sustento 
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e expansão das condições para um capitalismo global que origi-
nalmente fundamentaram o desenvolvimento e a manutenção do 
esmagador poderio militar dos Estados Unidos lhes legou o fardo 
de dispersar este poder, em face dos mórbidos sintomas que o 
desenvolvimento desigual do capitalismo produz.

As intervenções militares dos Estados Unidos no exterior são 
melhor compreendidas de maneira bastante análoga à forma 
como compreendemos o que a força policial de Los Angeles faz 
na sua região centro-sul da cidade. Na verdade, as guerras que os 
Estados Unidos têm lutado ocorrem em lugares bastante margi-
nais à dinâmica do capitalismo global. Contudo, por mais que isto 
mereça nossa condenação, o que o Pentágono faz é muito menos 
importante na sustentação do capitalismo do que o que fazem o 
Tesouro dos Estados Unidos e o Federal Reserve Bank (FED), que 
se tornaram instituições fundamentais na coordenação de políti-
cas econômicas dos Estados capitalistas do mundo.7

Isto se confirmou pela crise econômica global iniciada em 2007-
08 e ainda definitivamente presente entre nós. O papel central do 
Tesouro e do FED na administração da crise – desde os swaps de 
moeda para garantir a outros países os tão necessários dólares, 
até a supervisão das políticas de cooperação entre os bancos 
centrais e ministérios das finanças dos países componentes do G-7 
– tem sido importantíssimo, enquanto o antes tão aclamado siste-
ma supranacional de governança da Europa tem se mostrado defi-
ciente na administração do capitalismo global, dando fim a todos 

7 Obviamente, o pensamento convencional continua sendo de que o Pentágono 
carrega a maior responsabilidade pela contenção, nos Estados Unidos, dos 
sintomas mórbidos que parecem vir, cada vez mais, com a globalização. Esta 
visão talvez seja mais graficamente expressa na famosa capa da New York 
Times Magazine de 28 de março de 1999, que trazia o “Manifesto por um Mundo 
Rápido”, de Thomas Friedman, e, sobrepostas por um punho cerrado, estavam 
destacadas as palavras: “Pela globalização do trabalho, os Estados Unidos não 
podem ter medo de agir como a todo-poderosa potência que eles são”. Quando 
o termo “Império” foi abertamente aceito na definição dos Estados Unidos, à 
época da resposta da administração Bush ao 11 de setembro (incluindo alguns 
dos seus conselheiros), a ênfase foi dada, nas palavras de Niall Ferguson, às 
“potenciais vantagens de um imperialismo estadunidense autoconsciente, ao 
invés de nos “graves riscos de ser “um império em negação” contra a ameaça 
de “atores não estatais”, como organizações criminosas e células terroristas” 
(FERGUSON, 2005, p. viii, xxvii).
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os complacentes rumores segundo os quais o euro substituiria o 
dólar como moeda internacional de reserva.

Em meio a todas as conversas sobre o iminente domínio global 
da China, a questão crucial, raramente exposta, é se o Estado 
chinês tem capacidade de assumir amplas responsabilidades na 
administração do capitalismo global. Ninguém imagina realmente 
que a Rússia, apesar da sua admissão pela Organização Mundial 
do Comércio (OMC), poderia desenvolver tal capacidade pronta-
mente; porém, mesmo a China ainda está evidentemente a um 
longo caminho de ser capaz para tal. Esta mudança requereria 
mercados financeiros mais fortes e muito mais liberais dentro 
da China, ou seja, significaria o desmantelamento dos controles 
de capital que são pilares fundamentais do domínio do Partido 
Comunista – ademais, em um momento em que seu próprio siste-
ma financeiro está sob severo estresse.

Isto posto, o grupo de países capitalistas G-20, inicialmen-
te criado pelo Tesouro dos Estados Unidos como um meio de 
“contenção de perdas” na emergência da crise gerada pela vola-
tilidade das finanças globais na década de 1990, recebeu mais 
importância. Desde que os líderes destes países foram convoca-
dos a Washington por George Bush, no nefasto outono de 2008, os 
comunicados do G-20 têm renovado repetidamente seu 

compromisso de conter barreiras [já existentes] e abster-se de 
impor novas barreiras aos investimentos ou comércio de bens 
e serviços... [e] minimizar qualquer impacto negativo no co-
mércio e investimento de nossas ações de política doméstica, 
incluindo política fiscal e ações de suporte ao setor financeiro.8

Reforçando: a crise colocou em evidência as tensões internas 
que os Estados Unidos enfrentam entre agir tanto como Estado 
quanto como Estados Unidos e como o Estado indispensável ao 
capitalismo global. Fricções com o Congresso não são nenhuma 
novidade, é claro. Depois do batismo de fogo por que Robert Rubin 
passou logo que se tornou secretário do Tesouro durante a crise 
do peso mexicano no começo de 1995, com o Congresso (mesmo 
com maioria democrática) inicialmente se negando a aprovar o 

8 Comunicado da Conferência do G-20 em Toronto. Junho de 2010.
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resgate financeiro orquestrado pelo órgão, Rubin afirmou que 
entendeu a resistência do Congresso como “tentando se opor a 
nós sem de fato nos parar” (RUBIN, 2003, p. 25).

Ainda assim, enquanto a saga do teto da dívida de Washington 
se desenrolava, o apetite por títulos do Tesouro, longe de ser 
saciado, cresceu enormemente durante a crise – especialmente na 
China. Isto apenas serviu para lembrar aos líderes políticos esta-
dunidenses que a “rivalidade política em Washington é irrespon-
savelmente perigosa”, dadas as “responsabilidades excepcionais” 
dos Estados Unidos “para com a saúde econômica mundial” (BBC 
NEWS, 2011). A crise expôs completamente o quanto os países 
do mundo estão envolvidos não somente nas contradições inter-
nas dos Estados Unidos, mas ainda mais nas irracionalidades 
mais profundas do capitalismo global. Além disso, a crise também 
mostrou que os conflitos mais relevantes no mundo atual são, 
antes, os conflitos intraestatais, inclusive dentro dos próprios 
Estados Unidos, ao invés dos conflitos interestatais. 

Isto nos traz de volta a um dos dilemas centrais do marxismo 
atualmente, nomeadamente, o divórcio entre a teoria e a prática. 
As instituições políticas da classe trabalhadora, que abrigaram o 
ideário socialista no século XX, mostraram-se inadequadas para 
fazê-lo. A possibilidade de uma redefinição radical das políticas 
socialistas e das organizações trabalhistas no contexto das novas 
lutas de classes – da China à Grécia e ao Brasil – está agora, mais 
do que nunca, na agenda. Neste sentido, voltamos ao ano de 1917 
e à esperança que os revolucionários marxistas de então alimen-
tavam acerca das implicações de um rompimento com o “elo mais 
fraco” do capitalismo. Dado o papel central dos Estados Unidos 
no capitalismo global, poderia parecer que sua destruição, mesmo 
não sendo um processo iniciado necessariamente por forças radi-
cais originadas no coração do Império, apenas seria possível de se 
realizar se conseguisse encorajar uma grande mudança no equilí-
brio das forças de classe dentro dos próprios Estados Unidos.

Tradução: Camila Alves da Costa
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O presente artigo1 tem como objetivo desenvolver uma abor-
dagem quantitativa sobre a atuação internacional das empresas 
brasileiras da indústria da construção pesada2 de 1969 até 2010. 
Desde o final dos anos 1960, as empreiteiras nacionais busca-
ram e estabeleceram contratos para obras públicas e privadas em 
outros países, sobretudo em mercados na América Latina, África 
e Oriente Médio e, depois, também na Europa e América do Norte. 
Os primeiros contratos assinados pelas construtoras brasileiras no 
exterior são datados do ano de 1969. Tal fato explica nossa esco-
lha pelo início do recorte cronológico. Já o marco final do proces-
so, o ano de 2010, justifica-se por ser o final do ciclo político do 
governo Lula da Silva no Brasil, um período marcado por intenso 
incentivo à atuação dessas empresas no exterior.

Sobre o método quantitativo, como bem lembra o saudoso 
professor Ciro Flamarion Cardoso e Héctor Perez Brignoli, a 
introdução dos números e do método quantitativo pode enriquecer 
e facilitar a comprovação de certas leituras do processo histórico, 
dando maior grau de cientificidade e confiabilidade a certas 
conclusões tecidas, porém seu uso deve ser acompanhado de 
precauções. Isso porque os dados quantitativos não podem ser 
entendidos como um fim em si mesmo, mas dados dos quais se 
parte para fundamentar determinadas explicações e interpretações 
sobre a realidade (CARDOSO; BRIGNOLI, 2002). São proveitosas 

1 Este artigo é fruto de uma pesquisa que contou com o apoio financeiro da 
Faperj e do CNPq. Agradeço aos bolsistas Camila dos Santos, Nicolle Garcia Berti 
e Daniel Ignácio Matias Pereira pelo auxílio na coleta e processamento dos dados.
 
2 A indústria da construção pesada é o setor econômico que abrange as 
empresas dedicadas às obras de infraestrutura, comumente conhecidas como 
empreiteiras. Essas empresas são responsáveis por empreendimentos contratados 
preferencialmente pelo aparelho de Estado, realizando obras de transporte (rodovias, 
ferrovias, hidrovias, pontes e viadutos), de energia (usinas hidrelétricas, usinas 
térmicas, linhas de transmissão, subestações, entre outras), de saneamento 
(estação de tratamento de água e esgoto, encanamento em vias públicas, 
emissários submarinos, etc), de urbanização (vias públicas urbanas, calçamento, 
logradouros públicos e outras intervenções urbanas), obras industriais (plantas 
fabris, plataformas de petróleo, etc.), dutos (oleodutos, gasodutos, minerodutos e 
alcooldutos), além de portos e aeroportos. Muitas vezes, essas empresas também 
atuam em outros ramos da engenharia, executando projetos de montagem 
industrial, montagem elétrica e edificações, etc.
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também as recomendações de Pierre Vilar (1965) e Jean Bouvier 
(1976). Conforme lembram, o uso de dados quantitativos não 
deve excluir uma leitura qualitativa do processo, tendo em vista 
uma perspectiva totalizante e que leve em conta sua historicida-
de. Assim, ao analisar os dados acerca da internacionalização das 
empreiteiras brasileiras, relacionaremos esse fenômeno histórico a 
questões como o sistema internacional, a política externa brasilei-
ra e o processo de acumulação de capital no Brasil e no mundo. 
Quanto à documentação utilizada, é constituída majoritariamente 
de fontes primárias, derivadas diretamente do objeto de pesquisa.  
O principal conjunto documental trabalhado é composto pela revis-
ta mensal O Empreiteiro, fichada em suas edições desde seu lança-
mento, em fevereiro de 1968, até o final do ano de 2010, no total de 
493 exemplares. Em adição às informações à disposição na revista, 
acessamos outras fontes derivadas das empresas do setor, como 
suas páginas eletrônicas, que trazem detalhes das suas obras no 
exterior.3 Outra tipologia de fonte primária consultada é constituída 
pelas memórias de empresários e agentes associados ao processo 
de internacionalização dessas empresas, que trazem alguns dados 
sobre o objeto em discussão. Completamos esses documentos com 
outras fontes auxiliares, como periódicos de grande circulação,4 em 
matérias e notícias que tivessem relação com o assunto, e fontes 
secundárias (na maioria dissertações de conclusão de mestrado) 
de onde extraímos relevantes informações sobre os contratos das 
empreiteiras no exterior e sua experiência nessas obras.

O processamento dos dados se deu com certas indagações 
colocadas às fontes, na busca de dados como: país onde foi firma-
do o contrato; local onde foi executada a obra; empresa respon-
sável pelo empreendimento; outras empresas presentes ou não 
dentro do consórcio realizador da obra; nome da obra; tipo de 
obra; características do empreendimento; valor da obra; data de 
estabelecimento do contrato; período de execução da obra; fonte 

3  Os sítios eletrônicos das empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo 
Corrêa, Mendes Júnior, Queiroz Galvão e OAS.

4  O Globo, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Valor Econômico e Le Monde 
Diplomatique Brasil.
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financiadora do empreendimento; fonte de informação acerca dos 
dados arrolados a respeito do contrato. É importante salientar, 
porém: a pesquisa está neste momento em uma etapa interme-
diária e temos ainda diversas lacunas acerca dessas informações. 
Sendo assim, apresentaremos dados ainda preliminares e que não 
abrangem todas essas características do processo.

Com essa modulação, conseguimos arrolar um total de 404 
contratos celebrados a partir de 1969, dos quais 368 foram assi-
nados até 2010. Com isso, tivemos alguns resultados interessan-
tes que indicam certas tendências da marcha de internacionali-
zação das empresas brasileiras, como seus principais locais de 
atuação, o grau de concentração das obras no exterior em algu-
mas poucas empresas brasileiras, o predomínio de determinados 
tipos de obras em detrimento de outros na atuação internacional 
das empresas brasileiras, o grau de incentivo estatal brasileiro 
mediante financiamentos aos contratos e o percurso histórico do 
processo de transnacionalização das empresas brasileiras, iden-
tificando períodos de intensificação do processo e períodos de 
recuo do fenômeno.

A partir do tratamento quantitativo dos dados, verificamos 
algumas tendências e características da marcha de internacionali-
zação das empreiteiras brasileiras. Em primeiro lugar, analisemos 
a distribuição geográfica dos contratos por país:

Tabela 1 - Contratos estabelecidos pelas empreiteiras 
brasileiras por país entre 1969 e 2010

PAÍS QUANTIDADE DE 
CONTRATOS

África do Sul 2

Alemanha 1

Angola 23

Arábia Saudita 1

Argélia 9

Argentina 10

Bahamas 1

Bolívia 22

Continua
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PAÍS QUANTIDADE DE 
CONTRATOS

Botswana 1

Cabo Verde 1

Camarões 4

Chile 29

China 4

Cingapura 1

Colômbia 17

Congo 3

Costa Rica 3

Cuba 1

Djibuti 1

Egito 1

Emirados Árabes Unidos 4

Equador 15

Espanha 2*

EUA 40

Guiné 2

Haiti 1

Índia 1

Inglaterra 3

Irã 2

Iraque 9

Laos 1

Líbia 8

Malásia 1

Mauritânia 6

México 9

Moçambique 5

Nigéria 2

Panamá 8

Continua
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PAÍS QUANTIDADE DE 
CONTRATOS

Paraguai 13

Peru 24

Portugal 35*

República Dominicana 7

Rússia 1

Santa Lúcia 1

Suazilândia 1

Suriname 1

Tanzânia 1

Trinidad e Tobago 1

Uruguai 11

Venezuela 16

Zaire 3

TOTAL: 51 TOTAL: 369*

Fonte: Elaboração própria.

* São 368 contratos, porém um deles é o trem de alta velocidade entre Portugal e 
Espanha e foi contabilizado nos dois países, por isso um número a mais.

Como mostra a tabela 1, o movimento de mais de quarenta 
anos das empresas brasileiras de construção pesada é bastante 
vigoroso, contabilizando 368 contratos em 51 diferentes países do 
mundo, abrangendo todos os continentes habitados do planeta, 
com exceção da Oceania. Apesar do movimento ter um caráter 
aparentemente generalizado, despontam alguns países como os 
principais alvos da atuação das empreiteiras brasileiras.
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Gráfico 1 - Países com mais de dez contratos das empreiteiras 
brasileiras, com quantidade

Fonte: Elaboração própria.

Pelo gráfico 1, podemos evidenciar os países que constituem os 
alvos primordiais do processo de internacionalização das emprei-
teiras brasileiras. É interessante notar a liderança do mercado 
norte-americano como principal país onde as empresas brasilei-
ras estabeleceram quantitativamente contratos. O fato de ser um 
mercado aberto a instituições de outros países e de ter o maior 
mercado de obras de infraestrutura do mundo contribui para 
isso. Porém, deve-se levar em conta também a intensa presen-
ça da empreiteira Odebrecht neste país, que tem um histórico de 
sucesso na realização de obras, em particular na Flórida e para as 
Forças Armadas norte-americanas. Assim, dos quarenta contratos 
contabilizados por empreiteiras brasileiras no país, 31 correspon-
dem a obras da Odebrecht.

A vice-liderança do mercado português também é um 
fenômeno detentor de atenção. Apesar de não ser um país que 
comporta um volume muito elevado de obras de infraestrutura, 
o contexto de entrada do país na União Europeia – que ocorreu 
em 1986 – levou à realização de diversas intervenções em obras 
públicas no território português a partir de então. Nesse contexto, 
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a Andrade Gutierrez e a Odebrecht adquiriram construtoras locais 
e passaram a ter força naquele mercado, sendo importantes agen-
tes da integração da infraestrutura portuguesa à Europa. No ano 
de 1988, a Odebrecht incorporou a empreiteira portuguesa Bento 
Pedroso Construções (BPC) e, no mesmo ano, a Andrade Gutierrez 
absorveu a construtora Zagope, sendo que ambas já detinham um 
portfólio razoável de obras ativas no país. Assim, a presença das 
empreiteiras brasileiras no mercado português está concentrada 
nas ações das subsidiárias das duas construtoras brasileiras, que 
foram responsáveis por 33 dos 35 contratos assinados de obras 
de construtoras brasileiras no país. Além disso, o fato de ser este 
um país lusófono facilitou a entrada das empresas brasileiras, as 
quais também possuem intensa atuação em outras nações onde o 
português é o idioma, sobretudo no continente africano.

Um aspecto significativo da distribuição geográfica dos 
contratos das empreiteiras brasileiras é a pouca expressão, mesmo 
recentemente, das suas ações nos mercados “emergentes” dos 
outros membros dos BRICS. Apesar de China, Índia, Rússia e África 
do Sul terem executado nas últimas décadas diversos empreendi-
mentos de infraestrutura, as empresas brasileiras de engenharia 
pouco participaram e participam desse processo. Assim, até 2010 
foram contabilizados apenas dois contratos assinados na África 
do Sul, quatro na China, um na Índia e mais um na Rússia, mas 
nenhum deles detinha grande expressão ou valor muito elevado. 
A explicação para tal fenômeno parece residir no fato de serem 
esses mercados bastante restritos para as empresas de construção 
pesada locais ou de países que detêm ali tradicional predomínio, 
dando a essas empresas preferência, em detrimento das emprei-
teiras brasileiras.

Além dessa característica, como é possível notar, dos doze 
países contendo mais de dez contratos de empreiteiras brasileiras, 
nove são da América do Sul. Logo, apenas três deles são de fora 
dessa região, sendo um da América do Norte, outro da Europa e 
um terceiro africano. Nessa amostragem de 255 contratos (dos 368 
totais) celebrados em países com mais de dez contratos de empre-
sas brasileiras, 157 se deram em países da América do Sul, ou 
61,5% do total. Dentre os países da região, o que contabilizava até 
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2010 a maior quantidade de contratos de empresas de construção 
pesada brasileiras era o Chile, com 29 projetos. De fato, o que se 
verifica é que, dentre os onze países da América do Sul além do 
Brasil, todos têm ao menos dez contratos com empreiteiras brasi-
leiras, com exceção das duas Guianas independentes: o Suriname, 
onde foi assinado apenas um contrato até 2010, e a Guiana, país 
no qual não foi assinado qualquer contrato por parte das emprei-
teiras brasileiras.

Assim, na quantidade de contratos por continentes, verifica-
mos o predomínio da América do Sul.

Gráfico 2 - Distribuição dos contratos das empreiteiras brasileiras 
por continentes/regiões

Fonte: Elaboração própria.

Novamente o que se verifica é um predomínio da América do 
Sul, onde se encontra quase metade de todos os contratos das 
empreiteiras brasileiras no exterior. A África também tem desta-
que e figura como a segunda região preferencial de atuação das 
empreiteiras brasileiras, com um total de 73 contratos, ou 19,8% 
de todos os contratos estabelecidos pelas construtoras nacionais 
alhures. Segue-se a América do Norte, que contabiliza basicamen-
te os quarenta contratos firmados nos Estados Unidos e os nove 
no México, inexistindo qualquer obra de empreiteira brasileira no 
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Canadá. Já os dados sobre a Europa também podem enganar se 
for realizada uma leitura pouco atenta deles. Isso porque dos 41 
contratos estabelecidos no continente, 35 estão em Portugal, basi-
camente em ações das subsidiárias da Odebrecht e da Andrade 
Gutierrez no país. Assim, a entrada das empresas brasileiras 
no continente é altamente limitada por barreiras e mecanismos 
impeditivos à sua inserção. Desse modo, não há qualquer obra de 
uma empreiteira brasileira em grandes e importantes mercados 
como o francês e o italiano, dadas as políticas protecionistas 
adotadas nesses e em outros países europeus. Outra região que 
apresenta dificuldades para as empreiteiras brasileiras é a Ásia, 
onde há reduzida presença das empresas nacionais. Já em relação 
ao Oriente Médio, apesar do número razoavelmente reduzido 
de contratos firmados na região, estes costumam ser de elevado 
valor, portanto, a região figura como um mercado extremamente 
atrativo para as empreiteiras brasileiras.

Com isso, é possível perceber a proporção da presença das 
empresas brasileiras em cada continente por meio da tabela 2.

Tabela 2 - Proporção da presença das empreiteiras brasileiras  
em cada continente

CONTINENTE QUANTIDADE 
DE PAÍSES

PAÍSES COM 
CONTRATOS DAS 
EMPREITEIRAS 
BRASILEIRAS

PROPORÇÃO

África 54 17 31,5%

América 
Central

20 8 40%

América do 
Norte

3 2 66,7%

América do  
Sul

12 11 91,7%

Ásia 50 8 16%

Europa 46 5 10,9%

Oceania 14 0 0%

TOTAL 199 51 -

Fonte: Para os números de países por continente, foi consultado o portal do IBGE. 
http://www.ibge.gov.br/ acessado em 10 de março de 2014.
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Assim, pode-se verificar na tabela 2 como a presença das 
empreiteiras brasileiras em regiões como a América do Sul, 
América do Norte, América Central e África é bem mais genera-
lizada entre os diversos países do que em regiões como Europa 
e Ásia, onde a existência dessas empresas se restringe apenas a 
alguns poucos países.

Enfim, com esses dados, segundo é possível perceber, se o 
processo de internacionalização das empreiteiras brasileiras é um 
movimento intenso, consolidado e verificado em vários continen-
tes e países do mundo, ele tem por marca a alta concentração 
geográfica em algumas regiões e países, como a América do Sul, 
a África, a América Central, além dos EUA e Portugal. Apesar de a 
presença das empreiteiras brasileiras ser significativa nessas loca-
lidades, sua participação em mercados da Europa, Ásia e Oceania 
é praticamente nula.

Para além das características geográficas do processo de 
internacionalização das empresas brasileiras de construção, exis-
tem também questões de ordem histórica que afetaram o desem-
penho dessas empresas. Assim, podemos verificar através do 
gráfico 3 a trajetória da quantidade de contratos estabelecidos 
pelas empreiteiras brasileiras no exterior desde o seu início, em 
1969, até o final do governo Lula da Silva, em 2010.

Gráfico 3 - Contratos assinados pelas empreiteiras brasileiras no 
exterior, por ano

Fonte: Elaboração própria.
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Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que nesses casos os 
dados não são totalmente confiáveis. A despeito da maioria dos 
368 contratos ter claramente indicado nas fontes trabalhadas o 
ano de assinatura, não conseguimos identificar essa informação 
em todos eles. Desse modo, agimos por dedução em alguns casos, 
porquanto muitas vezes as empresas ou os periódicos trabalhados 
não indicavam exatamente o ano, mas em geral o período da obra 
e de estabelecimento do contrato.

Podemos evidenciar certas tendências nesse gráfico, o que se 
explica por fatores de ordem tanto doméstica como internacional. 
Nos primeiros anos da transnacionalização das empresas 
brasileiras de engenharia, o processo está em fase ainda nascente 
e são poucos os contratos firmados anualmente no exterior. Assim, 
as empresas brasileiras faziam naquele momento suas primei-
ras investidas no mercado externo e a quantidade de contratos 
celebrados anualmente é em geral baixa. Isso é a marca dos sete 
primeiros anos da série histórica, de 1969 a 1975, que representa 
também o auge histórico da demanda interna de obras públicas no 
Brasil e, mesmo assim, as empreiteiras brasileiras buscavam opor-
tunidades no exterior. No âmbito externo, deve-se destacar – para 
compreender o início do processo de transnacionalização do setor 
– as independências na África e na Ásia, bem como as linhas de 
crédito do BIRD e do BID com licitação internacional para obras na 
América Latina. Impulsionadas por esses dois fatores as emprei-
teiras brasileiras obtiveram seus primeiros contratos no exterior.

Porém, com o choque do petróleo de 1973 e a recondução das 
políticas domésticas do período Geisel de incentivo à exportação 
de manufaturados e de serviços e, principalmente, com a cria-
ção de mecanismos de política econômica de favorecimento das 
empresas de engenharia que atuassem no exterior a partir de 1975 
(CAMPOS, 2010), o que se nota é que o movimento ganha mais 
vigor a partir de 1976, e se prolonga até o ano de 1983. A despeito 
de ser um período de estagnação e até de retração da demanda 
interna de obras públicas, as empresas a estabelecer contratos no 
exterior foram justamente as maiores do país, as quais mantive-
ram um nível de atividade interna razoável no período, ancoradas 
nos grandes projetos da ditadura, ainda em andamento, como as 
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hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, as usinas nucleares de Angra e o 
projeto Carajás.

Segue-se uma estagnação do movimento, entre 1984 e 1987.5 
Tal realidade pode ser explicada pela recessão internacional e 
também pela estagnação da economia brasileira, em face de 
diversas falências no setor de obras públicas no período e menor 
empenho estatal no suporte às investidas dessas empresas no 
exterior. A década de 1980 é marcada pela recessão no mundo 
e na América Latina, com consequente limitação da demanda de 
obras de infraestrutura nos mercados de atuação principal das 
empreiteiras brasileiras.

Após esse ciclo de baixa das exportações de serviços de 
engenharia, em 1988 se inicia um período extremamente vigoroso 
de expansão internacional das empreiteiras brasileiras, naquele 
momento já pilotado pela Andrade Gutierrez e pela Odebrecht – e 
não mais pela Mendes Júnior –  que inclusive adquirem constru-
toras no exterior e se firmam em mercados promissores, como 
Portugal e Estados Unidos. Entre 1988 e meados da década de 
1990 encontramos um período no qual anualmente são assinados 
mais de dez contratos. Este é, portanto, o período mais rico de 
expansão internacional das empreiteiras brasileiras. Há de se levar 
em conta para esse sucesso a recuperação da economia interna-
cional no final da década de 1980 e começo dos anos 1990, a aber-
tura das economias do mundo no contexto do fim da Guerra Fria, 
a expansão do processo de integração econômica regional (União 
Europeia e NAFTA) e da mundialização do capital, e também os 
incentivos realizados pelo governo brasileiro à internacionali-
zação das empresas e à maior competitividade das companhias 
domésticas. Trata-se de uma fase de baixo crescimento da econo-
mia brasileira e crise no setor de obras públicas. Isto, no entan-
to, não é muito diferente do período logo anterior (pré-1988) e 
posterior (pós-1997). Enfim, o que parece explicar esse ciclo de 
expansão internacional das empreiteiras brasileiras no decênio 

5  Para o contexto interno no período da ditadura, ver a obra Estranhas 
Catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988, ainda 
no prelo. 
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1988-1997 são as próprias condições conjunturais do mercado 
internacional, fator que vem associado ao fato de haver no Brasil 
grandiosas e experientes empresas de engenharia, que mantive-
ram o apoio estatal mesmo após o fim da ditadura.

Já a partir da segunda metade dos anos 1990, verifica-se uma 
série de abalos econômicos internacionais e domésticos. A crise 
asiática de 1997, seguida pela crise russa de 1998 e a brasileira 
em 1999 desaquecem o mercado internacional de obras públicas 
e a força do movimento de internacionalização das empreiteiras 
brasileiras. A segunda metade do mandato do governo Fernando 
Henrique Cardoso é assinalada por intensa recessão econômica 
que afeta as empresas brasileiras de engenharia e suas ativida-
des no exterior. Assim, o período 1996-2002 é marcado por certa 
retração do processo de transnacionalização das empreiteiras 
brasileiras, em face da deterioração das condições econômicas 
internas e externas.

O período posterior é o que trouxe a maior quantidade de 
contratos assinados no exterior pelas empreiteiras brasileiras. 
Neste prisma, o período Lula da Silva (2003-2010) é caracterizado 
por uma recuperação da economia brasileira, por ser um momen-
to de crescimento da economia mundial, liderado por novos polos 
e por ser uma época de expansão das atividades das empresas 
brasileiras de construção pesada no exterior. Todo o crescimento 
dos BRICS no período, em especial da economia chinesa, se não 
gera oportunidades de obras diretamente nesses mercados espe-
cíficos, impulsionou a realização de empreendimentos – em espe-
cial na área de logística – em regiões como a América Latina e a 
África. Há de se levar em conta também os projetos da Iniciativa 
de Integração da Infraestrutura Sul-Americana (IIRSA) e a eleva-
ção dos preços do petróleo (em virtude das guerras norte-america-
nas no Oriente Próximo), que levaram ao aquecimento do merca-
do de obras públicas em países produtores, como a Venezuela, 
importante zona de atuação das empreiteiras brasileiras no perío-
do. Além do cenário positivo doméstico e externo, um fator deci-
sivo para compreender esse movimento é o amplo suporte dado 
pelo aparelho de Estado e pelas políticas públicas para a atuação 
das empreiteiras no exterior. As linhas de crédito do BNDES e o 
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suporte concedido pela diplomacia brasileira potencializaram 
em muito a capacidade de atuação dessas empresas no exterior. 
Apesar do abalo da crise de 2008, a qual afetou imediatamente 
as ações internacionais dessas empresas, o que se verificou em 
seguida foi a intensa recuperação desse processo e a continui-
dade da expansão das atividades das construtoras nacionais em 
outros países, com recordes anuais na quantidade de contratos 
firmados no exterior.

Assim, como notamos, fatores de ordem internacional e domés-
tica condicionaram a atuação das empreiteiras brasileiras entre 
1969 e 2010. O suporte estatal e diplomático deve ser levado em 
conta para explicar a quantidade anual de contratos assinados, 
bem como as condições conjunturais do mercado e do sistema 
internacional. Ainda conforme verificamos – ao contrário do suge-
rido por certas explicações – 6 não é o desaquecimento do merca-
do doméstico que leva as empresas para o exterior. Pelo contrá-
rio, segundo notamos, em épocas de aquecimento da economia 
brasileira, essas empresas ampliaram suas atividades no exterior 
e períodos de retração econômica doméstica marcaram também 
momentos de baixa quantidade de contratos assinados pelas 
construtoras brasileiras em outros países. Como evidenciado 
também, a partir da década de 1980, quando já há um conjunto de 
grandes e experientes empreiteiras no Brasil e políticas em vigor 
de proteção e incentivo à atuação internacional dessas empresas, 
cada vez mais seu sucesso no exterior (medido, imperfeitamente, 
pela quantidade anual de contratos estabelecidos fora do país) vai 
depender mais de elementos conjunturais externos do que inter-
nos. A despeito de certas variações, essas empresas permanecem 
altamente capitalizadas e apoiadas pelo aparelho de Estado, inde-
pendente da gestão política em vigor.

Em relação à tipologia de obras, temos algumas tendências 
interessantes a respeito do processo de transnacionalização das 
empreiteiras brasileiras, conforme se verifica no gráfico a seguir.

6 Em especial as apoiadas nas obras de Ruy Mauro Marini. Para tal, ver 
principalmente o livro Subdesenvolvimento e Revolução (2012).
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Gráfico 4 - Contratos das empreiteiras brasileiras no exterior, por 

tipo de obra 

Fonte: Elaboração própria.

Consoante podemos notar no gráfico 4, as empresas brasileiras 
de engenharia atuam no exterior justamente no que elas dispõem 
de mais experiência no seu histórico pregresso interno. Assim, 
elas executam sobretudo obras rodoviárias e obras de barragens 
e hidrelétricas, isto é, os empreendimentos nos quais elas mais 
atuaram no mercado doméstico e que correspondem inclusive ao 
modelo de transportes e energia característico da economia brasi-
leira. Assim, as empreiteiras brasileiras parecem exportar o mode-
lo de desenvolvimento posto em prática no Brasil desde meados 
da década de 1950 e que se configura como padrão de transportes 
rodoviário e o modelo de geração de energia elétrica tendo por 
base as usinas hidrelétricas. Não se vê o mesmo vigor das emprei-
teiras brasileiras no exterior para realizar ferrovias, obras portu-
árias ou termelétricas, porquanto elas não dispõem da mesma 
experiência nesses nichos. Dentre as obras arroladas no gráfico 
4 como “outras”, encontram-se diversos tipos de empreendimen-
tos, como obras de urbanização, dutos, obras-de-arte especiais 
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(pontes, viadutos e túneis), estádios, obras industriais, instalações 
elétricas, etc.

Por fim, para completar o quadro de tendências e características 
do processo de internacionalização das empresas brasileiras, é 
interessante observar o gráfico 5, no qual figura a concentração 
de empreendimentos no exterior por empresa realizadora.

Gráfico 5 - Obras das empreiteiras brasileiras no exterior, por 
empresa

Fonte: Elaboração própria.

 
O que se percebe no processo de internacionalização das 

empreiteiras brasileiras é um grau extremamente elevado de 
concentração. Assim, se ao menos 37 empresas brasileiras de 
construção pesada já tiveram contratos no exterior, apenas cinco 
detêm 82,6% do seu montante entre 1969 e 2010. Um mesmo 
grupo, a Odebrecht e suas subsidiárias, detém mais de 40% da 
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Rabello, Esusa, Ecisa, Affonseca e outras que foram à falência e 
que não atuam mais fora do país. Ou melhor, boa parte dessas 
empresas correspondente aos 17,4% do mercado externo de enge-
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concentrado em apenas cinco empresas, as quais hoje abocanham 
praticamente todos os contratos assinados no exterior.

Assim, consoante evidenciado, o processo de transnacio-
nalização das empreiteiras brasileiras não é só um movimento 
generalizado entre empresas de variado porte que atuam no setor 
de construção pesada no Brasil. Pelo contrário, trata-se de um 
movimento típico do grande capital, capitaneado pelas empresas 
consideradas líderes no mercado doméstico de obras públicas.7

Com essas tabelas e gráficos, tentamos apontar as 
principais características e tendências do processo histórico de 
transnacionalização das empresas brasileiras de construção 
pesada. Vejamos agora como podemos explicar esse fenômeno.

EM BUSCA DE UMA EXPLICAÇÃO

Os dados manuseados na presente pesquisa têm reafirmado 
as hipóteses com as quais já vínhamos trabalhando. Sem ignorar 
as explicações para o fenômeno, como a tese do subimperialismo 
brasileiro, compreendemos que a explicação dada por Ruy Mauro 
Marini e seus adeptos não é suficiente para justificar o fenôme-
no da internacionalização das empresas brasileiras. Isso porque 
não é a estreiteza do mercado que explica a atuação das empre-
sas no exterior, mas a própria experiência e alta capacidade de 
capital que elas desenvolveram  no Brasil antes e, principalmente, 
durante a ditadura civil-militar (1964-1988). Assim, essas empre-
sas atuam em diversos ramos econômicos no mercado doméstico 
e são capazes, por seu porte e experiência técnica, de executar 
obras no exterior. Esse movimento apoia-se em um amplo suporte 
e favorecimento estatal, o que se dá sobretudo em regiões geográ-
ficas prioritárias da política externa brasileira, nas quais a atuação 
do país se pode fazer presente com mais força e intensidade, como 
a América do Sul e a África, em especial a subsaariana.

7 Assim, na lista de maiores empreiteiras de 2010 do Brasil da revista O 
Empreiteiro, a Odebrecht figurava em primeiro lugar, seguida pela Camargo 
Corrêa, a Andrade Gutierrez e a Queiroz Galvão, justamente quatro das cinco 
maiores multinacionais brasileiras da engenharia. Já a Mendes Júnior, que 
encarou um processo de falência nos anos 1990, constava em décimo lugar.
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Desse modo, com os dados expostos na pesquisa, reafirma-
mos8 o seguinte: temos no Brasil um capital de tipo monopolista 
e internacional, que não só exporta capitais como parece também 
possuir grande relevância na determinação da pauta das políti-
cas públicas domésticas e na política externa. Portanto, o posi-
cionamento internacional do Estado e dos capitais brasileiros não 
deve ser lido mais dentro dos primados do subdesenvolvimento, 
da plena dependência ou subordinação no sistema interestatal 
capitalista contemporâneo. O padrão de acumulação de capital no 
Brasil e o porte monopolista de alguns grupos domésticos apon-
tam mais para uma relativa autonomia do Estado e dos capitais 
brasileiros, em uma situação de dependência complexa, na qual 
o país permanece com certa subordinação econômica em rela-
ção aos polos centrais do sistema internacional, porém se porta 
como uma potência “imperialista” sobre outros países (como os 
da América do Sul e, em menor escala, do continente africano), 
onde o Brasil se apresenta com tecnologia superior, manufatura-
dos e capitais para exportar e agente ativo de acordos verticais de 
cooperação.9

É interessante notar como parece que esse movimento de 
expansão internacional desses grupos se dá em paralelo e rela-
cionado à ampliação do seu poder e suas áreas de atuação no 
cenário doméstico. Assim, é justamente no governo Lula da Silva, 
quando essas empresas ampliam sua atuação no exterior, que 
elas conseguem importantes concessões, injeções de capital e 
contratos para realização de obras no próprio território brasilei-
ro. Projetos como os estádios da Copa do Mundo, as instalações 
das Olimpíadas, as grandes usinas hidrelétricas do Madeira e de 
Belo Monte, as profundas intervenções urbanas nas maiores cida-
des brasileiras e os projetos militares do período não se deram em 
prejuízo às atividades dessas empresas no exterior. Pelo contrário, 
elas ampliaram seu poder econômico e político simultaneamente 
no ambiente doméstico e no mercado externo, garantindo a esses 

8  Conforme indicamos originalmente em Campos (2013).

9  Ver, por exemplo, a tese de doutorado de Ana Elisa Saggioro Garcia.
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grupos um poder central dentro da condução da coisa pública no 
Brasil recentemente. A dominação do capital monopolista inter-
nacional parece se transfigurar com o predomínio desses grandes 
conglomerados privados que pautam ao mesmo tempo a política 
doméstica e a agenda internacional do país.10
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conhecimentos; outra dominadora, revelada pelo 
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pela ação predatória de empresas brasileiras nos países 
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The foreign policy of Lula’s government (2003-2010) towards Africa 
presents two façades: one cooperative, materialized on initiatives like 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
(Unilab) and programs of knowledge transference; another dominant, 

revealed by Brazil interest in expanding its political leadership and 
the predatory activities of Brazilian companies in African countries. 

This work concludes that this duality 
of diplomatic actions exposes, 
besides the structural limits to 
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contradictions of Brazilian society.
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1 INTRODUÇÃO

Ao se analisar política externa, é preciso ter em mente as 
diversas estratificações que atravessam o Estado nacional, sendo 
inviável enxergá-lo como um ente monolítico, uniforme, guiado 
por lideranças descoladas do ambiente doméstico. Grupos sociais 
pressionam o governo a satisfazer seus interesses, ao passo que 
este busca atender, por meio da sua política externa, as demandas 
internas, muitas vezes conflitantes entre si.

O conceito de interesse nacional, frequentemente utilizado por 
políticos e diplomatas a fim de justificar e legitimar tomadas de 
decisão na arena internacional, é bastante limitado e pouco satis-
fatório para a pesquisa acadêmica. 

Gramsci, ao indagar (1968, p. 44): “(a)s relações internacionais 
precedem ou seguem (logicamente) as relações sociais fundamen-
tais?”, deu como resposta: “seguem, é indubitável. Toda inovação 
orgânica na estrutura modifica organicamente as relações [...] no 
campo internacional [...]”. Essa pista metodológica indica que a 
categoria gramsciana de Estado Ampliado é a mais adequada aos 
propósitos desta investigação, na medida em que o Estado não 
se restringe à sua burocracia, abarcando também sua base social 
– composta por “todas as instituições que (ajudam) a criar nas 
pessoas certos tipos de comportamento e expectativas coerentes 
com a ordem social hegemônica” (COX, 2007, p. 104).

Como afirma Gramsci, mudanças nas relações internacionais 
normalmente são precedidas de transformações nas sociedades 
nacionais. Para ele (1968, p. 75), no Ocidente, o Estado é apenas 
uma “trincheira avançada” à frente da sociedade civil, esta metafo-
rizada pelo autor na forma de uma série de “casamatas”. Essa série 
de “casamatas” se organiza de acordo com a luta por hegemo-
nia em cada sociedade.1 Para Cox (2007, p. 118) “uma hegemonia 
mundial é, em seus primórdios, uma expansão para o exterior da 
hegemonia interna (nacional) estabelecida por uma classe social 

1 Para Gramsci (1968, p. 50), o “grupo dominante coordena-se concretamente 
com os interesses gerais dos grupos subordinados” administrando “uma 
contínua formação e superação de equilíbrios instáveis entre interesses do 
grupo fundamental e os interesses do grupo subordinado [...]”.
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dominante”. O sistema internacional se constitui pela correlação 
de forças entre hegemonias nacionais, amparadas por um modo 
de produção dominante que se expande globalmente, unindo e 
confrontando classes sociais de diversos países. 

A política externa de um país reflete a busca pela hegemo-
nia doméstica, a qual projeta seu poder além das suas fronteiras 
nacionais. De acordo com a observação de Visentini (2013, p. X), 
“os rumos e as decisões da política externa não são definidos pelo 
conjunto do bloco social de poder que dá suporte a um governo, 
mas por alguns setores hegemônicos desse bloco”.

O Brasil ambiciona aprofundar sua inserção internacional por 
meio da sua crescente presença política, diplomática e econômica 
no continente africano. Daí nosso interesse em pesquisar a política 
externa do governo Lula, cuja orientação pôs a África num lócus 
estratégico de grande importância. Durante seu governo, o eixo 
da política internacional brasileira deslocou-se parcialmente em 
direção ao hemisfério Sul. Sem abandonar os tradicionais aliados, 
o Brasil buscou ampliar seu leque de parcerias, voltando-se com 
maior ênfase para países africanos, asiáticos e latino-americanos.

Igualmente, vê-se a intensificação da presença dos demais 
BRICS em solo africano, medida sobretudo pelo volume de inves-
timentos externos diretos (IED) no continente (OURIQUES; LUI, 
2012).2 O crescimento econômico chinês e indiano3 dos últimos 
anos, com o consequente aumento de demanda energética, os 
impeliu a buscar fornecedores de matérias-primas fora do instável 
Oriente Médio, oferecendo em troca projetos de desenvolvimen-
to em várias áreas. No âmbito militar, Rússia e China foram os 

2 Segundo Ouriques e Lui (2012, p. 22), “o IED chinês nos países africanos atingiu 
o seu pico em 2008, com US$ 72 bilhões, um valor cinco vezes maior do que o 
registrado no ano 2000. O crescimento do IED até 2008 foi suportado pela alta dos 
preços das matérias-primas, particularmente o petróleo, que desencadeou uma 
grande expansão nos investimentos dirigidos aos países produtores de petróleo.” 
Entre os países exportadores desta matéria-prima, os maiores recebedores de 
investimento chinês foram Angola, Nigéria, Líbia e Argélia.

3 Conforme Penha (2011, p. 213), ”a Índia é um ator histórico na África, graças 
à diáspora indiana, sobretudo na África Oriental e Austral. Rajiv Gandhi [...] 
morou boa parte de sua vida na África do Sul, onde existe uma comunidade de 
cerca de 1 milhão de indianos.”
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maiores exportadores de armas para o continente entre os anos de 
1996 e 2003. Segundo Penha (2011, p. 212), “a postura chinesa de 
não impor condicionamentos políticos em troca de investimentos 
[...] é um fator que pesa na escolha da China como parceira de 
negócios pelos países africanos.”

Em relação à África, a diplomacia brasileira apresenta duas 
facetas: uma cooperativa, materializada em diversos programas 
de transferência de conhecimentos, e outra dominadora, revela-
da pelo interesse brasileiro em expandir sua influência política e 
pela ação predatória de empresas brasileiras em países africanos. 
Diante de uma aparente contradição (cooperação e dominação), 
analisamos a política externa do governo Lula.

2 A POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO LULA PARA A 
ÁFRICA 

Foi no contexto de crescimento global e de oportunidades que 
o governo Lula intensificou a presença brasileira na África, movi-
do por uma nova proposta de inserção internacional do Brasil. 
Assim, a primeira palavra do seu discurso de posse foi “mudança” 
(SILVA, 2003, p. 27); não apenas no plano interno, mas também no 
externo. A base social que o levou à vitória constituiu-se, segun-
do o próprio, pela aliança entre trabalho e capital, supostamente 
capaz de viabilizar as várias reformas demandadas pela socie-
dade: previdenciária, tributária, política, trabalhista e agrária, as 
quais, no entanto, não foram realizadas, salvo em caráter parcial 
(SILVA, 2003, p. 34, 35).

Em seu estudo, Visentini (2013, p. 111) apontou a existência de 
um amplo leque de sustentação do governo Lula, ancorado nas 

bases sindicais do PT, segmentos da classe média, castigados 
pelo modelo econômico, setores das Forças Armadas, do Estado 
e políticos nacionalistas, além de empresários interessados em 
um mercado interno forte. 

Já Antunes (2011, p. 128-131) enfatizou o amplo acordo 
promovido pelo PT, abarcando também setores do centro e da 
direita, configurando um programa policlassista de governo. Ele 
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mencionou a Carta ao povo brasileiro,4 na qual Lula se comprome-
te com o superávit primário, o rigor fiscal, o respeito aos contra-
tos e a confiança dos investidores. Em seu mandato, ampliou o 
programa Bolsa Família, beneficiando mais de 12 milhões de famí-
lias pobres, dos setores mais pauperizados da população brasilei-
ra, e aumentou consideravelmente o salário mínimo, atendendo 
demanda histórica do movimento sindical.

Segundo Emir Sader (2011, p. 125), a vitória eleitoral de Lula 
ocorreu sob o manto da hegemonia neoliberal, no Brasil e na 
América Latina, que forçosamente o levou a integrar à sua base 
de apoio setores conquistados pelo tom mais moderado da sua 
campanha (majoritariamente a classe média). Ele tomou empres-
tada ainda a seguinte frase de Perry Anderson: “Quando a esquerda 
finalmente chegou ao governo, tinha perdido a batalha das ideias.”

Sader (2011, p. 126, 127) definiu o governo Lula como pós-
-neoliberal, em virtude da sua capacidade em superar a recessão 
herdada mediante políticas de distribuição de renda e valorização 
do salário mínimo, responsáveis pela redução da desigualdade 
social no Brasil, alinhada a uma política externa voltada para o 
crescimento econômico e a integração regional. Porém, há três 
elementos estruturais ainda não superados:

[...] o monopólio do dinheiro, por meio da hegemonia do capital 
financeiro, movido pela taxa de juros mais alta do mundo; o 
monopólio da terra, por meio do peso determinante dos agro-
negócios no campo brasileiro; e o monopólio da palavra e da 
imagem, por meio do peso da mídia privada.

4   Carta de compromissos escrita em 22 de junho de 2002, antes das eleições, 
na qual o candidato Lula postula a mudança do modelo econômico do governo 
anterior, assumindo a tarefa de promover o crescimento econômico e ampliar 
o mercado interno, sob o cânone da justiça social. Segundo ele (2002, p. 4): 
“Há outro caminho possível. É o caminho do crescimento econômico com 
estabilidade e responsabilidade social. As mudanças que forem necessárias 
serão feitas democraticamente, dentro dos marcos institucionais. Vamos 
ordenar as contas públicas e mantê-las sob controle. Mas, acima de tudo, 
vamos fazer um Compromisso pela Produção, pelo emprego e por justiça 
social.” Ver em: <http://www.iisg.nl/collections/carta_ao_povo_brasileiro.pdf>. 
Acesso em: 25 out. 2013. 
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Ao eleger o combate à fome como prioridade do seu gover-
no, Lula buscou alçar-se a um patamar suprapartidário, acima das 
disputas sociais. Assim ele o disse: “Transformemos o fim da fome 
em uma grande causa nacional, como foram no passado a criação 
da Petrobrás e a memorável luta pela redemocratização do País. 
Essa é uma causa que pode e deve ser de todos, sem distinção de 
classe, partido, ideologia” (SILVA, 2003, p. 31, 32).

Conforme Perry Anderson (2011, p. 11):

For, far from doing any harm to the propertied (or credentialed), 
this was a government that greatly benefited them. Never has 
capital so prospered as under Lula. [...] Social transfers have 
doubled since 1980s, but payment on the public debt trebled. 
Outlays on Bolsa Familia totalled a mere 0.5 per cent of GDP. 
Rentier incomes from the public debt took a massive 6-7 per 
cent (Destaque nosso).

Em síntese, o governo Lula seguiu em meio ao crescimento da 
economia global, o que lhe permitiu acomodar em seu seio diver-
sos segmentos sociais, ainda que de maneira desigual. Sem que 
os fundamentos econômicos do país fossem alterados, o capital 
prosperou consideravelmente, enquanto os investimentos sociais 
ocuparam maior fatia orçamentária. A tônica da sua política exter-
na também foi conciliatória, com vistas a atender demandas de 
vários setores da sociedade, ampliando o raio de alcance da diplo-
macia brasileira, porém sem confrontar diretamente os centros de 
poder global. Para entendê-la satisfatoriamente, julgo necessário 
analisar o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro – sua 
lógica capitalista de poder – cujas raízes remetem ao período dita-
torial. Trata-se de compreender como a hegemonia nacional, no 
Brasil, se expande para o exterior.  

Para Francisco de Oliveira (2003), o incremento das exporta-
ções de matérias-primas espelha o quadro estrutural da inserção 
internacional brasileira após a última onda de transformações 
tecnológicas: o deslocamento da acumulação de capital da manu-
fatura para as transações financeiras e para a extração de recursos 
naturais.5

5 Aquilo que Sader (2011, p. 127) chamou de monopólio do dinheiro e da terra.
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Os dados confirmam o papel declinante da indústria no tocan-
te à economia nacional: 13,3% de participação no PIB em 2012, 
a menor taxa desde 1955.  Em 2004, a taxa era de 19,2% (FIESP, 
2013). Perry Anderson (2011, p. 18) acrescenta: “Between 2002 
and 2009, the share of manufactures in Brazilian exports dropped 
from 55 to 44 per cent, while the share of raw materials soared 
from 28 to 41 per cent.”

A elevação de preços das commodities e a escalada do cresci-
mento econômico chinês e indiano incentivaram a ampliação do 
setor primário na composição do PIB brasileiro, ao passo que a 
concorrência com os produtos manufaturados chineses, conside-
ravelmente mais baratos, pressionou negativamente a indústria 
nacional. Tais elementos repercutem na política externa brasileira 
na medida em que os setores agropecuário e extrativista, cada vez 
mais hegemônicos, expandem seus interesses. 

Com a crise financeira de 2008, investidores (e especuladores) 
voltaram-se para a compra de terras, vista como um ativo seguro 
num momento de instabilidade, fazendo com que ela superasse 
investimentos tradicionais como o ouro e o dólar. Essa corrida 
de capitais internacionais ficou conhecida como land grab e tem 
como palco países na Ásia, América Latina e, sobretudo, África, 
despertando a preocupação da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO) e ameaçando a soberania 
das nações afetadas, haja vista a interferência crescente dessas 
forças em assuntos internos (NOGUEIRA, 2013).6

Somado a isso, o projeto de desenvolvimento nacional brasi-
leiro envolve a construção e o financiamento de grandes obras 
na região Amazônica, sobretudo usinas hidrelétricas, termelé-
tricas e refinarias, a fim de fornecer logística adequada à atua-
ção de companhias mineradoras. A maior dessas obras, a usina 

6  Segundo Nogueira (2013, p. 20), em 1995, o Congresso Nacional brasileiro 
alterou um artigo da Constituição que restringia a ação de empresas de capital 
estrangeiro no campo, fazendo com que a participação do capital internacional 
no agronegócio brasileiro pulasse de 16% em 1995 para 57% em 2005. Porém, 
“desde 2010, empresas estrangeiras, ou brasileiras com maioria do capital 
estrangeiro, não podem possuir mais de 5 mil hectares. A soma das áreas não 
deve exceder 25% do município.”
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hidrelétrica de Belo Monte (Pará), conta com financiamento de R$ 
25 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e é alvo de diversas ações trabalhistas e ambien-
tais na Justiça (FONSECA; MOTA, 2013). Diante da precariedade 
dos canais de diálogo com o Estado e as constantes violações 
de direitos, os povos indígenas tiveram de recorrer à ação direta 
– manifestações no Congresso Nacional, ocupação de áreas de 
construção, bloqueio de estradas e greves de fome (WATSON, 
2013).

O modelo de desenvolvimento brasileiro inclui igualmente a 
promoção de empresas “campeãs nacionais” – termo renegado 
pelo presidente do BNDES, Luciano Coutinho (2013, p. 3), o qual 
prefere definir a política da instituição em termos de “promoção 
da competitividade de grandes empresas de expressão interna-
cional”. Segundo ele, essa estratégia já se esgotou, em razão do 
limitado número de setores com potencial de projeção, restritos a 
commodities e algumas pseudocommodities – petroquímica, celu-
lose, frigoríficos, parte da siderurgia, suco de laranja e cimento. 

Vale, Odebrecht,7 Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Queiroz 
Galvão e Petrobrás, incentivadas por empréstimos do BNDES 
(VIGNA, 2013), são as principais empresas brasileiras na África em 
termos de volume de vendas e investimentos (BANCO MUNDIAL; 
IPEA, 2011), embora recebam críticas em face de problemas sociais 
e ambientais gerados por sua atuação. A Vale foi alvo de denún-
cias em Moçambique, onde milhares de pessoas teriam sido desa-
lojadas em virtude da atuação da empresa, sem prévia consulta 
e sem indenização (BOND, 2013). Alega-se, ainda, desrespeito  
 
 
 

7  Segundo Vigna (2013), a Odebrecht opera em Angola desde 1980 e gozava 
de grande prestígio junto ao presidente José Eduardo dos Santos e seus 
generais. Hoje a empresa desenvolve no país o projeto Biocom, para produção 
de biocombustíveis a partir de cana-de-açúcar, em parceria com as companhias 
Sonangol e DAMER.
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a direitos trabalhistas, fruto de precárias condições de trabalho, 
alimentação e alojamento.8

Até aqui, foi possível verificar, no âmbito da lógica capitalis-
ta de poder no Brasil, a presença de uma classe hegemônica que 
alia atividades industriais e extrativistas com raízes tanto urbanas 
quanto rurais. Esse segmento vivenciou um processo de acumula-
ção de capital acentuado durante o governo Lula, contando com o 
apoio de instituições públicas de financiamento e isenções fiscais. 
Tal processo foi concomitante à expansão de empresas “campeãs 
nacionais” no exterior, destacadamente a África. Tomando didati-
camente a política externa brasileira como uma moeda de duas 
faces, apresentamos, até o momento, sua lógica capitalista, seus 
fluxos econômicos, muitas vezes ignorados nos estudos gover-
namentais. Porém, a análise somente estará completa quando a 
outra face for examinada – a lógica territorialista – a estratégia do 
Estado brasileiro destinada a estreitar as relações com os Estados 
africanos, aprofundar a presença internacional do Brasil e facilitar 
a expansão do capital nacional. 

Um dos marcos iniciais da atuação do Itamaraty sob o gover-
no Lula foi a estruturação de uma coalizão de países emergentes 
exportadores de bens primários (G-20), na reunião preparatória 
para o encontro da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 
Cancun, destinada a combater o protecionismo dos países ricos e 
a reduzir as barreiras ao comércio de produtos agrícolas. Como 
enfatiza Visentini (2013), a liberalização desse setor foi e continua 
sendo uma das prioridades da diplomacia nacional, em consonân-
cia com os interesses do setor agropecuário. Referida iniciativa 
contribuiu para aproximar o Brasil dos países africanos.

Em sua posse, o ministro Celso Amorim criticou a volatili-
dade dos fluxos financeiros e o protecionismo dos países ricos, 
ressaltando a importância das exportações e da busca por tecno-
logias e investimentos produtivos. Para tanto, seria necessário 

8  O I Encontro Internacional dos Atingidos pela Vale, realizado em abril 
de 2010, no Rio de Janeiro, levou à formação de uma rede internacional. Ver 
Dossiê dos impactos e das violações da Vale no mundo. Disponível em: <http://
atingidospelavale.files.wordpress.com/2010/04/dossie_versaoweb.pdf>. 
Acesso em: 1º set. 2012.
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um pragmatismo capaz de articular o Brasil às nações que com 
ele compartilhassem interesses e preocupações (AMORIM, 2003). 
Esse pragmatismo passou pela construção de uma rede de países 
destinada a reivindicar, sem deslegitimar, as instituições interna-
cionais estabelecidas, as pautas comuns aos países do Sul.

Ponto-chave para a política externa brasileira foi a criação 
do Plano Nacional de Defesa (PND) e da Estratégia Nacional de 
Defesa (END), aprovados pelo Congresso Nacional em 2005 e 
2008, respectivamente. Neles, está prevista a integração entre 
ações diplomáticas, de defesa e de desenvolvimento econômi-
co, associadas ao conceito de “entorno estratégico”, região onde 
o Brasil pretende, prioritariamente, irradiar sua influência e lide-
rança, que inclui América do Sul, Antártida, Bacia do Atlântico Sul 
e África Subsaariana. Nesta última, a ênfase recai sobre a África do 
Sul, Nigéria, Namíbia e Comunidade de Língua Portuguesa (FIORI, 
2013). Esse dado contribui para entender a expansão brasileira 
rumo à África e como ela foi articulada em várias áreas, inclusive 
no segmento educacional, por meio da Unilab.

Durante sua gestão, o Brasil incorporou à sua agenda diver-
sos programas de cooperação internacional, alçando o posto de 
provedor de ajuda externa, somado ao seu histórico recente de 
mero recebedor. Segundo Rossi (2011, p. 1): “Entre 2005 e 2009, 
o Brasil recebeu US$ 1,48 bilhão. No mesmo período, doou US$ 
1,88 bilhão – uma diferença de US$ 400 milhões em relação ao 
que recebeu.”

Porém, o grande trunfo da política brasileira de cooperação 
com os países africanos diz respeito à transferência de conheci-
mentos. Conforme documento do Banco Mundial/IPEA (2011, 
p. 40), “metade da cooperação técnica brasileira realiza-se nas 
áreas de agricultura, saúde e educação”. As demais áreas abran-
gem capacitação profissionalizante, meio ambiente, energia, 
programas de transferência de renda, dentre outras. O relatório 
menciona, ainda, a colaboração da Embrapa no âmbito da inova-
ção e difusão tecnológica, a participação do Serviço Nacional da 
Indústria (SENAI) no segmento de capacitação técnica industrial e 
as atividades da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) voltadas para 
a medicina tropical e para a construção de um laboratório, em 
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Moçambique, destinado à produção de medicamentos genéricos 
contra o vírus HIV.

A promoção de políticas de cooperação internacional pelo 
Brasil revela um dado mais profundo: a construção da hegemo-
nia brasileira no seu entorno estratégico.9 Elas possuem, asseve-
ra Silva (2008, p. 145), funcionamento semelhante ao que Marcel 
Mauss chamou de “dádiva”, estruturada sobre três obrigações 
sociais: dar, receber e retribuir. Em cada uma dessas fases, os 
processos de troca, inclusive entre nações, produzem “objetos do 
espírito” dotados de grande força moral, que retornam aos seus 
lugares de origem ao final.

Na arena internacional, os diversos doadores/competidores 
duelam pela preferência dos países africanos. Cada país esco-
lhe uma ou mais áreas específicas de atuação, a fim de apro-
fundar e individualizar suas políticas de cooperação e expressar 
uma imagem positiva de si mesmo ao parceiro. Para Silva (2008,  
p. 164), “(e)ssa ‘especialização da dádiva’ remete, de algum modo, 
a ideologias nacionais. Vinculada a narrativas de formação nacio-
nal, a especialização da dádiva de um país expressa a imagem e os 
interesses que ele busca.”

É nesse quadro que destacamos a existência da Universidade 
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, concebi-
da num amplo e coordenado esforço de projeção e de integração 
do Brasil com seus parceiros estratégicos. 

3 A UNILAB ENTRE AVANÇOS E OBSTÁCULOS

A criação da Unilab, instituição acadêmica de matriz inter-
nacional, concebida à base da cooperação, contribui para apro-
fundar esses laços, além de oferecer um rico laboratório para a 
compreensão das relações do Brasil com os países africanos de 
língua oficial portuguesa. A escolha de Redenção como sede da 

9 Ainda que a diplomacia brasileira rejeite esse dado, a construção de 
uma hegemonia não se dá inteiramente por atos de vontade, ela é resultado 
de relações de poder, conforme já discutido. Assim, mesmo que o Brasil não 
“queira” ser hegemônico, ele o será na medida em que projetar externamente 
seu poder econômico, militar e ideológico sobre sua área de influência.
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instituição, município onde 116 homens e mulheres foram libertos 
oficialmente da escravidão em 1883, denota a dimensão simbólica 
desse projeto.

Em outubro de 2008, foi instalada, pelo Ministério da Educação 
(MEC), a Comissão de Implantação da Unilab, formada por profes-
sores universitários, funcionários de ministérios e membros de 
organizações internacionais e da sociedade civil. A presidência da 
comissão coube a Paulo Speller, ex-reitor da Universidade Federal 
do Mato Grosso (UNILAB, 2013a).

No dia 20 de julho de 2010, o presidente Lula sancionou a 
Lei nº 12.289, criando a segunda universidade federal do Estado 
do Ceará e estabelecendo sua missão e seus objetivos (UNILAB, 
2013a, p. 60).

Art. 2º A Unilab terá como objetivo ministrar ensino supe-
rior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de conhe-
cimento e promover a extensão universitária, tendo como 
missão institucional específica formar recursos humanos para 
contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países 
membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - 
CPLP, especialmente os países africanos, bem como promover 
o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico 
e educacional (Destaque nosso).

Em 25 de maio de 2011, dia da África, a Unilab iniciou suas 
atividades com uma aula inaugural, proferida pelo então ministro 
da Educação, Fernando Haddad. Àquele momento, a universidade 
contava com 180 estudantes matriculados, sendo 141 brasileiros 
e 39 estrangeiros (cerca de 20% do total), dezesseis professores 
efetivos e cinco visitantes, distribuídos nos 5 cursos previstos para 
o primeiro ano (UNILAB, 2013a).

A despeito das dificuldades iniciais, a Unilab conseguiu estru-
turar a contento suas atividades: finalizou a reforma do campus 
da Liberdade, construiu os campi dos Palmares e de São Francisco 
do Conde, contratou professores, servidores, promovendo novos 
processos seletivos de estudantes. Hoje a universidade conta com 
1.352 alunos, dos quais 1.053 são brasileiros e 299 estrangeiros (71 
de Timor Leste e 228 de países africanos: Angola – 26; Cabo Verde – 
39; Guiné-Bissau – 135; Moçambique – 5; São Tomé e Príncipe: 23). 
Em termos proporcionais, 22% do seu alunado possuem origem 
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estrangeira (16% africanos), contra aproximadamente 21% em sua 
inauguração (UNILAB, 2013c).

Contudo, o modelo de integração pensado para a Unilab não 
se restringe à formação de recursos humanos, inclui também o 
intercâmbio cultural. Assim, o “caldo” de diversidade contri-
bui para tornar a Unilab uma universidade distinta das demais. 
Como pude ver, em minhas visitas à instituição, muitos alunos 
passam a maior parte do seu tempo na própria universidade, seja 
na biblioteca, nas salas de aula ou nos espaços de convivência. 
O Restaurante Universitário, que serve almoço e jantar, torna-se 
um formigueiro humano a cada momento em que abre as portas. 
Em suas mesas, pessoas de várias nacionalidades compartilham 
refeições, conversas e sorrisos. Situação semelhante acontece 
nos corredores, onde diferenças de nacionalidade não parecem 
oferecer barreiras. Julimar Trajano, aluno brasileiro no curso de 
Administração Pública (4º trimestre), fala que “talvez até não haja 
integração entre Estados, mas, aqui na Unilab, há, sem dúvida, 
integração entre povos”.

Conforme observado, o interesse dos países parceiros em 
integrar a Unilab varia consideravelmente. A disparidade numé-
rica entre os estudantes de nacionalidades diversas sinaliza os 
contrastes, ainda que não explique tudo por si. Por exemplo, o 
elevado número de estudantes da Guiné-Bissau na Unilab (135) 
parece indicar mais a situação interna do país, marcada por 
instabilidade política e econômica, do que o grau de cooperação 
com o Brasil.

Já Timor Leste, por meio da sua Universidade Nacional, possui 
acordo de cooperação com a Unilab, o que lhe confere fatia eleva-
da do total de graduandos estrangeiros (71). Angola, embora não 
tenha enviado tantos alunos (26), acompanha de perto o desempe-
nho destes. Ademais, o fato de a maioria dos angolanos cursarem 
Ciências da Natureza e Matemática – doze alunos de dezenove em 
2012 (UNILAB, 2013b) – é resultado da ação do seu governo na 
escolha dos cursos.

No tocante à conclusão dos cursos, o documento de diretrizes 
da Unilab (2010, p. 10, 11) prevê:
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No caso dos estudantes estrangeiros, haverá forte apoio dos 
Estados parceiros e sua formação em Redenção poderá ser 
completada em instituições dos seus países de origem, sendo 
diplomados conjuntamente por estas e pela UNILAB, obtendo 
dupla titulação. Os estudantes residentes no Brasil, por sua 
vez, terão formação e serão titulados nos campi da UNILAB, 
podendo complementar estudos por meio de oportuni-
dades de mobilidade acadêmica com universidades par-
ceiras em África, Ásia e Europa (Destaque nosso).

Um ponto a ressaltar é o papel da Unilab inerente à “fuga de 
cérebros” na África, percebida como um dos grandes empecilhos 
ao desenvolvimento do continente. Por mais indefinidas que este-
jam as políticas de mobilidade, o simples fato de enviar de volta 
os estudantes aos respectivos países de origem já aponta positiva-
mente para o enfrentamento do problema.

Sintetizando os aspectos positivos da Unilab, podemos citar o 
olhar para a África, resgatando a herança histórica e cultural dos 
nossos antepassados negros; a promoção da integração, sobre-
tudo entre povos, que passam diariamente a conviver e aprender 
com as diferenças; a oferta de oportunidades de estudo para jovens 
africanos e a ênfase no retorno ao país de origem, mitigando os 
efeitos da “fuga de cérebros” de pessoal qualificado.

Ao mesmo tempo, a Unilab reproduz assimetrias também veri-
ficáveis na política externa brasileira em relação ao continente 
africano. Questionamos o próprio conceito de cooperação, tido 
como mecanismo conjunto de coordenação de políticas, em que 
atores racionais ajustam seus comportamentos de acordo com 
seus interesses. Esse peca pelo excesso de abstração e racionalis-
mo. Todavia, os atores (Estados nacionais) nunca estão em pata-
mar real de igualdade, no qual poderiam tomar decisões perfei-
tamente racionais. Sempre haverá preponderância de uma parte 
sobre a outra, o que relativiza a ideia de “mecanismo conjunto”, 
porquanto não há equilíbrio perfeito. Assim, a cooperação adqui-
re, muitas vezes, uma via de “mão única”, como no caso brasileiro 
com a África e no da Unilab, em específico. Utilizo o termo “mão 
única” para indicar o viés de “transferência de conhecimentos” 
adotado pela Unilab.

A Unilab funciona como “dádiva” brasileira: foi criada sob o 
pressuposto de uma dívida histórica com o continente africano 
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(obrigação de “dar”), com vistas a formar a imagem de país solidá-
rio, acolhedor e parceiro, para, ao fim, ter de volta para si o “objeto 
do espírito” em forma de apoio político.

A “retribuição” da dádiva vem na forma de apoio ao Brasil nos 
fóruns internacionais e na adesão à área de influência brasileira: 
o voto de países africanos contribuiu decisivamente para a elei-
ção de José Graziano para a presidência da FAO e de Roberto de 
Azevedo para a presidência da OMC.

Buscamos, nas últimas páginas, expor o “outro lado da moeda” 
relativo à política externa brasileira para a África – sua lógica terri-
torialista: as estratégias políticas no sentido de alçar o Brasil a 
ator global, a promoção de políticas de cooperação, de combate à 
fome e à pobreza, num cenário de forte competição pelo acesso às 
riquezas e à parceria dos países africanos. 

Expostas as duas faces da política externa brasileira para a 
África, resta uma aparente contradição: o mesmo governo que 
incentivou a expansão do capital nacional, responsável pelo desen-
volvimento econômico local de países africanos, mas também por 
diversas violações de direitos, levou a cabo programas de transfe-
rência de conhecimentos numa perspectiva solidária e horizontal. 
Na tentativa de responder a essa questão, iremos concluindo a 
análise do tema.

A especificidade da diplomacia do governo Lula reside na 
proposta de inserção internacional do Brasil, visando torná-lo 
menos atrelado aos países centrais e  estabelecê-lo como um ator 
global relevante, uma liderança do hemisfério Sul. Ao mesmo 
tempo em que construiu novas parcerias (G-20, BRICS, IBAS), o 
país buscou aprofundar sua participação nos espaços multilaterais 
de poder (Conselho de Segurança da ONU, Banco Mundial, FMI).

A existência de um interesse nacional monolítico foi rejeita-
da no início deste trabalho. Logo, a diversidade de grupos sociais 
e de agências governamentais envolvidas na política doméstica, 
com efeitos na política internacional, ocasiona os contrastes na 
atuação diplomática do Brasil. Assim, a aparente incoerência é, na 
verdade, a contradição real do conflito de interesses que se desve-
la no interior da sociedade e do Estado.
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4 CONCLUSÃO

Este artigo analisa duas faces aparentemente contraditórias da 
política externa brasileira para a África durante o governo Lula: a 
cooperativa e a dominadora. Por um lado, impelido por promes-
sas de mudança e por uma base social mais larga e popular que a 
dos governos anteriores, o ex-presidente aprofundou a presença 
brasileira na África por meio da criação e ampliação de programas 
de cooperação internacional em áreas como agricultura, indústria, 
saúde, educação, combate à fome e à pobreza. O modelo coopera-
tivo brasileiro tentou se diferenciar daquele praticado pelos países 
do Norte, baseado, em grande medida, em transferências finan-
ceiras e na exigência de contrapartidas. O Brasil, em contraste, 
priorizou a transferência de conhecimentos sem impor exigências.

Inegavelmente, a Unilab ajudou a desvelar o interesse brasilei-
ro em estreitar laços com seus parceiros lusófonos, sobretudo os 
do continente africano. Ao escolher Redenção como sede, muni-
cípio reconhecido por ter abolido a escravidão antes do resto do 
país, o governo Lula selou, simbolicamente, o esforço de repa-
ração histórica das violações cometidas contra os povos africanos.

Vista por outro ângulo, a Unilab revelou a iniciativa brasileira 
de se projetar com maior intensidade em seu entorno estratégi-
co. É perceptível a presença de uma cooperação de “mão única”: 
transferência de conhecimentos, sem que haja efetivamente troca 
de saberes, aprendizado com os povos africanos, ao contrário do 
arcabouço teórico da cooperação Sul-Sul. A Unilab operou como 
“dádiva”: lastreada na obrigação brasileira de “dar”, medida por 
dívidas históricas com a África, decorreu a obrigação de “retri-
buir”, na forma de apoio político e abertura ao capital brasileiro.

A diplomacia de Lula impulsionou a entrada de capitais brasi-
leiros na África, representados por potentes empresas como Vale, 
Odebrecht, Petrobrás, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa e Andrade 
Gutierrez. Várias dessas companhias foram alvo de denúncias 
de violações de direitos contra comunidades locais em razão 
de atividades predatórias. O discurso de reparação histórica da 
escravidão ofereceu a legitimação necessária para o movimento 
de capitais, incentivados pelo presidente Lula e por instituições 
governamentais.



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 125-143, 2014     |  141

Cooperação ou dominação?  
a polítiCa externa do governo lula para a ÁfriCa

Diante da aparente dualidade da política externa, entre a coope-
ração e a dominação, concluímos que ela reflete a complexidade 
das aspirações e demandas da sociedade brasileira. Partindo do 
pressuposto de que a busca por hegemonia interna produz efeitos 
na política externa, a sociedade brasileira vivenciou, e vivencia, 
intensos conflitos de classe, porém hegemonizados por setores 
ligados ao capital agrário em comunhão com o setor extrativista, 
que pressionaram a diplomacia nacional a reivindicar a liberali-
zação do comércio de produtos primários. Segmentos ligados ao 
capital financeiro e à grande imprensa (monopólio das finanças e 
da palavra, segundo Sader) também ocuparam papel central nas 
disputas hegemônicas.

A expansão brasileira bebeu da hegemonia desses setores, 
da forte concentração de renda e da crescente oligopolização do 
capital nacional. Na medida em que se aprofundam as contradi-
ções sociais, cabe às organizações populares lutar pela descon-
centração da propriedade e por maior transparência e participa-
ção política nas instituições públicas em geral, sobretudo as de 
fomento, cada vez mais apropriadas pela voracidade do grande 
capital. Essa luta deve superar as fronteiras nacionais e abranger 
as populações afetadas pelas poderosas companhias brasileiras, 
que violam direitos pelo mundo afora. 
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Resumo

A África lusófona ganhou relevância sem 
precedentes para a política externa brasileira 
com o governo Lula. O novo projeto político com 
ênfase nas relações “Sul-Sul” é acompanhado 
de um projeto econômico, que articula os 
interesses de grandes grupos empresariais com 
a transferência de políticas públicas brasileiras para esses países. Este artigo 
procura sistematizar, ainda em caráter exploratório, a pesquisa de campo 
realizada em Angola e Moçambique, que mapeou a inserção brasileira em 
termos de financiamento, investimento e cooperação nos dois países.
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Abstract

Lusophone Africa won unprecedented relevance to the Brazilian foreign policy 
with the Lula Government. The new project with an emphasis on the “South-

South” relations is followed by an economic project, which articulates the 
interests of large business groups with the transfer of Brazilian public policies 

for these countries. This article seeks to systematize, still in exploratory 
character, the field research carried out in Angola and Mozambique, which 

mapped the Brazilian insertion in terms of financing, investment and 
cooperation in both countries.
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Enquanto ficarmos reféns da história que nos é contada pelos 
caçadores, que vão à caça e dizem “matei um leão” e não ti-
vermos a possibilidade de ouvir a história dos animais. [...] Nós 
ficaremos a cantar a música que vem do caçador[...] O caçador 
aqui é o grande projeto, os grandes empreendimentos. Então 
vamos ficar a espera que algum dia os animais possam contar 
a sua própria história.1

1 INTRODUÇÃO 

As relações do Brasil com os países africanos já foram objeto 
de estudo sob diferentes perspectivas como a da história, a cultu-
ral e étnica, da linguagem, entre outras. Nosso enfoque privile-
giará as relações político-econômicas (comerciais, financeiras, 
empresariais) do período mais recente da história, a saber, a partir 
de 2003.  Com o governo Lula, a África lusófona ganhou relevância 
sem precedentes em diferentes campos da política externa brasi-
leira, sob a sigla da “cooperação para o desenvolvimento” e como 
objeto da expansão internacional de grandes empresas com sede 
no Brasil, especialmente conglomerados da construção civil e do 
setor de petróleo, gás e mineração.2 Essa expansão se faz acom-
panhada de forte respaldo político que se reflete no crescimento 
concomitante de políticas de crédito direto à exportação e de finan-
ciamento a projetos empresariais brasileiros realizados no conti-
nente africano. Numa perspectiva interrelacionada, e não isolada, 
a “cooperação para o desenvolvimento” tem refletido diretamente 
essas novas relações político-empresariais, vindo a se tornar um 
campo complexo de disputa entre os interesses políticos e empre-
sariais. Tal avanço recente do Brasil sobre a África lusófona, em 
nossa ótica, pode ser representado pela figura do tripé “investi-
mento – cooperação – financiamento”, cujas pernas apresentam 
características e dinâmicas distintas, todavia articuladas por um 

1 Entrevista com um professor da Universidade de Lúrio (Nampula, 
Moçambique).

2 Alguns textos que tratam do assunto e que poderão dar uma  boa perspectiva 
das relações Brasil-África nesse período recente são White (2010), IPEA e Banco 
Mundial (2011), Villas-Bôas (2011), entre outros.
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mesmo projeto político e econômico. Esse é o novo core das rela-
ções Brasil e África (em especial a lusófona). 

Dentre as leituras que reconstroem e valorizam o papel do 
Brasil na África, podemos destacar, grosso modo, duas principais 
vertentes que se polarizam em dois extremos. A primeira é a deno-
minada visão hegemônica,3  e que foca na imagem de um Brasil 
“parceiro” que estabelece relações horizontais com as contrapar-
tes africanas. Um bom documento a expressar essa perspectiva é 
o artigo de Celso Amorim (2011) o qual projeta a imagem do Brasil 
como um modelo a ser seguido, de modo que “para cada problema 
africano existe[iria] uma solução brasileira”. Essa leitura também 
é reproduzida por organizações financeiras multilaterais, como o 
Banco Mundial, que juntamente com o IPEA afirma o seguinte:  
“A nova África coincide com o Brasil global” (IPEA; BANCO 
MUNDIAL, 2011, p. 3).

Do lado oposto, há algumas vozes mais críticas quanto à atua-
ção dos “países emergentes” (sobretudo a China, mas também o 
Brasil) no continente africano,  dotadas muitas vezes de um viés 
neocolonialista, e que entendem o continente africano como um 
novo campo de disputa entre potências tradicionais e novas potên-
cias emergentes por recursos naturais e acesso aos mercados 
africanos.4 Essas visões, não raro, embora munidas das melhores 
intenções, apresentam um tom que vitimiza os países e governos 
africanos e subestima a capacidade de agência desses países. São 
trabalhos que normalmente reconstroem a presença brasileira na 
África por meio de uma visão construída desde o Brasil e a partir 
dos atores brasileiros e que, ainda que cheguem a conclusões 

3 Chamamos essa visão de hegemônica porque é reproduzida e naturalizada 
no senso comum por boa parte de estudantes, pesquisadores, e mesmo 
movimentos identitários e culturalistas, apoiando-se na tentativa de construção 
de um consenso em torno de uma atuação política e empresarial de atores 
brasilerios primordialmente “positiva” nos países africanos, que seria melhor 
recebida do que outras potências, como a China ou os países europeus. 
Baseamo-nos na noção de hegemonia de Gramsci (2008).

4 Alguns textos são: Visentini e Pereira (2014), Schlesinger (2012), Cabral 
(2011), entre outros.
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interessantes e importantes, acabam por simplificar demais as 
relações estabelecidas nessas interações.

Na nossa ótica, ambas as visões guardam um elemento em 
comum, isto é, a utilização de “lentes” de quem está fora da reali-
dade local. Este trabalho, apesar de bastante exploratório, assu-
me o desafio de dar um passo além dessas leituras. Ele parte da 
necessidade de escutarmos os atores locais e de nos basearmos 
nas suas distintas percepções para reconstruirmos as formas 
como se expressa e como se dá a presença brasileira em Angola 
e Moçambique. Entrevistamos atores governamentais, empresas 
privadas, acadêmicos, organizações sociais e sindicais, além de 
representantes de organismos internacionais. A partir dos seus 
diferentes lugares de atuação e opiniões, procuramos levantar nas 
entrevistas sua visão e percepção sobre a inserção do Brasil em 
seus respectivos países. Apresentaremos aqui uma breve síntese 
de alguns desses resultados. Centraremos nossa análise em três 
pontos: tentaremos identificar os setores nos quais mais avança a 
inserção brasileira, as redes de atores e os arranjos institucionais 
envolvidos nesse avanço; procuraremos refletir sobre o diferencia-
do papel do Estado em ambos os países e a relação ambígua e por 
vezes conflituosa que estabelece com os projetos e atores brasilei-
ros; e, por fim, problematizaremos as novas formas de “endivida-
mento Sul-Sul” e suas possíveis consequências para o desenvol-
vimento do país. Nossa investigação aponta para a necessidade 
de construção de instrumentos de participação e democratização 
e de fortalecimento de projeto contra-hegemônico envolvendo os 
distintos países, cujo objetivo último seja o desenvolvimento efeti-
vo das sociedades brasileira e africana. Em nossa perspectiva, esse 
é um desafio a ser enfrentado se pretendemos avançar no forta-
lecimento de relações de cooperação Sul-Sul que correspondam a 
um projeto de integração pautado na solidariedade e na promoção 
do desenvolvimento, como anunciado nos discursos oficiais.
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2 AS RELAÇÕES POLÍTICO-ECONÔMICAS DO  BRASIL EM 
ANGOLA E MOÇAMBIQUE: SÍNTESE PRELIMINAR

2.1 Setores, atores e arranjos institucionais envolvidos

A presença brasileira mais marcante nesses países está atre-
lada à atuação das empresas brasileiras da construção civil e do 
setor extrativo. Angola lidera como o principal destino dos investi-
mentos privados brasileiros e a Odebrecht é a empresa mais citada 
por todos os entrevistados. Para além da construção civil, a atua-
ção da Odebrecht em Angola se dá nos serviços de saneamento e 
coleta de lixo, na extração de petróleo e gás, na produção agrícola 
(Polo Agroindustrial de Capanda - PAC), na operação de minas 
diamantíferas, no gerenciamento de supermercados, entre outros. 
É notória também nas ruas de Luanda a marca da propaganda e 
das ações de responsabilidade social empresarial implementadas 
pela empresa. Em virtude da sua forte presença em vários setores 
econômicos e os vínculos estabelecidos com os mais altos círculos 
do poder político angolano, segundo boa parte dos entrevistados 
declararam, a Odebrecht, hoje, é “quase angolana”. “A empresa já 
tem sua posição consolidada no país” (informação verbal),5 tendo 
firmado relações diretas e sólidas com o governo angolano que 
prescindem da intervenção ou intermediação do governo brasilei-
ro. Sua atuação já está consolidada no país.

A chegada da empresa a Angola, em 1984, contudo, esteve 
diretamente associada à atuação do governo brasileiro. Na época, 
o reconhecimento por parte do governo Geisel da independência 
de Angola foi significativo para facilitar a atuação da empresa. Isso 
até hoje é lembrado pelos entrevistados como um traço diferen-
ciador da atuação do Brasil no país, fortalecendo os laços entre os 
dois países. Naquele momento, o Brasil também abriu uma linha 
de crédito (US$ 1,5 bilhão) para a construção da hidrelétrica em 
Capanda, em Malange.6 Com o fim da guerra civil (1979-2002),   

5 Entrevista com um representante da Embaixada brasileira em Luanda.

6 O consórcio para construção da hidrelétrica foi formado em 1982 pela 
Technopromexport da Rússia, Odebrecht e Furnas. 
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o poder político e econômico da Odebrecht no país se consoli-
dou (informação verbal)7. As entrevistas enfatizaram a importân-
cia política do projeto de Capanda na legitimação do então novo 
governo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). 
A obra, iniciada em 1987, só foi finalizada em 2004 com a conces-
são de nova linha de crédito brasileira (US$ 580 milhões, no perío-
do 2005-2007). A relevância política do projeto parece ultrapassar 
sua funcionalidade, porquanto muitos entrevistados consideram 
o projeto de Capanda como um enorme “elefante branco”, com 
pouca utilidade social (informação verbal).8 

É em torno desse mesmo projeto que se situa o principal vetor 
de ampliação da atuação brasileira no país. Em 2008, o governo 
angolano anunciou a criação do Polo Agroindustrial de Capanda, 
construído em Malange. O polo tem 411.000 hectares (sendo 
279.000 utilizáveis) destinados à instalação de indústrias, gran-
des fazendas agropecuárias e pequenas propriedades dedicadas 
à agricultura familiar. A Odebrecht participa da instalação do polo 
de duas formas: por meio de uma parceria com a Sociedade de 
Desenvolvimento do Polo Agroindustrial de Capanda (Sodepac),9 
e por meio da Companhia de Bioenergia de Angola (Biocom),10 
biorrefinaria voltada para a produção de açúcar, etanol e energia 
elétrica (capacidade de moagem de 2 milhões de cana ao ano). 

Como observado, as entrevistas apontaram para a falta de 
transparência nos contratos públicos estabelecidos por essas 
empresas e o governo nacional, em particular, para a fragilida-
de das licitações para obras públicas. Redes político-empresariais, 

7 Entrevista com um representante da Agência Nacional de Investimento 
Privado (ANIP), Angola.

8 Entrevista com um representante da Secretaria de Direitos Humanos de 
Angola.

9 A empresa está a frente de quatro diretorias da Sodepac: Gestão de Terras, 
Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Agrário e Operação e Manutenção 
de Áreas Irrigadas. 

10 A DAMER foi formada com o objetivo de integrar a Biocom (meses antes da 
celebração do negócio) pelo vice-presidente angolano Manuel Vicente e pelos 
generais Leopoldino Fragoso do Nascimento (Dino) e Manuel Helder Vieira Dias 
Junior (Kopelipa).
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pouco transparentes, são o principal meio de definição de negócios 
e de contratos em Angola e o fator primordial levado em conta em 
processos oficiais de tomada de decisão. Ao mesmo tempo, a falta 
de transparência foi associada à qualidade duvidosa dos serviços 
prestados pela Odebrecht: “Há uma estrada aqui que é a Senador 
Camara e a Samba também que é a enésima vez que estão a fazer 
[...] é assustador” (informação verbal).11 

Em Moçambique, a marca da presença brasileira está na Vale, 
em operação no país desde 2004. A mina de Moatize abriu as portas 
para a atuação da mineradora, que levou a reboque as maiores 
construtoras brasileiras como a Odebrecht, Camargo Corrêa e 
Andrade Gutierrez. Inicialmente, o projeto se centrou na explora-
ção de carvão em Moatize, Tete, para ser exportado pelo porto da 
Beira. A mina de Moatize já passou por ampliações e hoje a Vale 
está envolvida na realização de uma obra de grande magnitude, a 
construção do Corredor de Nacala. O projeto envolve a duplicação 
da linha férrea para viabilizar a exportação do minério pelo porto 
de Nacala, em Nampula, que tem localização privilegiada de aces-
so aos mercados asiáticos. Esse projeto visa a consolidação do 
país como um corredor logístico privilegiado para países africanos 
e para a Ásia, pelo Mar Índico.12 

Ademais, a Vale possui também o controle das maiores linhas 
férreas do país, detidas pela Sociedade Corredor Logístico Integrado 
de Nacala, uma sociedade entre a Vale (80%) e Caminhos de Ferro 
de Moçambique (20%). A empresa já investiu cerca de 1,9 bilhão 
de dólares no complexo mina-porto.13 Os investimentos da Vale 
na região se articulam com a política de cooperação brasileira na 
área de agricultura, em especial com o ProSavana, como anun-
ciou o representante da APEX na África em entrevista: “Nacala é 

11  Entrevista com uma professora da Universidade Agostinho Neto e um 
professor da Universidade Católica de Angola.

12  Entrevista com um professor da Universidade Lúrio (Nampula).

13  O PAÍS. Vale quer investir 6,4 bilhões USD na expansão da mina de 
Moatize. O País, 6 de julho de 2012. Disponível em: <http://opais.sapo.mz/
index.php/economia/38-economia/21021-vale-quer-investir-64-bilioes-usd-
na-expansao-da-mina-de-moatize.html>. Acesso em: nov. 2012.
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o indutor da internacionalização do agronegócio brasileiro” (infor-
mação verbal).14 Nos deteremos sobre essa questão mais à frente.

De maneira diferenciada das avaliações quanto à atuação da 
Odebrecht em Angola, segundo as entrevistas ressaltaram, as 
expectativas iniciais de geração de emprego e desenvolvimento 
local não se concretizaram com a chegada da Vale. Entre os fato-
res explicativos sobressai a pouca estrutura do governo moçam-
bicano para negociar e fiscalizar a atuação de uma empresa 
com o poder econômico e o porte da Vale. Assim, como avalia-
ções afirmam: “O governo foi pego de surpresa pela dinâmica e 
novos projetos que a empresa trazia para a cidade” (informação 
verbal).15 Adicionalmente, ao contrário da Odebrecht, a Vale não 
efetiva investimento em responsabilidade social empresarial, em 
propaganda ou em projetos de qualificação de mão de obra local/
nacional. Só recentemente, após muita negociação com o governo 
moçambicano, a empresa foi obrigada a contribuir com um centro 
de formação em Tete, em parceria com a Odebrecht e a Keltz.

Embora tenha uma atuação mais recente que a Odebrecht, a 
Vale não depende também da intermediação do governo brasileiro 
para atuar em Moçambique. A mineradora já detém amplo acesso 
e abertura, e um grande poder de barganha para negociar com os 
governos e impor seus interesses. Diante de uma população com 
pouca experiência em trabalho formal, a entrada da Vale em Tete 
tem sido acompanhada de muitas denúncias de contratação de 
mão de obra estrangeira (de outras regiões do país ou de outros 
países africanos) e de discriminação no tratamento dado a traba-
lhadores locais/africanos e brasileiros. Esse quadro acentuou os 
conflitos da empresa com os trabalhadores (gerando embates 
intramuros) e com a comunidade local (conflitos extramuros). 

14  Entrevista com o representante brasileiro da APEX para a África, situado 
em Luanda.

15  Entrevista com representante do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 
de Construção e Minas (Sinticim), em Tete,  com o Grupo Moçambicano da 
Dívida e com representante da Agência de Desenvolvimento Local de Tete 
(Moçambique). 
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Na área da cooperação, as entrevistas tanto em Moçambique 
quanto em Angola apontaram para a formação de quadros afri-
canos como uma marcante dimensão da atuação brasileira. 
Essas ações se dão por meio das parcerias com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), bem como mediante parcerias instituídas entre universi-
dades e empresas, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) e outros. Tais projetos ocorrem tanto no âmbito da quali-
ficação de docentes e discentes como de outros quadros técni-
cos. Em estreita colaboração com atores privados, destacam-se os 
centros de formação do SENAI que qualificam mão de obra para 
a construção civil. No âmbito da pesquisa, embora reconheçam 
a possibilidade de influência brasileira sobre a produção intelec-
tual, boa parte dos entrevistados considerou relevante e positiva 
a cooperação. Em Angola, destacam-se os programas de qualifi-
cação técnica efetivados no âmbito da Sonangol que estabelece 
convênios com universidades brasileiras no intuito de qualificar 
seu quadro de funcionários (informação verbal).16

No tocante à cooperação técnica mais ampla, Moçambique é o 
principal destino das ações de cooperação brasileira (MRE, 2010). 
Entre 2010 e 2013, a cooperação brasileira nesse país ultrapassou 
a casa dos US$ 70 milhões. O setor agrícola vem sendo o mais 
expressivo (CHICHAVA, 2011). Referida cooperação envolve um 
arranjo institucional complexo, do qual participam a Agência 
de Cooperação Internacional do Japão (JICA), o Instituto de 
Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), a Agência Americana 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o Ministério da 
Agricultura de Moçambique, a Agência de Cooperação Brasileira 
(ABC), o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Ministério da 
Agricultura e Pecuária (MAPA), o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), o  Organismo das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), entre outros. Uma dimensão importante dessa 
área é o remodelamento das instituições de pesquisa agropecuária, 

16  Entrevista com o reitor da Universidade Técnica de Angola.
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que tem o objetivo de remodelar as instituições dos dois países 
nos moldes da brasileira Embrapa, num projeto de cooperação 
triangular com a USAID.

Entre os projetos, sobressai o ProSavana, focado em avançar e 
ampliar o campo de atuação dos grandes produtores do agrone-
gócio brasileiro, em boa parte do Centro-Oeste, em solo moçambi-
cano. O projeto tem três componentes: a) melhoria da capacidade 
de pesquisa e transferência de tecnologia para o desenvolvimento 
agrícola; b) implementação de projetos produtivos piloto no âmbi-
to da agricultura comercial e familiar; e c) elaboração de um plano 
diretor integrado de desenvolvimento agrícola para o corredor de 
Nacala. Desse modo, o corredor logístico de Nacala, que envolve 
também a empresa Vale, está diretamente relacionado à coopera-
ção brasileira na agricultura. 

Segundo o representante da Embrapa entrevistado, o projeto 
procura incorporar a agricultura familiar (informação verbal).17 
Conforme o entrevistado, a ideia é transpor para a Savana Africana 
a experiência da agricultura familiar do Sul e do Centro-Oeste do 
Brasil que, ainda segundo o entrevistado, cresceu nas “franjas” do 
agronegócio exportador de soja. Contudo, essa ação é bem peque-
na se considerada a dimensão total do projeto. Esse desenho 
preocupa ao se ter em conta que a região de Nacala é composta 
majoritariamente por agricultores de subsistência (80%), os quais 
implementam uma agricultura bastante tradicional.

Como evidenciado, porém, a apreciação de todos esses proje-
tos, a compreensão das suas articulações e o entendimento da 
complexa arquitetura institucional envolvida são bastante dificul-
tadas pela ausência de informações oficiais disponibilizadas em 
Moçambique. As informações repassadas são bem confusas, frag-
mentadas e, não raro, contraditórias. 

Na ótica dos entrevistados da União Nacional de Camponeses 
(UNAC) de Moçambique a atuação brasileira na área de agricul-
tura e de desenvolvimento rural envolve um complexo jogo de 
interesses longe de ser “desinteressado” ou horizontal, como 
expõem os discursos da cooperação Sul-Sul. Na sua avaliação,  

17  Entrevista com um representante da Embrapa em Moçambique.
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os programas de segurança alimentar e de apoio à agricultura 
familiar transmitidos pela atuação conjunta do MDA e da FAO, 
muito embora importantes do ponto de vista do desenvolvimen-
to rural e para aqueles que atuam no campo moçambicano, não 
podem ser compreendidos de maneira desarticulada dos grandes 
projetos encabeçados pela Embrapa e voltados para a agricultura 
de larga escala. Assim, na visão da UNAC, programas de coope-
ração como o Programa Aquisição de Alimentos (PAA) seriam “o 
lado bom da cooperação”, mas teriam um tamanho infinitamente 
menor que os demais projetos que encarnariam o lado negativo da 
cooperação, como o ProSavana. A cooperação brasileira, portanto, 
expressa traços de um “novo colonialismo” que se concretiza na 
transposição da experiência, das instituições e dos instrumentos 
de política pública brasileiros para a África (informação verbal).18 

2.2 O papel do Estado e conflitos envolvendo empresas 
brasileiras

Angola e Moçambique são dois países muito diferentes, apesar 
de guardarem alguns elementos comuns. Ambos passaram pela 
colonização portuguesa, por lutas de independência tardias, 
por guerras civis prolongadas e por tentativas de construção de 
Estados sob modelo socialista soviético. A colonização e os confli-
tos armados deixaram marcas expressivas no plano econômico, 
político, social e cultural dos dois países. 

No plano econômico, a influência portuguesa se expressa no 
ainda forte19 poder de grupos e produtos portugueses na economia 
desses países e, em particular, em Angola, no crescente papel de 
elite política angolana em empresas portuguesas (SANTOS, 2013). 
No plano político, as amarras se refletem no pequeno número de 
organizações sociais que não são da base do governo, na difi-
culdade em se ter participação popular informada nas decisões 
públicas e nos obstáculos postos àqueles que expressam opiniões 

18  Entrevista com representantes da União Nacional dos Camponeses (UNAC) 
em Maputo.

19  Muito embora os portugueses venham progressivamente perdendo espaço 
para outros países e, principalmente, para a China e a África do Sul.
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críticas às ações do governo, as quais, não raro, são associadas 
a um posicionamento contrário à nação e ao interesse público. 
Portugal não permitia, durante o regime colonial, atividade polí-
tica independente. Nesse contexto, qualquer iniciativa organizati-
va como sindicatos, associações estudantis, étnicas ou regionais, 
bem como partidos políticos, era encarada como força potencial-
mente desestabilizadora, sendo sistematicamente suprimida. Por 
sua vez, a guerra contra a colônia e, depois, anos de guerra civil 
deixaram um sentimento de aversão a conflitos que, na opinião de 
muitos entrevistados, leva a uma propensão ao não enfrentamen-
to e à não promoção de debate e de discussões públicas. Todas as 
entrevistas questionavam, nesse sentido, a possibilidade de cons-
trução de processos democráticos, ainda que o país conte hoje 
com instituições formais, como eleições, partidos e parlamento. 

Todavia, ambos os países revelam diferenças fundamentais. 
Uma das mais relevantes é a forma pela qual o Estado intervém 
na economia com o objetivo de organizar e planejar os processos 
econômicos e, portanto, o desenvolvimento. Em Angola, vivencia-
mos um Estado marcadamente presente, altamente burocratizado 
e que corresponde ao principal empregador no país, com destaque 
para o setor de petróleo e para a inchada burocracia. O Estado 
está no policiamento e controle das ruas, na condução dos inves-
timentos (com o controle sobre as empresas que atuam no país 
e a seleção de setores prioritários para investimento) e no seio 
da sociedade civil (em organizações de base filiadas ao partido 
que congregam mulheres, juventude e camponeses). Em muitos 
casos, o governo tem participação nos conselhos das empresas.
Isto, segundo as entrevistas, está relacionado à possibilidade de 
recebimento das “comissões” ou propinas em cada investimen-
to realizado, autorizado ou viabilizado (informação verbal).20 As 
entrevistas confirmam a impressão de que o governo de Angola 
tem elevada capacidade de intervenção e organização da econo-
mia, embora acompanhada de baixa transparência e participação 
social na tomada das decisões.

20  Entrevista com representante de uma empresa brasileira de transporte 
urbano em Luanda.
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Já em Moçambique, as entrevistas apontam para o papel ambí-
guo do Estado. Sua capacidade de coerção, repressão de protestos 
e revoltas de populações e trabalhadores e de controle de posi-
cionamentos críticos da sociedade civil foi ressaltada.21 Contudo, 
muitos relativizaram a força do Estado em conduzir os processos 
econômicos em curso no país e em negociar e impor condiciona-
lidades aos investimentos estrangeiros. Refém do endividamen-
to público, o Estado moçambicano foi associado repetidamente a 
uma suposta “incapacidade” de ação, controle e monitoramento 
dos investimentos em seu território, especialmente no tocante às 
questões trabalhistas e ambientais e aos aspectos relacionados 
com os direitos das comunidades. O resultado dessa equação é 
um Estado que aparenta relativa fragilidade diante das gigantes 
empresas multinacionais e do fluxo de recursos provenientes de 
cooperação e doações, necessárias para fechar as contas nacio-
nais, mas bastante presente no controle da sociedade, das comu-
nidades e dos trabalhadores. Essa fragilidade se acentua com a 
rapidez nas recentes descobertas de recursos minerais em seu 
território, a qual ocorre sem um corpo burocrático qualificado para 
seu gerenciamento e controle.

Essa fragilidade do governo moçambicano foi muito citada 
nas entrevistas, em especial, ao mencionarem sua incapacidade 
em negociar e impor condicionalidades à empresa. Foram rela-
tados conflitos trabalhistas relativos às condições de segurança 
do trabalho e grandes diferenças salariais entre trabalhadores 
nacionais e estrangeiros no exercício da mesma função (informa-
ção verbal).22 Por seu turno, os reassentamento promovidos pela  
empresa revelam muitos problemas e uma incapacidade do gover-
no local e nacional em lidar com a situação. No reassentamento  
 
 

21  Informação coletada em entrevistas com organizações da sociedade civil, 
com acadêmicos e alguns membros do Estado críticos à utilização desses 
instrumentos.

22  Entrevista com um representante de uma empresa prestadora de serviços 
de segurança para a Vale em Tete.



158  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 145-171, 2014 

AnA SAggioro gArciA / KArinA Y. MArtinS KAto

25 de Setembro,23 moradores relataram diversos problemas como: 
a falta de informações claras e de cumprimento dos acordos fecha-
dos, o não entendimento da cultura local no momento de elabora-
ção dos projetos de assentamento, a fixação das famílias em áreas 
onde não podem exercer atividades agrícolas (machamba) e com 
pouco acesso à água, a localização muito distante dos centros 
urbanos e distritos, entre outros (informação verbal).24 

Adicionalmente, as entrevistas destacaram a importância do 
governo em “amortecer” os conflitos com a mineradora. Segundo 
uma entrevistada do governo provincial de Tete:

Tem havido muitas greves por conta da desigualdade dos sa-
lários. Odebrecht e Vale tiveram intervenção da polícia nos úl-
timos anos. O Ministério manda a Polícia Nacional para baixar 
os ânimos [...]. O Ministério tem, como sua área de trabalho, 
assessorar as empresas, agir com o objetivo de reduzir os con-
flitos trabalhistas. Ouvem a empresa. [...] depois passamos para 
os trabalhadores a proposta da empresa” (informação verbal).25 

Por conta desses acontecimentos, uma representante do gover-
no central em Maputo apontou para a contribuição da empresa  no 
crescimento dos conflitos entre a população e o governo da Frente 
de Libertação de Moçambique (Frelimo), levando-a a declarar que 
“a Vale criou condições para que o povo fique contra seu governo 
(informação verbal).26

Angola, por seu turno, calcada nas suas imensas reservas de 
recursos minerais, com destaque para o petróleo, tem apresenta-
do nos últimos anos um crescimento econômico impressionante. 

23  A Vale removeu uma comunidade (cerca de 1.300 famílias rurais) das suas 
terras para a implantação da mina em Moatize, separando as famílias entre 
rurais e urbanas em dois reassentamentos: Cateme e 25 de Setembro. Alguns 
desses conflitos foram documentados no “Relatório de Insustentabilidade 
da Vale 2012”, disponível em: <http://atingidospelavale.files.wordpress.
com/2012/06/relatorio-insustentabilidade-vale-2012-final1.pdf>. Acesso em: 
10 nov. 2012.

24 Entrevista com dois moradores da comunidade 25 de Setembro, em Moatize.

25 Entrevista com representante do Ministério do Trabalho Provincial de Tete.

26 Entrevista com uma representante do Ministério do Trabalho de 
Moçambique.
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Contudo, consolida-se no país uma sociedade com imensa desi-
gualdade econômica e social. Na capital, se sobrepõem “duas 
Luandas”: de um lado, a pobreza extrema e a falta de acesso a 
serviços públicos e direitos humanos básicos por boa parte da 
população; de outro, uma pequena elite nacional e internacional 
com acesso ampliado aos rendimentos do petróleo, conectada 
com os fluxos de investimentos do mercado global e com perfil 
de consumo e de vida similar às principais elites globais. Haveria, 
portanto, a Luanda do petróleo e a Luanda de Angola.

No país predomina o mercado informal. Cerca de 70-80% 
das pessoas trabalham informalmente, com grande participação 
de mulheres que são chefes de família (JOSÉ, 2013). A indústria 
nacional é muito pouco diversificada. Quase todos os produtos 
de consumo são importados, desde alimentos e tijolos, até outros 
com maior valor agregado, como eletrônicos e perfumes. Ademais, 
os sistemas públicos de educação, saúde, transporte, segurança e 
infraestrutura são precários. Muitos atribuem essas deficiências a 
mais de vinte anos de guerra civil. Em Luanda, na capital, ruas 
luxuosas são cortadas por ruas e travessas com esgoto a céu aber-
to e diariamente falta luz, o que obriga as classes mais ricas a 
terem geradores privados. Os ônibus e “candongueiros” (vans que 
fazem transporte público) servem à camada da população mais 
pobre e dividem as ruas caóticas da capital com carros luxuosos 
das classes mais ricas que crescentemente moram em condomí-
nios fechados. Nas zonas periféricas da cidade e no interior do 
país, a situação é ainda mais precária em face dos resquícios da 
guerra e da consequente destruição nas infraestruturas. 

Moçambique, por sua vez, nos últimos anos foi objeto de recei-
tuários das instituições financeiras multilaterais, como o Fundo 
Monetário Internacional e o Banco Mundial, com reformas econô-
micas liberalizantes. Após a independência e dezesseis anos de 
guerra civil, o Estado moçambicano busca o crescimento econô-
mico pelo incremento dos investimentos estrangeiros, com um 
padrão de desenvolvimento calcado na exportação de produ-
tos primários, notadamente minerais, e importação de produtos 
com elevado valor agregado, com baixa diversificação da indús-
tria nacional. Chama atenção a acentuada dependência de ajuda 
externa para o fechamento do seu orçamento. Sua infraestrutura é 
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melhor que aquela encontrada em Luanda. As ruas de Maputo são 
mais asfaltadas, há mais saneamento básico e os serviços de ofer-
ta de energia, água e internet são mais bem estruturados. Os servi-
ços à disposição para a população e visitantes em Maputo também 
são mais sofisticados e a cidade não é tão cara como Luanda. 

Em ambos os países, mas principalmente em Angola, que tem 
pretensões de se tornar uma potência e liderança regional (rivalizan-
do com a África do Sul), a principal questão para os entrevistados 
eram os caminhos disponíveis para a diversificação da economia e 
a sustentação do desenvolvimento econômico. Nos dois contextos, 
a ajuda externa e a transferência de tecnologias via cooperação e 
políticas de investimento externo eram vistas como condições neces-
sárias, embora não suficientes, para se alcançar o tão almejado “salto 
de modernização”.  Em nenhum dos países a questão ambiental, tal e 
qual abordada nos países ocidentais, teve muito espaço, sendo ofus-
cada pelas preocupações com a segurança alimentar.

2.3 Novas formas de endividamento Sul-Sul e suas 
(potenciais) consequências 

Ancorada  num processo rápido de crescimento da economia, 
na exploração acelerada das suas imensas reservas de petróleo, 
e, sobretudo, aproveitando-se do fácil acesso aos créditos inter-
nacionais, em particular da China, Angola tem ampliado sua 
capacidade de negociação e de barganha em relação aos países 
europeus e organismos financeiros multilaterais. As entrevistas 
chamam atenção para o empréstimo do governo chinês a Angola, 
em 2004, quando este país deixou de negociar com o FMI para 
tomar o empréstimo sem condicionalidades do governo chinês. 
Este momento foi um “divisor de águas”, segundo a avaliação de 
um economista da Universidade Católica de Angola. De acordo 
com avaliações, naquele momento, as

[p]otências ocidentais estremeceram [...]. No primeiro momen-
to, países da OCDE atacaram, dizendo que a falta de condicio-
namentos provocaria mais corrupção. No segundo momento, 
começaram a correr para oferecer linhas de crédito para não 
perder mercado para a China e outros, que ampliavam sua  
atuação (informação verbal).27

27  Entrevista com um economista do CEIC, da UCAN, Luanda.
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Cabe mencionar, no entanto: recentemente Angola fez uma 
reforma na sua legislação, estabelecendo um patamar inicial míni-
mo de US$ 1 milhão para os investimentos privados e impondo o 
alinhamento dos investimentos privados com os objetivos, oficiais 
ou não, do governo (informação verbal).28

Uma importante característica dos atuais empréstimos inter-
nacionais em Angola é o uso de commodities e matérias-primas 
como instrumento garantidor dos créditos negociados. É a chama-
da “conta-petróleo”. Assim os empréstimos atuais, brasileiros ou 
chineses, não envolvem condicionantes diretos de política macro-
econômica e fiscal aos países, mas implicam o empenho contínuo 
de recursos naturais. Como divulgado, o BNDES estuda a possi-
bilidade de utilizar em Moçambique as mesmas garantias adota-
das em Angola, criando mecanismos de recebíveis lastreados 
em carvão.29 Porém, a atuação do BNDES nesses países tem sido 
pequena, diante da magnitude dos investimentos e crédito dirigi-
dos à África. Embora estes sejam determinantes para a internacio-
nalização das empresas brasileiras, como vimos, não são condi-
cionantes da expansão dessas empresas nesses países. 

Adicionalmente, ainda que não apresentem condicionalidades 
políticas, macroeconômicas e/ou fiscais (como os tradicionais 
créditos dos países do Norte), os créditos dos países emergentes 
(incluindo os do BNDES) estão, em regra, atrelados à importação 
e compra de insumos e maquinário dos países que concedem o 
crédito. Em relação aos créditos chineses, estes envolvem também 
a contratação de trabalhadores e, em alguns casos, a realização 
de licitações na China. Conforme as entrevistas apontaram, isso 
seria um dos principais limitadores do seu potencial de desenvol-
vimento, pois impediria efeitos de encadeamento, a transferência 
de tecnologia e qualificação da mão de obra local. 

28  Entrevista com um representante da Agência Nacional de Investimento 
Privado (ANIP), Luanda.

29  VALOR ECONÔMICO. País elabora estratégia para se tornar mais competitivo 
na  África. Valor Econômico. 8 de novembro de 2011. 
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Assim, a ampliação das relações financeiras Sul-Sul enfatizou 
a geração de  novas formas de endividamento entre países do 
Sul, lastreadas em recursos minerais e energéticos. As entrevistas 
chamaram atenção para as possíveis implicações desse endivida-
mento para as gerações futuras. Pode-se reforçar com esses endivi-
damentos uma determinada rota produtiva, calcada nas atividades 
primário-exportadoras e, com isso, anular ou amortecer possibili-
dades de diversificação da estrutura produtiva.  Adicionalmente, 
evidencia-se o risco do comprometimento e do esgotamento dos 
recursos naturais (no caso, minerais e energéticos) no médio e 
longo prazos. Além disso, por serem commodities, esses recursos 
minerais deixam a economia bastante instável e sujeita a oscila-
ções de preços e a especulação no mercado internacional, o que 
compromete a consolidação de um processo de desenvolvimento 
sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. 

Em Moçambique, a situação é diferenciada. O país encontra-
-se em um outro círculo vicioso: o das doações internacionais. 
Seu orçamento para os gastos correntes depende em aproxima-
damente 47% de ajuda financeira de países europeus e do Banco 
Mundial, o chamado grupo de Parceiros Programáticos (G-19).30 
Tal situação leva a uma dependência estrutural da ajuda interna-
cional para “fechar as contas”. Com essa dependência, os países 
doadores interferem diretamente nas suas políticas públicas, 
em especial nas políticas macroeconômicas e setoriais. De um 
lado, alguns entrevistados destacaram que as condicionalidades 
desses empréstimos colocariam em risco a soberania do governo 
moçambicano na definição das prioridades para o seu desenvolvi-
mento. De outro, representantes dos governo moçambicano e da 
cooperação internacional defendem a necessidade de imposição 
de metas de combate à corrupção e do estabelecimento de meca-
nismos de aperfeiçoamento da governança e da transparência.

30  Integram o G-19 a Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Comissão 
Europeia, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Noruega, Holanda, 
Portugal, Suécia, Suíça, Reino Unido, o Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD) e o Banco Mundial e seus membros associados, Nações Unidas e os EUA.
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Nessa dinâmica, a economia pouco se diversifica e segue 
dependendo cada vez mais de pacotes de atração de investi-
mentos calcados na concessão de fartas (consideradas excessi-
vas pelos atores entrevistados) isenções fiscais. Empresas como 
a Vale chegam a ter isenção de impostos garantida por trinta a 
cinquenta anos. Alguns entrevistados questionaram a necessidade 
de tantos incentivos, porquanto as reservas de recursos naturais 
já seriam atrativos suficientes. O círculo vicioso se forma porque 
o orçamento se mantém continuamente dependente de doações 
dos países centrais, enquanto a entrada de investimento externo 
direto e o aquecimento da economia, que poderiam representar 
maior receita governamental e o futuro equilíbrio do orçamento, 
são anulados pelas crescentes isenções fiscais concedidas e pela 
concentração dos investimentos em empreendimentos voltados 
para a exportação.

Desse modo, para boa parte dos entrevistados, as atividades 
das empresas multinacionais nesses países se caracterizariam por 
ser um processo de acumulação com base na exploração desen-
freada de recursos minerais e na criação de enclaves econômi-
cos que não se desdobram em processos de desenvolvimento. Em 
Angola, por exemplo, para além dos hidrocarbonetos, inexiste um 
setor produtivo nacional capaz de atender ao mercado interno, 
que continua dependente de importações. Em Moçambique, a 
situação é semelhante. Em Tete, onde estão as mineradoras Vale, 
Rio Tinto e Jindal, as estradas são cruzadas a todo o momento 
por caminhões e ferrovias carregadas de minério de ferro, madei-
ra e outros recursos escoados para o mercado internacional. Em 
contrapartida, as ruas pouco asfaltadas, a ausência de saneamen-
to, a pobreza, as moradias precárias, a falta de mercados para 
produção local e o elevado custo de vida denunciam o grau de 
concentração do crescimento econômico e a distância que esse 
processo tem de uma marcha efetiva de desenvolvimento econô-
mico e social. Sentem-se as “veias abertas” da África.

À GUISA DE CONCLUSÃO

Muito se fala dos conteúdos programáticos e dos objeti-
vos iniciais dos projetos brasileiros direcionados a Angola e 
Moçambique. Contudo, pouca ou nenhuma visibilidade é dada 
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para as formas como são implementados esses projetos e para os 
atores e arranjos institucionais envolvidos nessa transferência. Foi 
nessa perspectiva que elaboramos o artigo ora exposto. A “nova 
África” tem se configurado, cada vez mais, como a principal arena 
para o exercício das diferentes dimensões de um  “Brasil global”. 
Mas, em que medida esse “Brasil global” e todos os fluxos que são 
postos em marcha nos países africanos são capazes de responder 
efetivamente aos problemas enfrentados pelas sociedade de 
Angola e Moçambique? 

A consolidação de mecanismos como a “cooperação para 
o desenvolvimento” na África lusófona tem potencializado a 
construção de um consenso hegemônico (no sentido gramscia-
no) da atuação do Brasil em relação às outras regiões periféri-
cas. E, nesse sentido, o Brasil ocupa uma posição paradoxal de 
um país explorador e explorado, que subordina e, ao mesmo 
tempo, é subordinado. 

Apesar de ocupar um lugar dependente na estrutura política, 
produtiva, tecnológica e financeira global, o país vem se diferen-
ciado (juntamente com os demais países emergentes) dos outros 
países da periferia, angariando lugar cada vez mais importante 
na estrutura global de reprodução expandida do capital. Mas na 
proporção em que avança nesse processo, reproduz crescente-
mente, e a seu modo peculiar, uma lógica imperialista caracteri-
zada pela consolidação de relações de dominação político-econô-
mica com outros países e povos, que se alimenta continuamente 
da exploração da classe trabalhadora, dentro e para fora das suas 
fronteiras. Nesse contexto, a “nova África” se encaixa nas estraté-
gias políticas e econômicas de frações da classe dominante brasi-
leira, formada por órgãos governamentais, grandes empresas e, 
em alguns casos, organizações da sociedade civil que ajudam a 
legitimar esses mesmos processos de acumulação. Mas em que 
medida o novo “Brasil global” se encaixa nas estratégias políticas 
e econômicas da “nova África”?

É do lugar singular ocupado pelo Brasil e do reconhecimento 
dessas particularidades que devemos buscar pistas para esses 
questionamentos. Como país alçado no plano global à posição 
de umas das principais lideranças do bloco emergente e que vem 
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sendo reconhecido crescentemente pela habilidade em consolidar 
um modelo de desenvolvimento que combina o crescimento 
econômico (puxado sobretudo pela exportação de recursos  natu-
rais e pela aceleração do consumo interno) com a ampliação de 
políticas públicas (em especial sociais) de redistribuição de renda 
e combate à pobreza, o Brasil se coloca numa posição diferen-
ciada ao negociar com esses países. De um lado, é inegável que 
sua experiência acumulada em lidar com problemas considera-
dos corriqueiros às economias periféricas (desigualdade, pobreza, 
endividamento, capacidade insuficiente de investimento nacional, 
etc.) tem muito potencial para contribuir com o desenho de estra-
tégias de desenvolvimento dos governos e das sociedades afri-
canas. O Brasil, nesse sentido, teria um papel importante em dar 
maior visibilidade e força aos interesses desses países em instân-
cias políticas e econômicas globais; em proporcionar a transfe-
rência de tecnologias, principalmente de tecnologias sociais; em 
consolidar novas formas de cooperação e integração que rompam 
com os instrumentos de dominação praticados pelos países do 
Norte, em oferecer inspiração para políticas sociais, entre outros. 
Esses fatores, ao que nos parece, têm sido levados em conta, ao 
menos em parte, pelos governos e sociedades dos países africa-
nos ao estruturar as relações com o país. De outro lado, contudo, 
como aspirante à posição de uma das potências do capitalismo 
global, não se pode ignorar os interesses econômicos e políti-
cos dos principais segmentos das classes dominantes do país em 
relação à África, muitas vezes interpretada como a nova fronteira 
de acumulação. 

Tanto em Angola como em Moçambique, as perspectivas 
futuras de atuação brasileira estão associadas majoritariamente 
à expansão da agricultura de larga escala para exportação. Ali, 
o avanço do capital brasileiro se dá na expansão do agronegó-
cio, em especial, na transferência de tecnologia, maquinários e na 
produção de grãos (soja) e agrocombustíveis para exportação. Por 
seu turno, as prioridades dos governos angolano e moçambicano 
têm se voltado para a consolidação de uma agricultura de larga 
escala de base exportadora. Ademais, a estratégia de atendimento 
do mercado interno e de garantia da segurança alimentar, embora 
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conste nos discursos e planos de desenvolvimento do governo, 
não parece ter muita prioridade nos instrumentos e políticas públi-
cas que são implementados. 

Ao longo da pesquisa realizada, para além das relações já esta-
belecidas com os países africanos em discussão, nossa investiga-
ção apontou cada vez mais para o que se sonha para o futuro 
dessas sociedades. Dentre outros fatores internos a cada país, 
as relações firmadas com o Brasil foram valorizadas como um 
dos vetores dotados de potencial para transformar os projetos 
de desenvolvimento de hoje na realidade de um futuro próximo 
nesses países. Dos temas prioritários para ampliação da coope-
ração foram citados a educação, a formação de lideranças, os 
intercâmbios em pesquisa e a troca de experiências em ciência 
e tecnologia, entre outros. A humanização dos serviços públicos 
e o aumento dos investimentos no capital humano apareceram 
como condicionantes para a ampliação da cidadania e a maior 
democratização dos processos decisórios. Nesse prisma, o Brasil é 
tido como inspiração e como aquele país que foi capaz de desen-
volver a “tecnologia do diálogo” como instrumento de negociação 
e de enfrentamento de conflitos. Visto isso, a relação com o Brasil 
deveria focar, mais do que no resultado em si (o tão citado “salto 
de modernização”), nos processos que possibilitaram a elabora-
ção e a implementação de certas políticas públicas essenciais para 
o desenvolvimento do país, adaptando-os à realidade local. Na 
fala de um entrevistado: “Nós angolanos é que temos que procurar 
outros Brasis”.31

Isso aponta para a necessidade de novos instrumentos de 
interação e de cooperação Sul-Sul que, no lugar da transferência 
direta de políticas públicas de um país para outro, seja centrada 
na construção de processos tanto de intercâmbio e de aprimora-
mento de políticas públicas como de fomento ao desenvolvimento 
nos dois países. Ocupam posição especial, nesse sentido, temáti-
cas relacionadas com o fortalecimento de canais participativos e 
de democratização das decisões, com a incorporação de deman-
das populares e mecanismos de participação direta, em particular 

31  Entrevista com o representante de ADRA, em Luanda.
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daqueles grupos mais vulneráveis e quase sempre invisibilizados 
nos processos de desenvolvimento. Adicionalmente, tendo em 
vista o crescimento da atuação de empresas brasileiras nesses 
países, é necessária a priorização de projetos de fortalecimen-
to institucional mútuo entre movimentos sociais e comunidades 
impactadas por megaprojetos, como os de mineração, petróleo e 
siderurgia, bem como para a ampliação das articulações de movi-
mentos sindicais e organizações da sociedade civil desses países 
e Brasil. Um exemplo interessante já em curso, nessa perspectiva, 
seria o caso da Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale.32 

É pela participação e democratização que se poderá avançar 
na construção de um projeto contra-hegemônico que fomente 
o desenvolvimento efetivo dessas sociedades, e que permitirá 
avançarmos na construção e fortalecimento de novas relações 
de solidariedade Sul-Sul. Conforme um ditado africano, a histó-
ria da caçada é contada sempre a partir da versão do caçador e 
não da caça, pois essa, quando não foge, geralmente já não pode 
mais falar. O discurso hegemônico, no provérbio africano, está 
localizado no caçador. Este se fortalece ao reivindicar um caráter 
universal, de versão aceita e reconhecida por todos como a única 
versão de um processo determinado, no caso, do desenvolvimento 
econômico. Trazer à tona e fortalecer as outras versões contes-
tatórias a essa narrativa é fundamental para a quebra de anti-
gos padrões de dominação a se repetir continuamente. No caso 
do provérbio africano, o desafio posto é dar voz e ressonância às 
múltiplas histórias contadas por aqueles que foram e são perse-
guidos pelo caçador, mas que fugiram ou se mantiveram fortes o 
bastante para nos contar sua história. 

32 Ver: <http://atingidospelavale.wordpress.com/>.
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Resumo

Este artigo explora a realidade por trás do 
brilho do sucesso da Vale, monitorando o 
impacto da mineradora sobre os trabalhadores e 
comunidades no Canadá, Moçambique e Brasil. 
A Vale imita as piores tendências das grandes 
empresas de mineração do mundo e contribui 
para aumentar as disparidades entre ricos e 
pobres bem como a degradação ambiental. 

Palavras-chave: Tendências Mundiais de 
Mineração; Vale; Relações de Trabalho;  
Brasil, Canadá e Moçambique.

 

Brazil’s mining giant Vale: behind the 
image of South-South solidarity

Abstract

The article explores the reality behind the glow of 
success of Vale, monitoring the impact of the mining 

on workers and communities in Canada, Mozambique 
and Brazil. Vale imitates the worst trends of the major 

mining companies in the world, and contributes to 
increasing disparities between rich and poor as well as 

the environmental degradation.
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1 INTRODUÇÃO

O ex-presidente do Brasil, Lula, fez da trajetória Sul-Sul para 
a África uma característica normal da sua vida política durante e 
após seus dois mandatos. Em toda a África, ele é tido em alta esti-
ma como um líder de libertação nacional, no panteão de Nelson 
Mandela da África do Sul ou de Samora Machel de Moçambique. 
Em sua primeira visita presidencial a Moçambique, em 2003, Lula 
foi recepcionado como herói e proferiu discursos emocionantes 
sobre a solidariedade Sul-Sul e a força da afinidade do Brasil com 
a África. Ademais, respondeu com empatia à pandemia da SIDA e 
prometeu apoio brasileiro para um projeto de produção de medi-
camentos para para esta pandemia a preços acessíveis.

Da comitiva brasileira fazia parte Roger Agnelli, o banqueiro 
impetuoso que, ainda no Bradesco, desempenhara papel funda-
mental na avaliação do preço da empresa estatal do Brasil, a 
Companhia Vale do Rio Doce (UCHOAS, 2009). A avaliação dos 
ativos foi realizada em preparação para um leilão de privatização 
em 1997. Agnelli tornou-se, posteriormente, o primeiro presidente 
e diretor executivo da Vale.

Durante sua administração, estimulou o “superciclo das 
commodities” com aumentos médios de 150% entre 2002-2012 
(NEW INTERNATIONALIST, 2014), a demanda chinesa, aparente-
mente inesgotável, de minério de ferro para alimentar sua indústria 
de aço e o capital abundante disponível a partir do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Agnelli parecia 
ter o toque de Midas. Sua época de liderança na recém-nomeada 
Vale foi caracterizada pela expansão mundial agressiva, e fabu-
losos lucros e retornos para os acionistas. No entanto, seguindo 
a trajetória da Vale, seja no próprio Brasil, seja em Moçambique, 
onde assumiu um investimento de um complexo de mineração de 
carvão, ferrovia e porto, ou no Canadá, onde adquiriu operações 
de níquel estabelecidas, emerge um quadro de imagens empresa-
riais conflituantes. Há também uma dissonância marcante entre 
as imagens empresariais projetadas pela Vale e as realidades de 
fato em todas suas operações mundiais.

Com base em uma posição institucional, como parte da equi-
pe do Departamento de Assuntos Mundiais e de Trabalho do 
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USW (United Steelworkers), o principal sindicato que representa 
os mineiros no Canadá, tive a oportunidade de acompanhar essa 
dissonância entre as imagens e as práticas da Vale em primeira 
mão ao longo da última década. Tenho feito isso tanto no Canadá, 
após a compra das operações de uma grande empresa de mine-
ração canadense, Inco, e em Moçambique, onde o USW manteve 
relações de longa data, apoiando os programas de formação sindi-
cal por meio do Fundo Humanidade dos Metalúrgicos. Ao longo 
da última década, o USW organizou quatro intercâmbios de traba-
lhador para trabalhador, levando canadenses e brasileiros da Vale 
a Moçambique para fazer parte da equipe de recursos humanos 
para cursos de formação do sindicato, de uma semana, para os 
trabalhadores moçambicanos da Vale. Este tipo de intercâmbio, 
de trabalhador para trabalhador, tem caracterizado a ação inter-
nacional do USW por muitos anos (MARSHALL, 2009).

Em 2011, o USW, com o apoio da Agência Canadense de 
Desenvolvimento Internacional (CIDA), promoveu uma visita de 
estudo ao Brasil para quatorze moçambicanos e quatro canaden-
ses, para verem de perto as operações da Vale no Norte do Brasil 
e aprender como sindicatos e comunidades sofreram os impactos 
dos megaprojetos de minas de ferro, operações de ferrovia e portu-
árias no Pará e Maranhão, e quais eram suas estratégias de resis-
tência. Entre os participantes incluíam-se trabalhadores da Vale, 
líderes comunitários e funcionários do governo local e provincial 
das regiões já atingidas por projetos da Vale ou a ser afetadas no 
futuro. O USW também tem sido um participante ativo na Rede 
Internacional dos Atingidos pela Vale, desde sua primeira reunião 
em 2010. Depois de me aposentar do USW em 2012, realizei uma 
pequena pesquisa, convidando os trabalhadores no Canadá, Brasil 
e Moçambique para responder a um questionário sobre suas expe-
riências de trabalho para a Vale. Os resultados da pesquisa foram 
incorporados em um documento apresentado na III Conferência 
Internacional do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos (IESE), 
em Maputo, Moçambique, em setembro de 2012 (MARSHALL, 
2012). Este estudo da Vale no contexto dos BRICS é muito moldado 
pela minha posição de participante-observadora e as oportunidades 
que ela tem propiciado para monitorar a Vale em primeira mão.
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Como observado, as práticas da Vale levantam questões sobre 
se as empresas multinacionais baseadas nos BRICS realmente dife-
rem das empresas mineradoras mundiais ligadas ao capitalismo 
histórico e centros imperialistas. O Departamento de Comunicação 
e Imagem da Vale trabalha arduamente para projetar uma imagem 
de solidariedade Sul-Sul, com investimentos brasileiros em mine-
ração no Sul global, apresentada como estando a trazer empre-
gos e desenvolvimento econômico, o que as empresas do impe-
rialista “do Norte” não o fazem. Em suas operações “no Norte”, 
a Vale trabalha para projetar a imagem de experiência empresa-
rial de gestão e as credenciais da Wall Street, mas sua gestão das 
minas de níquel há muito estabelecidas no Canadá trouxe intensa 
turbulência. Houve onze e dezoito meses de greves. Contudo, a 
relação entre trabalhadores e administração foi banalizada com 
a insistência da Vale em grandes concessões do sindicato como 
uma precondição para ir à mesa de negociações. Neste âmbito, a 
posição da Vale desrespeitou todas as práticas aceitas nas tradi-
ções canadenses em negociação coletiva e equivaleu a um ataque 
frontal contra a cultura de trabalho em vigor.

Se as intenções da Vale estavam sempre em dúvida, as pala-
vras de Tito Martins, o então diretor de Metais Básicos, no final da 
greve de onze meses fê-las transparentes. O principal jornal brasi-
leiro de negócios, Valor Econômico, publicou um artigo intitulado 
“A Vale comemora redução do poder dos sindicatos no Canadá”. 
Conforme Tito Martins afirmou no artigo, a Vale tinha ganho tudo 
o que queria com a mão de ferro sobre seus trabalhadores cana-
denses. Ele foi citado como tendo dito:

O que teve importância para a Vale nesta negociação foi o rea-
linhamento dos empregados no Canadá no mesmo tipo de re-
lacionamento laboral que a empresa tem com os seus empre-
gados no resto do mundo. Este relacionamento envolveu três 
assuntos cruciais: plano de pensão, bônus e a cadeira de co-
mando entre empregador e empregado sem intervenção direta 
do sindicato (DURÃO, 2010).

A greve de dezoito meses em Newfoundland e Labrador, onde 
é empregada uma força de trabalho, em grande parte indíge-
na, em uma operação fly in/fly out da mina da Baía de Voisey, 
resultou em um convite por parte do governo provincial para um 
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inquérito industrial formal (PROVÍNCIA DE NEWFOUNDLAND E 
LABRADOR, 2011). A principal recomendação do inquérito foi que 
o governo agora reexamine os mecanismos pelos quais facilita a 
negociação coletiva para ter em conta: a) a estrutura organiza-
cional das empresas multinacionais; b) a necessidade de garantir 
que tais empresas respondam aos valores de relações trabalhistas 
canadenses; e c) o peso econômico relativo das partes nas rela-
ções de negociação coletiva (PROVÍNCIA DE NEWFOUNDLAND E 
LABRADOR, 2011).

A Vale também tem um histórico abismal de saúde e segu-
rança, desde que assumiu o controle das operações canaden-
ses, com cinco mortes desde 2011, uma em Thompson e quatro 
em Sudbury. Nas palavras de um trabalhador da Vale na pesqui-
sa de 2012, 

Quer no subsolo ou na fundição e refinaria, a Vale tornou-se 
mais perigosa do que era antes. Remoção de acidente, incidente 
e formulário das preocupações 079 [formulário que incentiva 
qualquer trabalhador a fazer um relatório, mesmo que seja ape-
nas para registrar uma preocupação], evisceração de progra-
mas de treinamento e encomenda de peças baratas da China 
são três exemplos (MARSHALL, 2012).

2 VALE NA ÁFRICA

O conhecimento local em Moçambique é de que Lula apre-
sentou Agnelli e a Vale a Moçambique, encorajando o presidente 
Armando Guebuza a rejeitar a oferta chinesa para as reservas de 
carvão de Moçambique porque os chineses trariam seus próprios 
trabalhadores. Seja como for, Agnelli foi convidado logo depois da 
visita de Lula para se tornar um membro do Conselho Consultivo 
Internacional do presidente de Moçambique, Armando Guebuza, 
e a Vale foi a primeira a obter uma licença para explorar as gran-
des reservas de carvão de Moçambique. Agnelli detém posições 
em órgãos consultivos internacionais semelhantes para o gover-
no da África do Sul, o prefeito de Xangai e o sultanato de Omã 
(FORBES, 2014).

Durante sua visita a Moçambique, em 2012, Lula transmitiu 
as mesmas mensagens mistas de solidariedade, por um lado, 
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e um discurso de vendas para os investimentos das empresas 
brasileiras, por outro. Desta vez, Lula veio com o sucessor de 
Agnelli, Murillo Ferreira. A fábrica de medicamentos antirretro-
virais foi aberta oficialmente nove anos depois de o projeto ter 
sido anunciado oficialmente, e só depois de a Vale, com grande 
alarde da mídia, ter coberto o investimento original (CLUB OF 
MOZAMBIQUE, 2011).

Em Moçambique, Lula proferiu uma palestra pública intitulada 
“A luta contra a desigualdade” presidida por Graça Machel, viúva 
do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, e uma 
figura pública bem conhecida. Ela apresentou Lula como um herói 
do povo, como Samora, e Lula proferiu a palestra sobre a experi-
ência do Brasil sob o governo do Partido dos Trabalhadores. Ele 
caracterizou o país como um dos que estão a crescer e a distri-
buir o bolo econômico ao mesmo tempo, garantindo assim os 
empregos e programas sociais redistributivos capazes de aliviar a 
pobreza. Em seu discurso, Lula pediu às empresas brasileiras que 
investem em Moçambique a contribuírem para esta luta contra a 
desigualdade. No entanto, durante sua visita, Lula também encon-
trou tempo para juntar-se ao novo presidente da Vale na pressão 
feita à ministra do trabalho, Helena Taipo, para reduzir as restri-
ções sobre trabalhadores estrangeiros nas operações da Vale em 
Moçambique. A revista brasileira Veja, conhecida por sua posição 
crítica a Lula, publicou o assunto sob o título “Os lobbies de Lula 
para a empresa em Moçambique”:

A Vale foi uma das patrocinadoras do tour que Luiz Inácio Lula 
da Silva fez há duas semanas pela África.  O presidente da em-
presa, Murillo Ferreira, viajou no mesmo jatinho do ex-presi-
dente até Moçambique.  Lá, eles se reuniram com a ministra do 
Trabalho, Helena Taipo, que vem colocando barreiras para a ex-
ploração de carvão pela empresa brasileira na mina de Moatize, 
uma das maiores do mundo.  Na reunião, Lula tentou, sem su-
cesso, convencê-la a derrubar a exigência de empregar 85% de 
mão de obra moçambicana no empreendimento (SETTI, 2012).

A pressão brasileira para reduzir o controle moçambicano 
quanto aos trabalhadores estrangeiros não é nova. Uma delegação 
do trabalho do Canadá e Brasil reuniu-se com o Diretor Provincial 
do Trabalho, na província de Tete, em 2011, no âmbito de um 
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intercâmbio trinacional de trabalhadores, e fomos informados da 
pressão constante da Vale às autoridades moçambicanas para 
permitir a esta empresa  exceder as quotas, previamente nego-
ciadas, de trabalhadores estrangeiros. Houve também a pressão 
para dar autorizações de trabalho a estrangeiros sem habilidades 
suficientes para realizar a formação destinada a cada trabalhador 
estrangeiro com permissão de trabalho.

A fase de construção do projeto incluiu não só um grande 
número de trabalhadores brasileiros, mas também os da constru-
ção civil das Filipinas. Muitos deles foram contratados pela Kentz-
Engineers and Constructors (Kentz-Engenheiros e Empreiteiros), 
uma empresa que opera em quase trinta países e opera uma das 
maiores refinarias de níquel-cobalto do mundo, em Madagascar. 
Em Moçambique, a Kentz foi subcontratada pela Vale. Ela empre-
ga mais de 2.500 trabalhadores filipinos em suas operações 
mundiais. Muitos dos filipinos que trabalham para a Kentz em 
Madagascar foram repatriados para as Filipinas no final de 2010. 
Eles enchiam arquivos antes da Administração para o Emprego 
Internacional dos Filipinos (sigla inglesa: POEA), no início de 2011, 
alegando práticas trabalhistas irregulares pela Kentz, que incluí-
am atrasos salariais, casas superlotadas, escassez de alimentos e 
cuidados inadequados de saúde (ELLAO, 2011).

No dia 18 de novembro de 2011, o Ministério do Trabalho de 
Moçambique anunciou problemas envolvendo a Kentz e trabalha-
dores filipinos: 

“O Ministério do Trabalho acaba de expulsar, com efeitos 
imediatos, 115 trabalhadores estrangeiros, majoritariamen-
te de nacionalidade sul-africana e filipina, que foram trazidos 
aqui ilegalmente pela empresa sul-africana Kentz-Engineers  
and Constructors”, disse o Ministério em comunicado na quin-
ta-feira. 

Esta empresa é subcontratada da gigante mineradora brasi-
leira Vale Moçambique, no carvão concessionado à empre-
sa em Moatize, no Nordeste do país. Como identificado pelo 
Departamento de Inspecão, os trabalhadores da construtora 
não tinham direito a férias ou fins de semana e equipamento 
de proteção adequado; a empresa também não havia registra-
do seus trabalhadores moçambicanos na segurança social. A 
Kentz-Engineers foi multada em cerca de 34 milhões de meti-
cais (R$ 9,2 milhões) e teve um prazo de trinta dias para corrigir 
as irregularidades (MAIL & GUARDIAN, 2011).
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De acordo com os trabalhadores sediados em Tete que parti-
ciparam dos intercâmbios internacionais, a fase operacional da 
mina de carvão emprega hoje não só a quota máxima – ou mais – 
dos trabalhadores brasileiros, mas também muitos estrangeiros, 
com ou sem registro de residência legal, dos países vizinhos de 
língua Inglesa: Zimbábue, Zâmbia e Malawi. Muitos filhos e sobri-
nhos do poderoso governo moçambicano e figuras de negócios 
da capital nacional, Maputo, também obtêm os trabalhos cobi-
çados na Vale. Todavia, o número de empregos criados para as 
pessoas das comunidades locais ao redor da mina ou nativos da 
província de Tete (cronicamente subdesenvolvida) são poucos. 
No entanto, estas são as que sofrem o maior impacto do boom da 
mineração em termos de poluição, escassez de moradia e outros 
serviços, o tráfego, ruído e aumento do custo de vida em geral. As 
operações de mineração em expansão também trazem proble-
mas sociais como a prostituição, drogas e SIDA em ascensão. 
Estes problemas sociais já estavam muito em evidência porque 
Tete é um grande entroncamento para as operações de transpor-
te rodoviário transfronteiriço para o vizinho Zimbábue, Zâmbia 
e Malawi. Assim, a mineração agravou ainda mais os problemas 
sociais (SELEMANE, 2009).

As poucas oportunidades de emprego geradas pelas operações 
de mineração e as desigualdades dramáticas nos salários e bene-
fícios entre estrangeiros e nacionais criam uma sensação genera-
lizada de ressentimento. Um trabalhador da Vale comentou: “Eu 
trabalho junto com estrangeiros, mas eles ganham quatro vezes 
mais do que eu ganho”. Outro disse que “operadores de máqui-
nas moçambicanos trabalhavam em conjunto com os operadores 
de máquinas brasileiros, alguns dos quais têm menos treinamen-
to do que os moçambicanos, mas o brasileiro é automaticamente 
o supervisor” (MARSHALL, 2012). Estes comentários particulares 
mostram o vazio do discurso da Vale em contribuir para a geração 
de emprego para os moçambicanos. Também mostram a força dos 
sentimentos antibrasileiros, não tão diferentes dos sentimentos 
antiamericanos e antibritânicos em outros momentos e lugares.

Embora não existam estudos sistemáticos para ter como refe-
rência, o sentimento em nível popular em Moçambique é que a 
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Vale está, atualmente, tirando empregos. Os reassentamentos 
forçados para abrir caminho para as minas deixaram famílias 
rurais das áreas ao redor da mina sem terra ou água para suas 
atividades agrícolas e sem acesso aos mercados locais. Um estu-
do recente, produzido por António Jone para o Observatório do 
Meio Rural, concluiu que as famílias enviadas para o reassenta-
mento rural em Cateme foram afetadas negativamente. Portanto, 
a adesão da Vale, muito elogiada, a todas as recomendações do 
Banco Mundial sobre reassentamentos forçados está muito longe 
da verdade.

Partindo do princípio defendido tanto pelas políticas operacio-
nais do International Finance Corporation e da legislação mo-
çambicana atinente à matéria, sendo o reassentamento inevi-
tável, deve-se garantir a reposição integral e assistência para 
que os reassentados melhorem ou, no mínimo, recuperem 
seus padrões de vida ou subsistência. Para o caso de Cateme, 
deve-se continuar a implementar actividades com vistas a ga-
rantir o acesso à terra para agricultura a todas as famílias, em 
quantidade (2 hectares prometidos) e qualidade (fértil e não 
rochosa), com proximidade possível a fontes de água não só 
para irrigar as suas machambas como também desenvolver 
actividade pescatória. Deve-se ainda continuar a implementar 
actividades de apoio no desmatamento, preparação da terra, 
nivelamento e estabilização dos solos, distribuição de semen-
tes, fertilizantes e pesticidas. É importante identificar áreas 
com menos pressão pelos recursos, de forma a evitar eminen-
tes conflitos de terra e de outros recursos florestais (bambus, 
estacas, cordas, madeira, entre outros) essenciais para a práti-
ca de outras actividades de rendimento. Como conclusão final 
e em resposta ao objectivo central deste texto, para além de 
outros aspectos, é certo afirmar que, no caso de Cateme, o 
reassentamento afectou negativamente a produção alimentar 
(JONE, 2014).

Os artesãos locais, nas áreas afetadas, como aqueles que fazem 
blocos de construção, foram deixados sem espaço para realizar 
seu comércio. Nos últimos anos, eles têm pressionado fortemente 
tanto o governo como a Vale, exigindo uma compensação mais 
adequada do que os USD 2.000 pagos a eles pela Vale. Ademais, 
adotaram uma página da lógica empresarial e argumentaram que 
sofreram uma perda permanente de meios de subsistência com 
a qual poderiam ter obtido uma renda a longo prazo em torno 
de USD 350.000. Em junho de 2013, conforme a Vale determinou,  
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o assunto estava encerrado, com os fabricantes de tijolos e o 
governo de Moçambique tomando posições igualmente fortes:

Segundo o director da Vale Moçambique, Ricardo Saad, o pro-
cesso de pagamento das indemnizações terminou no ano pas-
sado, mas a companhia mineira continua engajada com oleiros 
em projectos de desenvolvimento[...] Antes do início das opera-
ções de exploração de carvão, mais de 800 famílias foram trans-
feridas das suas zonas e a companhia ofereceu casa e pagou 60 
mil meticais, cerca de dois mil dólares, a cada família. No entan-
to, hoje as famílias transferidas, que se dedicavam a actividades 
de olaria, consideram que o dinheiro pago é pouco e exigem 
350 mil dólares cada. Para manifestarem a sua fúria, os oleiros 
têm bloqueado a linha férrea de Sena usada pela Vale para o 
transporte de carvão ao porto da Beira. O governo moçambicano 
considera que a Vale é um parceiro estratégico que participa no 
desenvolvimento do país (PORTAL DE ANGOLA, 2013).

Ao longo do ano passado, a situação não foi resolvida e a Vale 
foi forçada a retomar as discussões sobre a compensação. Neste 
prisma, os fabricantes de tijolos continuam a fazer suas exigências, 
provocando periodicamente impasse à produção, não obstante as 
prisões dos seus líderes, e o governo continua a demonstrar preo-
cupação com lucros perdidos pelo seu “parceiro de desenvolvi-
mento”, a Vale.

3 VALE: “PIOR EMPRESA DO MUNDO”

Em janeiro de 2012, a Vale teve a vergonhosa honra de ser 
eleita a “pior empresa do mundo”. A cerimônia de premiação ocor-
reu durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que 
se tornou nos últimos anos um popular e extraparlamentar local 
de encontro de líderes empresariais e governamentais poderosos 
para deliberar sobre a globalização liderada pelas empresas. Duas 
organizações com sede na Suíça, a Greenpeace e a Declaração 
de Berna, usaram o Fórum Econômico Mundial para destacar as 
práticas sociais e ambientais negativas de empresas mundiais. 
Nos últimos oito anos, eles deram o prêmio Public Eye baseado em 
uma competição on-line para a “pior empresa do mundo”. A Vale 
foi premiada com o “Prêmio Nobel da Vergonha” 2012, recebendo 
25 mil dos 88 mil votos expressos.

O prêmio foi apresentado por Joseph Stiglitz, vencedor de um 
Prêmio Nobel de Economia genuína pelo trabalho feito, quando 
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problematizou a eficácia dos mecanismos de mercado. Stiglitz é 
ex-presidente do Banco Mundial, e agora uma voz discordante de 
prestígio em fóruns globais, onde muitas vezes faz advertências 
sobre onde a não regulamentada globalização nos está levando. 
Em sua apresentação, Stiglitz discursou sobre quanto tempo pode-
rosos atores globais, como a Vale, a Rio Tinto e a BHP Billiton, 
serão capazes de operar com tão pouca consideração pelas 
consequências sociais e ambientais dos seus projetos, e tão pouca 
responsabilidade pelos “99%” da população que estão excluídos 
dos seus planos de jogo. Stiglitz chegou a dizer que, para proteger 
nosso planeta e nossas sociedades, dependemos não só dos regu-
lamentos do governo para evitar abusos, mas também de um alar-
gamento do nosso conceito de autointeresse, tanto para pessoas 
individuais como para as coletivas.

Os indivíduos e sociedades  mais privilegiadas da nossa terra 
não permanecerão para sempre isolados das consequências. É 
do interesse de todos – mesmo do 1% dos mais ricos –  que o 
nosso planeta prospere; que a diferença entre os que têm e os 
que não têm seja menor . Para as empresas, isso acarreta a res-
ponsabilidade social, indo além do mínimo exigido pela lei para 
proteger o meio ambiente. Acarreta tratar os trabalhadores com 
decência e justiça, não para explorar todas as vantagens que 
as assimetrias nas negociações podem render (STIGLITZ, 2012).

4 VALE E A SEGURANÇA GLOBAL

Em virtude da expansão agressiva da Vale ao longo dos anos, 
desde sua privatização, ela se colocou como a segunda maior 
empresa de mineração do mundo, com operações em dezesseis 
Estados brasileiros e em 33 países nos cinco continentes. Apesar 
das suas origens como uma empresa estatal e sua proximida-
de com o governo brasileiro, incluindo os blocos importantes de 
acionistas, ainda nas mãos dos fundos de pensões dos trabalha-
dores do governo brasileiro, a ascendência da Vale para sua atual 
posição de ator mundial tem sido caracterizada por uma cruelda-
de e devoção coletiva a lucros elevados e generosos dividendos 
para seus acionistas.

Os brasileiros estão particularmente indignados sobre como 
este ícone nacional passou para mãos privadas em 1997, como 
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parte do modelo global de privatizações no âmbito de programas 
de ajustamento estrutural. O BNDES assumiu a responsabilidade de 
promover a privatização da economia em larga escala. Conforme 
evidenciado, a venda da Vale é considerada como o episódio mais 
escandaloso da privatização na história brasileira. A empresa foi 
vendida por apenas 3,4 bilhões de reais num período de paridade 
entre o real e o dólar dos EUA.

Um acordo submetido ao Tribunal Regional Federal (TRF) de 
Brasília, em 2004, explicitava uma série de irregularidades que 
comprovam que a Vale foi subavaliada.  Algumas minas foram 
desprezadas nos cálculos, outras subavaliadas.  O setor flores-
tal também foi subavaliado.  Bens intangíveis de grande valor 
(tecnologia, patentes e bagagem técnica sobre geologia e enge-
nharia de minas)) foram desprezados. Participações acionistas 
da Vale na Açominas, CSN, Usiminas e Companhia Siderúrgica 
de Tuberão foram ignoradas. A lista de irregularidades é enor-
me. A empresa responsável pela avaliação, o [Banco] Bradesco 
passou a controlar a Vale um ano depois.  Seu presidente, Roger 
Agnelli, é um ex-diretor executivo do banco (UCHOAS, 2009).

Mesmo uma década depois, um plebiscito informal para a 
renacionalização da Vale, organizado por sindicatos, estudantes 
e Movimento dos Sem Terra, em 2007, foi capaz de mobilizar três 
milhões de votos. Enquanto isso, o presidente Lula aparentemente 
não levou em consideração as exigências do plebiscito. Com efei-
to, ele colocou mais pressão pública sobre a Vale durante a crise 
econômica mundial. A Vale tentou tirar proveito da crise de 2008 
como um momento de grande escala de demissões e recuar inves-
timentos previstos na indústria siderúrgica brasileira. Lula usou 
o sentimento popular antiprivatização, expressa pelo plebiscito, 
para justificar uma repreensão pública a Roger Agnelli. Segundo 
Lula sugeriu fortemente, para uma empresa tão próxima do gover-
no como a Vale havia a obrigação de responder a um momento 
de turbulência mundial, desempenhando um papel estabilizador.

Durante 2009, as tensões entre a opinião do governo brasileiro 
sobre o papel que a Vale deveria desempenhar e a visão de Agnelli 
sobre o papel da Vale estavam abertamente em desacordo. Em 
setembro, a revista brasileira Exame foi citada por outros meios 
de comunicação de negócios como fonte de informações sobre os 
planos do governo para derrubar Agnelli. Em um artigo intitulado 
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“Lula critica Vale e articula expulsão do presidente da Vale...”, o 
jornalista Rafael Souza Ribeiro escreve o seguinte:

Não é de hoje a vontade do governo em elevar sua participação 
no controle administrativo da Vale. Só este ano, o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva já falou várias vezes que a minerado-
ra precisa investir mais no Brasil para proporcionar emprego á 
população. Desde que demitiu mais de mil funcionários no ano 
passado em decorrência da crise econômica, Roger Agnelli, pre-
sidente da Vale, caiu em desencanto nos bastidores do governo, 
que até criou um comitê para tirar Agnelli da presidência da 
mineradora (RIBEIRO, 2009).

Na verdade, o uso da crise mundial por Agnelli para justificar 
a demissão de 1.300 trabalhadores e recuar nos compromissos de 
investimento para produção de aço no Brasil voltou para assom-
brá-lo quando seu mandato expirou em 2011. A nova presidente 
do Brasil, Dilma Rousseff, orquestrou os blocos de acionistas da 
Vale próximos do governo para provocar uma mudança de lide-
rança da empresa.

O jornal brasileiro O Estado de São Paulo captou o problema em 
sua cobertura da inauguração de uma nova grande transportadora 
de minério da Vale em 2011. Agnelli, cuja saída já havia sido anun-
ciada, presidiu o evento para o qual os líderes do governo haviam 
sido convidados. O navio fora encomendado da Coreia e foi proje-
tado para transportar as enormes cargas de minério de ferro das 
minas de Carajás, na Amazônia, que tem exportado minério de 
ferro bruto para os mercados mundiais desde os anos 1980. Nos 
últimos tempos, o maior volume de exportações foi para a China.

A saída de Agnelli foi motivada por pressões do governo, acio-
nista da companhia por meio de fundos de pensão de estatais. 
Os desgastes teriam começado com a encomenda de navios no 
exterior (o apresentado ontem é coreano) e se aprofundado com 
a decisão de demitir 1,3 mil funcionários no auge da crise finan-
ceira e de atrasar investimentos em siderurgia. Ontem, Agnelli 
afirmou que a Vale tem compromisso com eficiência e visões e 
missões diferentes das do governo, embora não considere que 
elas sejam conflitantes. “Cada um tem uma visão, cada um tem 
uma missão. A missão da companhia é gerar resultados para 
ela ganhar em capacidade e investir mais. A visão, a missão do 
governo é diferente da de uma empresa, totalmente diferente”, 
afirmou Agnelli (VALLE, 2011).
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A substituição de Roger Agnelli por Murillo Ferreira e promes-
sas da Vale de gestão mais humana e de redução de atritos trou-
xeram esperanças de mudança. Ferreira tomou posse como novo 
presidente em 2011 e logo em seguida começou uma ronda de 
visitas às operações da Vale em todo o mundo. Contudo, as expec-
tativas criadas foram frustradas pelo menosprezo aos dirigentes 
sindicais ao longo da sua turnê inaugural das operações mundiais 
da Vale. No entanto, em resposta às críticas, ele concordou em 
se reunir com os quatorze presidentes das operações da empresa 
ligadas à mineração no Brasil, no dia 23 de setembro de 2011.

De acordo com Valério Vieira, presidente do sindicato da 
Metabase Inconfidentes, que representa duas minas da Vale em 
Minas Gerais, a maioria dos líderes sindicais presentes ficaram feli-
zes ao acreditar na noção de uma Vale amável e gentil, e elogia-
ram sua disposição de dialogar com eles. Também elogiaram sua 
visível emoção, durante a discussão, sobre as mortes no local de 
trabalho. Vieira, que trabalhou para a Vale por 25 anos, não estava 
convencido. Em seu relatório1 ao Metabase, compartilhado com os 
ativistas da Vale em outros países, contou ter dito a Ferreira que 
seria preciso muito mais de três meses, e um maior esforço polí-
tico, para ele mudar o curso da Vale depois de uma década sob a 
liderança de Agnelli.

O relatório de Vieira sobre a reunião identificou oito caracte-
rísticas de trabalho da Vale no Brasil: 1) a Vale é conhecida por 
ser muito antissindical; 2) um trabalhador desta empresa tende a 
ganhar menos do que os que atuam em locais de trabalho seme-
lhantes; 3) os gestores da Vale se envolvem em assédio constante 
aos trabalhadores; 4) a Vale impõe metas de produção irrealis-
ticamente altas, criando assim uma atmosfera de tensão perma-
nente, que ela própria prometeu eliminar; 5) os trabalhadores da 
Vale convivem com a constante ameaça de serem demitidos sem 
justa causa; 6) os supervisores da Vale impõem medidas discipli-
nares arbitrárias com grande frequência; 7) trabalhar para a Vale 
significa trabalhar sob graves riscos porque ela coloca a produção 

1 Relatório elaborado por Valério Vieira em 2011, de circulação interna e 
restrita aos sindicatos. 
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acima de todo o resto e normalmente encobre  incidentes relacio-
nados à segurança e saúde; 8) regularmente a Vale tenta subornar 
o sindicato e o governo oferecendo-lhes carros, viagens, cartões 
de crédito, etc.

Em 2012, um pequeno grupo de trabalhadores da Vale no 
Canadá, Moçambique e Brasil foi questionado se estas oito carac-
terísticas identificadas por Vieira eram aplicáveis para sua reali-
dade. Apesar de as situações em cada país serem completamente 
diferentes, a resposta majoritária à pesquisa foi a de que a carac-
terização de Vieira do trabalho para a Vale era profundamente 
semelhante nos outros países (MARSHALL, 2012).

5 EMPRESAS MINERADORAS COMPETINDO DENTRO DA 
ORDEM MUNDIAL NEOLIBERAL

A rápida ascensão da Vale para se tornar um ator global no 
setor da mineração ocorreu dentro de uma ordem mundial neoli-
beral consolidada. Enquanto a Vale parecia assumir a bandeira 
do Brasil e adotou a linguagem elevada do Pacto Global, suas 
operações no país e no estrangeiro foram marcadas pela imple-
mentação implacável de metas de produção, mesmo à custa da 
segurança nas suas minas e da segurança ao longo dos seus 
corredores de exportação. Ela mostrou um desrespeito generali-
zado aos direitos humanos, e apenas assumiu as responsabilida-
des pelos danos que suas operações infligiam aos seus trabalha-
dores, comunidades e meio ambiente quando forçada pela lei ou 
pela publicidade adversa.

Por exemplo, a Vale não hesitou em se beneficiar das assime-
trias do poder aludido por Joseph Stiglitz, quando lhe concedeu o 
prêmio de “pior empresa do mundo”. Isto é evidente em relação 
aos indígenas ou agricultores tradicionais e vilas de pescadores no 
Norte do Brasil, já afetados negativamente pelos 890 quilômetros 
do corredor de transporte que liga as minas de ferro de Carajás ao 
porto de São Luís e agora enfrentando a expansão maciça dessa 
linha (FAUSTINO; FURTADO, 2013). É igualmente verdade em 
relação às 1.300 famílias camponesas de cultivo tradicional em 
Moçambique que perderam suas terras e meios de subsistência 
porque estavam no caminho de novas minas de carvão da Vale em 
Moçambique (MOSCA; SELEMANE, 2011).
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A ordem mundial neoliberal em que a Vale tem emergido 
como um grande ator cria enormes desafios para seus trabalha-
dores e as comunidades e, na verdade, para todos aqueles que 
aparecem em seu caminho, conforme a empresa avança para 
realizar seus sonhos de dominação mundial. Ao trabalhar para 
a Vale em culturas de mineração há muito estabelecidas, como 
o Canadá ou a Austrália, ou em seus novos megaprojetos em 
Moçambique, ou Guiné ou Indonésia, todos se veem diante de 
uma empresa que resume o pior das tendências atuais nas áreas 
da mineração mundial.

Quais são essas práticas contemporâneas de grandes empre-
sas de mineração com base nos centros imperiais antigos, as 
quais a Vale tem tão facilmente defendido? Uma análise dessas 
tendências foi o principal tema de uma Conferência da Mineração 
Internacional organizada pelo United Steelworkers em Toronto, em 
junho de 2012. Andrew Vickers, secretário do Setor da Mineração 
e Energia do Sindicato Australiano (CFMEU) fez uma longa expo-
sição sobre o estado da mineração mundial visto da Austrália e 
da região do Pacífico. Segundo o consenso geral dos delegados 
da conferência, as grandes empresas de mineração seguem uma 
estratégia comum, tanto no Norte como no Sul. Este é o mundo no 
qual a Vale se destaca, longe da imagem que projeta de solidarie-
dade Sul-Sul e de um dos pilares da economia nacional no Brasil.

Hoje, a primeira característica comum a grandes minerado-
ras é um forte desejo de não intervenção de uma terceira parte, 
por exemplo, com as empresas tentando driblar os sindicatos. Na 
Austrália, o sindicato mineiro travou, e ganhou, uma luta contra 
a tentativa da Rio Tinto de assinar contratos individuais. Mas, 
mesmo assim, a empresa manteve suas práticas antissindicais em 
minas de ferro da Austrália. Portanto, as relações trabalhistas da 
Vale ilustram essa postura antissindical. Também as ações duran-
te a presidência de Roger Agnelli para reduzir o papel do sindicato 
das suas operações canadenses continuaram com Murilo Ferreira, 
apesar de Ferreira afirmar o contrário. Em junho de 2012, Ferreira 
concedeu uma longa entrevista para a revista de negócios brasi-
leira América Economia para marcar seu primeiro ano como diretor 
executivo da Vale. Quando questionado sobre o relacionamento 
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conturbado com o sindicato da Vale no Canadá, e se era “possí-
vel buscar uma aproximação com a oposição”, sua resposta foi 
a seguinte:

Eu encontrei uma situação muito tensa no sindicato quando 
cheguei no Canadá. Tinha vivido durante dois anos e meio no 
país, quando eu era diretor executivo da Vale. Naquela época, 
eu mantinha um extraordinário bom relacionamento com o 
sindicato. Ao voltar para a lá como presidente, fiz encontros 
com sindicalistas, pretendo fazer outro em breve. Onde eu for, 
converso com eles. Estou planejando ir ao Canadá para conver-
sar com os sindicato, em julho, quando pretendo rever os meus 
amigos dos sindicatos (PACHECO, 2012).

As belas palavras de Ferreira sobre “amigos sindicalistas” no 
Canadá foram, de alguma forma, desmentidas pelas de Myles 
Sullivan, uma pessoa da equipe do USW entrevistada para o mesmo 
artigo quando esteve no Brasil para a Assembleia Geral Anual da 
Vale, e para o lançamento do “Relatório de Insustentabilidade da 
Vale” (ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL DOS ATINGIDOS PELA 
VALE, 2012). Sullivan disse na época:

Para que a situação melhore, a Vale tem de reconhecer e respei-
tar a USW como agente negociador dos empregados que repre-
sentamos. Os nossos membros executam o trabalho e sabem 
quais são as melhores condições para o ambiente. Deixando de 
trabalhar contra nós e, ao contrário, nos apoiando, a Vale pode-
ria se beneficiar tremendamente (PACHECO, 2012).

A postura de autocongratulações de Ferreira é ainda mais 
problemática quando justaposta com a do presidente do sindica-
to local de Sudbury, como lembra Rick Bertrand em relação ao 
seu primeiro encontro com ele. Isto aconteceu depois de várias 
visitas de Ferreira a Sudbury como CEO, durante as quais não 
houve contato nenhum com o sindicato. Bertrand abriu o encon-
tro com Ferreira comentando ser uma pena que tenha sido neces-
sário haver quatro mortes no local de trabalho em onze meses 
nas operações canadenses da Vale para solicitar ao CEO da Vale  
envolver-se diretamente com o sindicato.2

2 Conversa privada com Rick Bertrand, Sudbury, junho de 2012.
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No Canadá, o sindicato tem desempenhado historicamente 
um papel importante no dia a dia das relações de trabalho. Neste 
âmbito, os acordos coletivos de 200 páginas cobrem praticamente 
todas as áreas de possível disputa com um conjunto de medidas 
mutuamente reconhecidas para reclamação de procedimentos de 
acordo com a gravidade da infração. Contudo, o desejo da Vale de 
marginalizar o papel do sindicato inclui aumentar as apostas no 
processo de reclamação, tocando no ponto quatro das reclama-
ções sobre o que anteriormente era visto como infrações meno-
res dignas de uma primeira medida, criando muitos diferimentos 
de casos que necessitam de procedimentos de arbitragem formais 
para sua resolução. Curiosamente, os trabalhadores zombam da 
tolice do novo estilo de gestão que vai para a ofensiva, mesmo em 
face de falhas óbvias da empresa. Por exemplo, um trabalhador 
que tropeçou e teve uma pequena lesão no braço, em uma escada-
ria escura, sem iluminação porque a gerência não havia mudado 
a lâmpada, recebe uma repreensão formal pela “falta de conheci-
mento dos seus arredores!”.

Outra característica das grandes empresas de mineração de 
hoje é sua preferência por projetos em áreas remotas, muitas 
vezes enclaves tipo fly in/fly out. Isto serve como forma de manter 
a natureza intrusiva do projeto de mineração e seus impactos 
negativos na comunidades e no meio ambiente fora da vista do 
público em geral. É também uma forma de manter os trabalha-
dores distantes das organizações sindicais. A Vale está usando a 
natureza de enclave das suas operações fly in/fly out de Voisey’s 
Bay, no Canadá, como forma de isolar sua força de trabalho, em 
grande parte inexperiente, impedindo de participar em eventos 
sindicais mais amplos, como a conferência sobre a mineração 
internacional e a oportunidade que esta propiciou para debater as 
tendências mundiais. No escritório nacional do USW é frequente-
mente dito que a Vale está cumprindo rigorosamente as rotações 
dos turnos, transportando equipes dentro e fora a cada duas sema-
nas, como motivo para não permitir aos seus funcionários a licen-
ça para atividades sindicais previstas nos seus acordos coletivos.

Segundo concluíram os delegados da conferência em todo 
mundo, grandes mineradoras estão mostrando uma tendência 
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geral de fazer da questão da saúde e segurança uma tarefa exclu-
siva da gerência, sem o reconhecimento dos direitos dos traba-
lhadores de participar. Vickers falou de ter deixado para trás, na 
Austrália, uma grande disputa com a BHP Billiton sobre a introdu-
ção de novas políticas para abrigar todas as questões de seguran-
ça com os supervisores da empresa. Ged Kearney, presidente da 
ACTU, um sindicato irmão na Austrália, levantou esta questão no 
United Federation Mineworkers Memorial Day:

Algumas mineradoras mostram uma preferência marcante para 
terceirizados em vez de empregar trabalhadores permanentes 
porque os terceirizados saem mais baratos. Muitos terceiriza-
dos são menos ligados aos sindicatos e menos dispostos a abor-
dar preocupações sobre saúde e segurança. Para alguns tercei-
rizados, encontram-se standards de segurança mais baixos em 
relação a outros trabalhadores porque receberam menos for-
mação e enquadramento sobre saúde e segurança.No centro 
da disputa entre CFMEU e a aliança BHP-Billiton-Mitsubishi na 
Bacia Bowen encontra-se a insistência da gerência de nomear 
responsáveis pela saúde e segurança que não representam uma 
força de trabalho cada vez mais composta por terceirizados  
(CFMEU, 2012).

Trabalhadores canadenses da Vale vêm de uma tradição forte 
de ação sindical em saúde e segurança. Para eles, o direito de 
saber, de participar e o direito de interromper a produção são 
princípios rigorosamente respeitados. Assim, o direito de saber 
significa ser informado dos produtos e processos que represen-
tam os riscos de segurança. O direito de participar significa a 
participação ativa do sindicato e estruturas comuns. Já o direito 
de interromper a produção significa um direito do trabalhador 
de parar a produção em face de um perigo iminente. Nas gran-
des minas, alguns dos membros eleitos pelos trabalhadores são 
liberados dos trabalhos de produção para cuidar de questões da 
saúde e segurança em tempo integral. Os representantes de segu-
rança e saúde do trabalhador são totalmente treinados pelos dois 
cursos em vários níveis oferecidos nas escolas de trabalho geridas 
pelos sindicatos e empresas de treinamento. Estes representantes 
atuam como formadores do resto da força de trabalho, bem como 
desempenham um papel proativo na supervisão diária de todas 
as questões de saúde e segurança. Eles participam plenamente 
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de todas as inspeções de acidentes ou investigações de mortes. 
Na opinião de todos os trabalhadores canadenses da Vale partici-
pantes da pesquisa, a abordagem do seu novo empregador para a 
saúde e segurança era muito problemática. Tal visão foi agrava-
da pela ocorrência de cinco mortes nas operações em Thompson 
e Sudbury desde 2011. No contexto canadense, esta estatística é 
realmente chocante.

No Canadá, os comitês de saúde e segurança são obrigatórios 
por lei, assim como as equipes de resgate nas minas, equipes de 
resposta rápida e formação completa sobre saúde e segurança 
para todos os trabalhadores. A pessoa no comando da primeira 
equipe de resposta pode ser tanto da gerência como do lado sindi-
cal. No caso de uma emergência, essa pessoa assume o comando 
com ordens que substituem as hierarquias em vigor para as roti-
nas normais de produção. Todos os outros níveis de segurança 
disponíveis, desde os bombeiros, os serviços de ambulância e 
forças policiais também podem ser chamados, dependendo do 
nível da emergência.

Um dos primeiros intercâmbios bilaterais entre os trabalhado-
res da Vale canadenses e brasileiros levou dois profissionais de 
saúde e de segurança do Canadá para visitar as instalações em 
Carajás e trabalhadores de ferrovias e portos em São Luís. Eles 
produziram relatórios quando voltaram, mas a grande questão 
colocada ao conversarem com os trabalhadores da Vale no Brasil 
foi: Como podem os trabalhadores da Vale no Brasil lutar pela 
saúde e segurança quando temem por seus empregos? A práti-
ca comum de gestão da Vale de demitir trabalhadores sem justa 
causa significa que todas as apostas estavam perdidas: Por que 
expor sua cabeça a prêmio para lutar por um ambiente de trabalho 
seguro se isso pode lhe custar o seu sustento?

Ao visitar a maior mina de minério de ferro da Vale em Carajás, 
na selva amazônica, fomos apresentados ao estado-da-arte da 
Central de Controle onde os operadores podem monitorar o 
desempenho do equipamento, desde rolamentos e motores de 
temperatura, a velocidade dos caminhões tratores, todos pro-
jetados para melhorar a produtividade. Isso tudo estava bom, 
até visitarmos o local da mina e vermos funcionários usan-
do máscaras de proteção de papel, como aquelas proibidas 
aqui, porque oferecem pouca ou nenhuma proteção. Ao falar 



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19,  p. 173-230, 2014    |  193

A gigAnte minerAdorA brAsileirA VAle:  
por trás dA imAgem de solidAriedAde sul-sul

com nossos companheiros do sindicato, descobrimos que eles 
não tinham conhecimento de programas básicos, tais como a 
Monitoria do Ambiente do Local de Trabalho ou a garantia de 
que as máscaras são apropriadas para a tarefa e lhes servem 
adequadamente (ANDERSON, 2005).

Para os delegados internacionais, a viagem de volta deu aos 
trabalhadores da Vale de Sudbury uma oportunidade para expli-
car como a empresa realmente aproveitou-se da situação da 
greve prolongada no Canadá para apresentar um novo programa 
de saúde e segurança, com uma linguagem própria de modo a 
torná-lo ainda mais “ baseado no comportamento”, ou seja, com o 
pressuposto explícito de que o comportamento dos trabalhadores 
– ignorância, descuido, desatenção e coisas do tipo – é a principal 
causa de acidentes de trabalho e mortes. As políticas foram intro-
duzidas para dar à gerência uma ação disciplinar ainda mais forte. 
Tais mecanismos geraram um sério envolvimento dos trabalhado-
res e responsabilidades foram anuladas, como o Formulário 079, 
que permitiu e incentivou qualquer trabalhador, em qualquer lugar 
e a qualquer momento, a informar sobre as preocupações sobre 
incidentes e acidentes. Outra mudança que alterou a dinâmica de 
forma negativa foi a nova regra segundo a qual o pagamento de 
bônus seria calculável apenas para o face time, ou seja, o tempo 
despendido na produção. Perda de tempo devido a um problema 
de segurança ou um incidente de segurança fazia com que as 
pessoas não recebessem essas horas incluídas em seus cálculos 
de bônus, um mecanismo de garantia para incentivar os trabalha-
dores a se tornarem mais flexíveis. 

De acordo com Pat Veinot, ex-vice-presidente da USW 6500, o 
sindicato local na mina da Vale em Sudbury está convencido de 
que há uma ligação direta entre a segurança da mina e as práticas 
adotadas pela Vale:

Como é que os trabalhadores veem estes incidentes chocan-
tes onde nossos companheiros perdem a vida em nossas minas 
aqui em Sudbury? Nós não achamos que essas mortes aconte-
cem apenas por acaso. Esta empresa se recusa a ouvir o que 
sabemos sobre como gerir estas minas com segurança. A Vale 
sempre coloca metas de produção à frente da segurança. O no-
vo sistema de incentivos resulta em trabalhadores mudando seu 
foco de como produzir com segurança para como produzir de 
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forma rápida, de modo a garantir que se receba o bônus com-
pleto. Um trabalhador que deixa de produzir para tratar de um 
problema de segurança pode sofrer uma redução de até USD 
300 em seu próximo pagamento, ou ainda pior, um trabalhador 
que insiste em parar a produção para lidar com um incidente 
de segurança pode ser rotulado pela administração como insu-
bordinado. O trabalhador pode ser surpreendido com uma ação 
disciplinar e ser transferido para outro departamento comple-
tamente fora do plano de incentivo. Isso poderia significar uma 
queda de 30 mil dólares em sua renda anual. Os trabalhadores 
entenderam rapidamente que, sob a administração da Vale, ser 
muito vigilante sobre saúde e segurança pode lhes custar muito 
caro (VEINOT, 2012).

O relatório do USW sobre a dupla fatalidade na mina de Frood-
Stobie, em Sudbury, no dia 8 de julho de 2011, menciona todos os 
problemas com a abordagem da Vale. Dois jovens trabalhadores, 
um no papel de supervisor, foram mortalmente feridos, enquanto 
trabalhavam em uma passagem de minério de cerca de 900 metros 
abaixo da superfície. Anteriormente, a gerência havia sido aler-
tada várias vezes para o perigo de uma acumulação nessa área. 
Quando os trabalhadores abriram a porta para verificar o fluxo de 
um nível para outro, eles foram soterrados em uma avalanche de 
lama (CARMICHAEL, 2011).

Depois do acidente, a Vale disse que queria uma investigação 
conjunta, mas também queria o completo controle, o direito de 
conduzir a investigação, de limitar a extensão da investigação, de 
ter os advogados da Vale a rever o relatório, de estabelecer limites 
sobre quem poderia ser entrevistado durante a investigação e o 
direito de limitar a divulgação dos resultados da investigação ao 
governo, sindicatos e famílias.

Depois de cinco dias de negociação, e com todas essas evidên-
cias sinalizando perigo, relutantemente o sindicato disse não, e 
faz uma investigação independente, um direito consagrado na Lei 
de Saúde e Segurança de Ontário. Os membros foram dispensados 
para acompanhar a investigação. Contudo, a Vale tentou limitar o 
tempo e recursos, mas novamente a lei lhes ofereceu proteção e, 
por conseguinte, a Vale tentou forçar os membros da investigação 
a voltar ao trabalho.

No final, um cuidadoso relatório de 206 páginas foi produzido e 
intitulado Double Fatality Investigation Report Frood/Stobie Complex  



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19,  p. 173-230, 2014    |  195

A gigAnte minerAdorA brAsileirA VAle:  
por trás dA imAgem de solidAriedAde sul-sul

(USW LU6500, 2012). Pelo relatório, a Vale foi declarada culpa-
da de negligência. O supervisor, que foi morto, havia feito anota-
ções alertando o gestor sênior sobre as condições perigosas. Ele 
havia colocado barreiras físicas para impedir o deslizamento que 
poderia bloquear a passagem de minério, mas estas foram remo-
vidas. Ele e outro jovem trabalhador morreram sufocados em um 
deslizamento de lama acelerado ao abrir a porta para verificar a 
passagem de minério. No relatório constavam vinte recomenda-
ções para a Vale e três para o Ministério do Trabalho. O relatório 
do governo de Ontário já foi liberado e  corrobora totalmente as 
conclusões do relatório do USW. Embora louváveis   os relatórios 
de trabalho e do governo, e quaisquer que sejam as multas ou 
penas impostas, nada pode mudar a negligência voluntária da 
Vale e a perda de vidas de dois trabalhadores.

A análise das estratégias de mineração atuais durante a confe-
rência incluiu uma longa discussão sobre como os poderosos 
atores da mineração do mundo lançaram uma grande iniciativa 
de propaganda para vender a ideia de que a mineração moderna 
pode ser sustentável e que as empresas de mineração moder-
nas podem e devem se autorregular. As mineradoras defen-
dem instrumentos como programas de Responsabilidade Social 
Empresarial e a adesão a organismos como o Pacto Global e o 
ICMM, com suas iniciativas voluntárias de relatórios globais. No 
entanto, as informações fornecidas pela empresa em seus rela-
tórios voluntários muitas vezes mostram inconsistências acen-
tuadas com o que acontece no terreno. Por exemplo, nos relató-
rios oficiais de Sustentabilidade da Vale, os reassentamentos em 
Moçambique se tornaram modelos de excelência. No relatório 
alternativo de Insustentabilidade da Vale preparado em 2012 pela 
Articulação Internacional dos Atingidos, as vozes dos reassen-
tados dizem não haver terra, ou água, mas existem casas com  
rachaduras nas paredes e fundações em ruínas após a primeira 
estação chuvosa. Mais recentemente, o estudo de Antonio Jone 
em “segurança alimentar” no reassentamento da Vale confirma 
que o reassentamento é tudo menos uma história de sucesso, e, 
na verdade, deixou produtores camponeses piores do que eram 
antes de terem sido reassentados (JONE, 2014).
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Enquanto a inadequação chocante do programa de reassenta-
mento pode ser o impacto negativo imediatamente mais visível da 
contribuição das operações de mineração da Vale para o desen-
volvimento de Moçambique, os comentários mordazes do sociólo-
go português Boaventura de Sousa Santos em suas reflexões sobre 
Moçambique e as formas do boom da mineração estão a moldar os 
padrões de desenvolvimento econômico, social, político e cultural.

Os riscos deste condicionamento são, dentre outros: o cres-
cimento do PIB em vez do desenvolvimento social; a corrup-
ção generalizada da classe política que defende seus interesses 
privados por tornar-se cada vez mais autoritária como forma de 
se manter no poder, agora visto como fonte de acumulação prio-
ritária; o aumento, em vez de redução, da pobreza; a crescente 
polarização entre uma pequena minoria super-rica e uma enorme 
maioria de mendigos: destruição ambiental e sacrifícios incontá-
veis da população em áreas onde os recursos se encontram, tudo 
em nome de um “progresso” que eles próprios nunca conhece-
rão; a adoção de uma cultura de consumo que está disponível 
apenas para uma pequena minoria urbana, mas imposta como 
uma ideologia em toda a sociedade; a supressão do pensamento 
crítico e ações de protesto da sociedade civil sob a justificativa de 
que a sociedade civil representa obstáculos ao desenvolvimento e 
age como profeta da desgraça. Em resumo, os riscos são de que, 
depois deste ciclo de orgia de recursos, o país estará econômica, 
social, política e culturalmente mais pobre do que era no início. 
Isso é o que a “maldição dos recursos” significa (SANTOS, 2012).

Uma das análises mais convincentes de mineração dentro da 
lógica do modelo econômico vigente pode ser encontrada na obra 
de James Ferguson Global Shadows: Africa in the Neo-Liberal World 
Order. Ferguson (2006) afirma que devemos pôr de lado quaisquer 
discursos sobre os investidores das grandes mineradoras no tocan-
te à necessidade de democracias estáveis   e boa governança como 
precondições para suas operações. Na África, eles têm investido 
em países com guerras violentas e governos de instabilidade notó-
ria e corrupção, como Angola, República Democrática do Congo e 
Guiné Equatorial. Eles veem as tendências que começaram com 
as companhias petrolíferas agora passando para a mineração.  
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O modelo é o de enclaves de capital intensivo, efetivamente isola-
dos da economia local, guardado por exércitos privados e forças 
de segurança. Por exemplo, o petróleo da costa angolana, com 
a produção praticamente inabalável durante intermináveis   anos 
de guerra, foi o projeto perfeito com o próprio óleo, bem como a 
riqueza que criou mas não pertence ao solo africano.

Os governos africanos não encontraram os meios ou a vontade 
política para usar megaprojetos na mineração como pilar estra-
tégico para a estratégia industrial mais ampla, parte de um plano 
de diversificação, articulação e ampliação da base produtiva. Os 
projetos de mineração tendem a se tornar enclaves simplesmente 
articulados mundialmente, mas sem ligação com o país de acolhi-
mento. De acordo com Ferguson:

[...] vale a pena observar como esses enclaves participam não 
só na destruição de espaços econômicos nacionais, mas tam-
bém na construção dos “espaços mundiais”. Pois, assim como 
enclaves da produção mineira são muitas vezes cercados (lite-
ral e metaforicamente) de suas sociedades vizinhas, eles estão 
ao mesmo tempo ligados a uma “flexibilidade” que é exemplar 
do mais atualizado neoliberalismo “pós-fordista”, ambos com 
gigantescas empresas transnacionais e com redes de pequenos 
empreiteiros e subempreiteiros que se estendem por milhares 
de quilômetros e os nós de ligação em vários continentes [...] 
(FERGUSON, 2006, p.13).

Visto de dentro de Moçambique, Carlos Nuno Castel-Branco 
colocou a questão da seguinte maneira:

A Vale, a SASOL, a Kenmare, a BHP Billiton, a Anadarko, a Artumas 
etc., etc., gerem bilhões de dólares a cada ano para as suas es-
tratégias mundiais. Cada uma destas empresas tem um lucro 
líquido anual muitas vezes maior do que o orçamento anual de 
Moçambique. Para eles, Moçambique é uma fonte de recursos 
e lucros. Isto é o que podemos racionalmente esperar de uma 
empresa multinacional sob o capitalismo mundial. A questão é 
como o Estado e os cidadãos em nossa República podem ga-
rantir uma utilização racional e sustentável destes recursos, de 
uma forma que beneficia o nosso país e seu povo, e não ape-
nas as elites econômicas e políticas nacionais e internacionais 
(CASTEL-BRANCO, 2009, p.4).
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6 VALE POR TRÁS DAS CÂMARAS 

De modo geral, as empresas brasileiras entenderam que ter 
alcançado o estatuto de “desafiador mundial”, com a Vale na 
liderança, projeta uma imagem de si mesmo como um “motor do 
desenvolvimento” no Brasil e nos países onde investem, gerando 
emprego e crescimento econômico, um símbolo do “Brasil global”. 
Isto está bem documentado em um estudo recente de investi-
mentos brasileiros em Angola e Moçambique (GARCIA; KATO; 
FONTES, 2012).

O governo do Brasil atribui grande importância ao apoio às 
empresas como a Vale. Neste prisma, as elevadas quantidades de 
créditos concedidos pelo BNDES e outras políticas públicas criadas 
para apoiar e facilitar os investimentos mundiais de multinacio-
nais brasileiras são vistas como plenamente justificadas. As ativi-
dades dessas empresas são retratadas como vantajosas para o 
Brasil como um todo. Segundo o argumento, através destes “desa-
fiadores mundiais”, o Brasil aumenta tanto a entrada de divisas 
estrangeiras (por meio de depósitos de lucros), quanto suas expor-
tações, amplia sua inserção em cadeias de inovação mundial, bem 
como os efeitos sobre os fornecedores dessas empresas, as quais 
também aumentam sua produção (ALEM; MADEIRA, 2010).

Este discurso está justamente dentro do paradigma neoliberal, 
que diz que um país que quer ganhar uma posição hegemônica 
no mundo precisa de grandes empresas. Apesar da sua preferên-
cia por interesses privados e, não obstante, sua adoção aberta de 
altos níveis de lucro que garantem bons retornos para seus admi-
nistradores e acionistas como seu objetivo principal, as grandes 
empresas do Brasil e sua expansão global são tratadas como sinô-
nimo de “interesse nacional” do Brasil (GARCIA; FONTES, 2014). 
Desse modo, a resistência do trabalhador, ou da comunidade, ou 
do cidadão para as operações dessas empresas, seja em âmbito 
local ou em operações mundiais, é facilmente classificada como 
uma ação criminal. 

Será que esta tão anunciada ascensão  dos BRICS para o clube 
de elite dos poderes mundiais realmente envolve os interes-
ses nacionais de todos os cidadãos do Brasil? Será que todos os 
brasileiros experimentam o sucesso da Vale como um “desafiador 
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mundial” como motivo de comemoração? Será que todos os brasi-
leiros pensam que a capacidade da Vale de entrar na competição 
feroz entre os gigantes mundiais, no contexto da grande minera-
ção, significa que o Brasil “chegou lá“, que agora pode ficar firme, 
erguer sua cabeça e orgulhosamente tomar seu lugar no G-20 com 
os países do Norte mais “desenvolvidos”?

Assumir o sucesso da Vale e os interesses nacionais do Brasil 
como sinônimos é trabalhar num velho discurso sobre desenvolvi-
mento, que vê a transição da nação das sociedades agrárias para 
as sociedades industriais como a tarefa de crescimento econômico 
modernizado a ser realizado, com o Estado como o ator principal, 
a sociedade nacional como principal alvo dos planos de desenvol-
vimento e investidores diretos estrangeiros como maior fonte de 
capital para esses objetivos de geração de emprego.

Talvez as empresas multinacionais dos BRICS sejam melhor 
compreendidas afastando-se desse discurso de desenvolvimento 
antigo, com base em territórios, e colocar-se como atores num 
novo discurso global baseado em fluxos. Este é um mundo onde 
há uma economia transnacional totalmente articulada com os 
fluxos de capital, informação, tecnologia, equipamentos e até 
mesmo terra, trabalho e forças de segurança privadas (SIKER, 
2013). Toda esta economia mundial opera fora da lógica e em 
grande parte fora da lei das jurisdições nacionais. Uma poderosa 
empresa de mineração assume a responsabilidade mínima pelo 
território – e os cidadãos – no qual suas operações de mineração 
estejam localizadas, operando por meio de cadeias de suprimen-
tos mundiais e fluxos altamente articulados que caracterizam a 
economia mundial.

As empresas usam instrumentos “de qualidade” para “lavagem 
verde” das suas imagens com uma linguagem forte sobre sustenta-
bilidade ou “lavagem azul”, envolvendo-se na língua legitimada do 
Pacto Global das Nações Unidas. O que é dourado para o público, 
como a necessidade de uma “licença social para operar”, é posto 
em prática interna da empresa mais como “gestão de riscos de 
segurança”. As empresas são movidas fundamentalmente por sua 
preocupação com “controle de riscos”, vendo qualquer pessoa, 
política ou instituição que fica em seu caminho como um risco de 
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segurança e, consequentemente, um “inimigo” da empresa. André 
Almeida, ex-diretor do Departamento de Inteligência e Segurança 
Corporativa da Vale, entregou, recentemente, um grande volume 
de documentos para o Ministério Público do Brasil. Eles apontam 
para o envolvimento da Vale em espionagem generalizada e infil-
tração focada em pessoas e organizações consideradas por esta 
empresa como seus inimigos. Estes incluem respeitados jornalis-
tas, advogados e ativistas de direitos humanos, bem como orga-
nizações como Justiça nos Trilhos e a Articulação Internacional 
dos Atingidos pela Vale (AMARAL, 2013). A visão expandida de 
autointeresse corporativo exposta por Stiglitz parece estar muito 
longe dos planos de jogo empresarial da Vale.

As forças sociais de elite no Brasil e outros BRICS interessados 
em tornar seus países competitivos na economia global são parte 
da nova classe transnacional dos vencedores produzidos pela 
globalização. Eles são membros de 50% da classe consumidora 
transnacional que reside no Sul Global, muitos com aspirações de 
fazer parte do “1%”. Através das suas empresas multinacionais, 
como a Vale, eles aspiram à modernidade industrial e de consumo 
da classe mundial.

As aspirações dos líderes governamentais e empresariais dos 
BRICS para alcançar o estatuto global, medido por triunfos como 
receber os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo, podem realmen-
te incluir uma componente de recuperação de orgulho, dignidade 
e respeito, depois de séculos de humilhação colonial e imperial. 
No entanto, a visão perseguida não oferece nenhuma alternati-
va para a ordem mundial atual de produção e consumo. A visão 
não é inclusiva para os pobres dentro dos seus próprios países e 
leva pouco conhecimento do impacto do modelo de crescimento 
que aspiram ao bem-estar a longo prazo do planeta. As aspirações 
fortemente sentidas dos BRICS de ser atores do presente sistema 
global e consumidores de “classe mundial” só servem para agra-
var as disparidades existentes entre ricos e pobres e para infligir 
mais danos ao meio ambiente, tornando-os grandes autores da 
contínua instabilidade global e injustiça.

Como Wolfgang Sachs argumenta em um brilhante artigo inti-
tulado Liberating the World from Development:
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[...] A luta competitiva das classes médias mundiais por uma 
parcela maior da renda e do poder é muitas vezes realizada em 
detrimento dos direitos fundamentais dos pobres e impotentes. 
Enquanto os governos e as empresas, os cidadãos urbanos e 
elites rurais mobilizam-se para avançar com o desenvolvimen-
to, mais frequentemente do que a terra, o espaço de vida e as 
tradições culturais dos povos indígenas, pequenos agricultores 
e os pobres urbanos são colocados sob pressão [...] O lado bri-
lhante do desenvolvimento é muitas vezes acompanhado por 
um lado escuro do deslocamento e desapropriação, razão pela 
qual o crescimento econômico tem tempo e empobrecimen-
to novamente produzido ao lado do enriquecimento (SACHS, 
2013, p. 25).

Por mais que o surgimento dos BRICS como novas potências 
mundiais, depois de séculos de subjugação e humilhação impe-
rial para alguns deles, leve consigo um sentimento profundamente 
sentido de libertação nacional, as práticas emergentes dos atores 
brasileiros, indianos, sul-africanos ou chineses no mundo da gran-
de mineração muito pouco se distinguem da pilhagem dos seus 
concorrentes globais ligada a centros imperiais antigos na Europa 
e América do Norte.

Tradução:  Boaventura Monjane

REFERÊNCIAS 

ALEM, A. C.; MADEIRA, R. Internacionalização e competitividade. 
A importância da criação de empresas multinacionais brasileiras. 
In: ALEM, A.; GIAMBIAGI,  F. (Orgs.). O BNDES em um Brasil 
em transição. Rio de Janeiro: BNDES, 2010.

AMARAL, M. Vazamento de informação expõe espionagem da 
Vale. Pública, agência de reportagem e jornalismo investigativo, 
13 de setembro 2103. Disponível em http://apublica.
org/2013/09/abrindo-caixa-preta-da-seguranca-da-vale/>. 
Acesso em: 09 jan. 2014.

ANDERSON, P. Brazil. Unpublished report to USW, 2005.

ATINGIDOS PELA VALE. Relatório de Insustentabilidade 
2012. Disponível em http://atingidospelavale.files.wordpress.
com/2012/06/relatorio-insustentabilidade-vale-2012-final1.pdf>. 
Acesso em: 13 jan. 2014.



202  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19.  p. 173-230, 2014

Judith Marshall

CARMICHAEL, H. A devastating loss. Sudbury Star, 9 de junho 
de 2011.

CASTEL-BRANCO, C.N. 2009. Comentários no lançamento 
do relatório “Alguns desafios da indústria extractiva em 
Moçambique”, (elaborado por Thomas Selemane e publicado 
pelo CIP; Maputo). Disponível em: http://www.iese.ac.mz/lib/
noticias/2009/ComentariosdeCastelBranco-RelCIP.pdf>. Acesso 
em: 26 nov. 2013.

CFMEU. The growth of insecure work is making Australian 
workplaces less safe, warn unions. CFMEU Homepage. 10 de 
setembro de 2012. Disponível em: <http://cfmeu.com.au/the-
growth-of-insecure-work-is-making-australian-workplaces-less-
safe-warn-unions>. Acesso em: 06 dez. 2013.

CLUB OF MOZAMBIQUE. Brazilian mining company – Vale – 
persues corporate social responsability projects in Mozambique. 
Club of Mozambique, 06 de setembro de  2012. Disponível em: 
<http://www.clubofmozambique.com/solutions1/sectionnews.ph
p?secao=mining&id=25960&tipo=one>. Acesso em: 06 dez. 2013.

DURÃO, V. S. Vale comemora redução do poder do sindicato no 
Canadá. Valor Econômico - Blog Relações do Trabalho, 13 de 
julho de 2010. Disponível em:<www.relacoesdotrabalho.com.br/
profiles/blogs/no-valor-economico-vale>. Acesso em: 05 dez. 2013.

ELLAO, J. A. J. The slaves of Madagascar: abused OFWs 
repatriated for fighting their right. BULATLAT,  2011. Disponível 
em: <http://bulatlat.com/main/2011/01/16/the-slaves-of-
madagascar-abused-ofws-repatriated-for-fighting-for-their-
rights/>. Acesso em: 05 dez. 2013.

FAUSTINO, C.; FURTADO, F. Mineração e Violações de Direitos: 
o Projeto Ferro Carajás S11D, da Vale S.A. Relatório da 
Missão de Investigação e Incidência. Açailância: Plataforma 
DHESCA, 2013. Disponível em http://www.dhescbrasil.org.br/
attachments/926_relatorio_missao_carajas.pdf>. Acesso em: 05 
dez. 2013.

FERGUSON, J. Global Shadows. Africa in the Neo-liberal World 
Order. Durham: Duke University Press, 2006.



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19,  p. 173-230, 2014    |  203

A gigAnte minerAdorA brAsileirA VAle:  
por trás dA imAgem de solidAriedAde sul-sul

FORBES. Roger Agnelli profile. Portal Forbes. Disponível em: 
<http://www.forbes.com/profile/roger-agnelli/>. Acesso em: 02 
dez. 2013.

GARCIA, A.; FONTES, V. Brazil’s Imperial Capitalism. Socialist 
Register, v. 40, p. 1-20, 2014.

GARCIA, A.; KATO, K.; FONTES, C. A história contada pela 
caça ou pelo caçador?  Perspectivas sobre Brasil em Angola e 
Moçambique. Rio de Janeiro: Instituto Políticas Alternativas para 
o Cone Sul, 2012.

JONE, A. Produção alimentar nos reassentamentos. O caso de 
Cateme em Moatize. Destaque Rural, n. 2, jan. 2014.

MAIL & GUARDIAN. Mozambique expels SA workers. Mail & 
Guardian, 18 de novembro de 2011.

MARSHALL, J. Secret Surveillance Targets Civil Society. 
Canadian Centre for Policy Alternatives Monitor, 1o de 
dezembro de 2013.

________. Mining Mega-projects and Labour: Working for Vale, 
the “Worst Company in the World”. Artigo apresentado na III 
Conferência do Institute for Social and Econo-mic Studies (IESE). 
Maputo, set. de 2012. Disponível em: <www.iese.ac.mz>. Acesso 
em: 17 jan. 2014.

_______. Learning democracy from North-South worker 
exchanges. In: COOPER, L.; WALTERS, S. (Orgs.). Learning/
Work. Cape Town: HSRC Press, 2009.

MOSCA, J.; SELEMANE, T. Eldorado Tete. Maputo: Centro de 
Integridade Pública, 2011.

NEW INTERNATIONALIST. Commodities and Dependency – The 
Facts. New Internationalist, n. 470, mar. 2014.

PACHECO, P. Murilo Ferreira Reage. América Economia n. 412, 
jun. 2012.

PORTAL DE ANGOLA. Moçambique: Vale recusa-se a pagar mais 
a oleiros.  Portal de Angola, 4 de junho de 2013. Disponível em 
http://www.portaldeangola.com/2013/06/mocambique-vale-
recusa-se-a-pagar-mais-a-oleiros/>. Acesso em: 29 set. 2013.



204  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19.  p. 173-230, 2014

Judith Marshall

PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR. Report of 
the Industrial Inquiry Commission in a Matter Between 
Vale Newfoundland and Labrador Limited and United 
Steelworkers. 2011. Disponível em: <http://www.gov.nl.ca/
LRA/Industrial_Inquiry_Commission_Report_1.pdf>. Acesso em: 
26 nov. 2013.

RIBEIRO, R. de S. Lula critica Agnelli e articula saída do 
presidente da Vale, diz revista. Infomoney, 21 de setembro 
de 2009.

SACHS, W. Liberating the World From Development. New 
Internationalist, n. 460, mar. 2013.

SANTOS, B. de S. Moçambique: a maldição da abundância? 
Visão, 26 de julho de  2012.

SELEMANE, T. Questões a Volta da Mineração em 
Moçambique: Relatório de Monitoria das Actividades Mineiras 
em Moma, Moatize e Sussundenga. Maputo: Centro de 
Integridade Pública, 2010.

________. Alguns Desafios na Indústria Extractiva em 
Moçambique. Maputo: Centro de Integridade Pública, 2009.

SETTI, R. Lula faz lobby para empresa em Moçambique. Veja - 
Coluna do Ricardo Setti, 3 de dezembro de 2012. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/lula-
faz-lobby-para-empresa-em-mocambique/>. Acesso em: 02 dez. 
2013. 

SIKOR, T. et al. Global land governance: from territory to flow? 
Current Opinion in Environmental Sustainability, v. 5, n. 5, 
p. 522-527, out. 2013.

STIGLITZ, J. Speech at Public Eye Awards Ceremony. Public Eye 
Press Release, 27 de janeiro de 2012.

UCHOAS, L. Imperialismo brasileiro: Vale explora trabalhadores 
no Canadá. Brasil de Fato, 27 de agosto de 2009.

VALLE, S. Roger Agnelli sai da Vale e critica PT: “O governo e a 
Vale têm missões diferentes”. Jogo do Poder, 6 de maio de 2011.

VEINOT, P. Entrevista com Patrick Veinot, realizada em 
Sudbury, 14 de março de 2012.



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19,  p. 173-230, 2014   |  205

Brazil’s mining giant Vale:
behind the image of  

South-South solidarity
judiTh marshall

1 INTRODUCTION

Brazil’s ex-president, Lula, has made the South-South trajec-
tory to Africa a regular feature of his political life both during and 
after his two terms in office. Throughout Africa he is held in high 
esteem as a leader of national liberation, in the pantheon of South 
Africa’s Nelson Mandela or Mozambique’s Samora Machel. On his 
first presidential visit to Mozambique in 2003, Lula got a hero’s 
welcome and gave emotional speeches about South-South soli-
darity and the strength of Brazil’s affinity to Africa. He responded 
with empathy to the AIDS pandemic and promised Brazilian 
support for a project to produce affordable AIDS drugs.  

The Brazilian entourage included Roger Agnelli, the brash banker 
who while still in Bradesco had played a key role in assessing the 
value of Brazil’s premium state enterprise, Companhia Vale de Rio 
Doce (UCHOAS, 2009). The evaluation of assets was carried out in 
preparation for a privatization auction which took place in 1997.  
Agnelli subsequently became Vale’s first President and CEO.  

Buoyed up the “commodities supercycle” with average increases 
of 150% from 2002-2012 (NEW INTERNATIONALIST, 2014), the 
seemingly endless Chinese demand for iron ore to feed its steel 
industry and the abundant capital available from the Brazilian 
National Bank for Social and Economic Development (BNDES), 
Agnelli seemingly had the Midas touch. His era of command in 
the newly named “Vale” was characterized by aggressive global 
expansion and fabulous profits and returns to shareholders. 
Yet tracking Vale’s trajectory, whether within Brazil itself,  
in Mozambique where it has embarked on a greenfields invest-
ment in a coal mining, railway and port complex, or in Canada 
where it acquired established nickel operations, a picture emerges 
of conflicting corporate images.  There is also a marked dissonance 
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between the corporate images projected by Vale and the realities 
on the ground throughout Vale’s global operations.

From an institutional location as a staff person in the Global 
Affairs and Workplace Issues Department of USW, the major union 
representing mine workers in Canada, I have had the opportunity 
to monitor this dissonance between Vale’s images and practices 
at first hand over the past decade. I have done so both in Canada 
after Vale’s purchase of the operations of a major Canadian mining 
company, Inco, and in Mozambique, where USW has had long-
standing connections supporting union training programmes 
through the Steelworkers Humanity Fund. Over the last decade, 
USW has organized four worker to worker exchanges taking 
Canadian and Brazilian Vale employees to Mozambique to be 
part of the resource team for week-long union training courses 
for Mozambican Vale workers. These kinds of worker to worker 
exchanges have characterized the international work of the USW 
for many years (MARSHALL, 2009). 

In 2011, USW with support from the Canadian International 
Development Agency, CIDA, organized a study visit to Brazil for 
14 Mozambicans and 4 Canadians, to see Vale’s operations in the 
north of Brazil at first hand and learn how unions and commu-
nities in Brazil were impacted by the megaproject of iron mines, 
railway and port operation in Para and Maranhao states and what 
were their strategies of resistance. The participants included Vale 
employees, community leaders and local and provincial govern-
ment officials from regions already impacted by Vale projects or to 
be impacted in future.  The USW has also been an active participant 
in the International Network of People Affected by Vale,  starting 
from its initial meeting in 2010.  After retiring from USW in 2012, I 
carried out a small survey, inviting workers in Canada, Brazil and 
Mozambique to respond to a questionnaire about their experi-
ences of working for Vale. The results of the survey were incor-
porated into a paper presented at the III International Conference 
of the Institute of Social and Economic Studies (IESE) in Maputo, 
Mozambique in September 2012 (MARSHALL, 2012). This study 
of Vale in the context of the BRICS is very much shaped by my 
participant-observer location and the opportunities it has provided 
to monitor Vale at first hand.
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Vale’s practices raise questions of whether multinational 
corporations based in the BRICS actually differ from global mining 
companies linked to the historical capitalist and imperialist centres. 
Vale’s Department of Communications and Image works hard to 
project an image of South-South solidarity, with Brazilian mining 
investments in the Global South touted to bringing with them the 
jobs and economic development that the companies from the 
imperialist “North” do not. In its operations in the “North”, Vale 
works to project the image of corporate management expertise and 
Wall Street credentials, yet its management of the long-established 
nickel mines in Canada brought major turbulence. There were 11 
and 18 month strikes. The labour-management relationship was 
stale-mated by Vale’s insistence on major concessions from the 
union as a pre-condition for even coming to the bargaining table. 
Vale’s position flouted all accepted practices in Canadian tradi-
tions of collective bargaining and amounted to a frontal attack on 
the prevailing labour culture.

If Vale’s intentions were ever in doubt, the words of Tito Martins, 
the then Director of Basic Metals, at the end of the 11 month strike 
made them crystal clear.  The major Brazilian business publication, 
Valor Economico, published an article entitled “Vale Celebrates 
Reducing the Power of the Unions in Canada”. Tito Martins claimed 
in the article that Vale had won everything it wanted from the 
prolonged arm wrestle with its Canadian workers.  He was quoted 
as saying:

What was important for Vale in this negotiation was to get the 
employees in Canada realigned into the same kind of relation-
ship the company has with its employees around the world.  
This relationship involved three crucial issues: pension plan, 
bonus and chain of command between employer and employ-
ee without direct intervention of the union. (DURAO, 2010, my 
translation)

The 18 month strike in Newfoundland and Labrador where 
the largely aboriginal work force is employed in a “fly-in/fly-out” 
operation at Vale’s Voisey’s Bay mine resulted in a call by the 
provincial government for a formal Industrial Inquiry (PROVINCE 
OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 2011). The main recom-
mendation of the Inquiry was “that government now re-examine 
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the mechanisms by which it facilitates collective bargaining to take 
account of a) the organizational structure of multinational corpo-
rations, b) the need to ensure that such corporations respond to 
Canadian labour relations values, and c) the relative economic 
weight of the parties in the collective bargaining relationships 
(PROVINCE OF NEWFOUNLAND AND LABRADOR, 2011).

Vale also has an abysmal record on health and safety since 
its take-over of the Canadian operations with five fatalities since 
2011, one in Thompson and four in Sudbury  In the words of one 
Vale worker in the 2012 survey:

Whether underground or in the smelter and refinery, Vale has 
made it more dangerous than it was before.  Removing acci-
dent, incident and concern form 079 [form encouraging any 
worker to make a report, even if only to register a concern], gut-
ting training programmes and ordering cheap parts from China 
are three examples (MARSHALL, 2012).

2 VALE IN AFRICA 

Local lore in Mozambique has it that Lula introduced Agnelli and 
Vale to Mozambique, encouraging President Armando Guebuza to 
reject the Chinese bid for Mozambique’s coal deposits because 
the Chinese would bring their own workers. Be that as it may, 
Agnelli was invited shortly after the visit to become a member of 
Mozambique President Armando Guebuza’s International Advisory 
Council and Vale was the first to be granted a license to develop 
Mozambique’s major coal reserves. Agnelli holds positions on 
similar international advisory bodies for the government of 
South Africa, the Mayor of Shanghai and the Sultanate of Oman 
(FORBES, 2014).

During his visit to Mozambique in 2012, Lula conveyed the 
same mixed messages of solidarity on the one hand, and a sales 
pitch for investment by Brazilian companies on the other. This 
time, Lula arrived with Agnelli’s successor, Murillo Ferreira.  The 
antiretroviral drugs plant was officially opened nine years after the 
project was officially announced, and only after Vale, with major 
media fanfare, had topped up the original investment (CLUB OF 
MOZAMBIQUE, 2011).
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While in Mozambique Lula gave a public lecture entitled “The 
Struggle Against Inequality” chaired by Graca Machel, widow of 
Mozambique’s first president, Samora Machel, and a well-known 
public figure in her own right.  She introduced Lula as a hero 
of the people like Samora and Lula lectured on Brazil’s experi-
ence under Worker Party governance. He characterized it as one 
of growing and distributing the economic pie at the same time, 
thus ensuring the jobs and redistributive social programs that 
can alleviate poverty. He urged Brazilian companies investing in 
Mozambique to contribute to this fight against inequality. During 
his visit, however, Lula also found time to join the new Vale presi-
dent in lobbying the Minister of Labour, Helena Taipo, to reduce 
the restrictions on foreign workers in Vale’s Mozambique opera-
tions. A Brazilian magazine, Veja, noted for being  critical of Lula 
and the Workers Party (PT), picked up the story under the title “Lula 
lobbies for company in Mozambique”:

Vale was one of the sponsors of the tour that Luiz Inácio Lula 
da Silva did two weeks ago in Africa. The company›s president, 
Murillo Ferreira, traveled on the same jet that carried the former 
president to Mozambique.There, they met with Labour Minister 
Helena Taipo, who has been putting barriers to the exploitation 
of coal by the Brazilian company in Moatize mine, one of the 
largest in the world.  At the meeting, Lula tried unsuccessfully 
to convince her to reduce the requirement that Mozambicans 
make up 85% of the manpower employed in Vale’s operations  
(SETTI, 2012, my translation).  

Brazilian pressure to reduce Mozambican controls on foreign 
workers is not something new. A labour delegation from Canada 
and Brazil met with the Provincial Director of Labour in Tete prov-
ince in 2011 in the context of a tri-national worker exchange. We 
were told of Vale’s constant pressure on Mozambican authori-
ties to allow Vale to exceed the previously negotiated quotas on 
foreign workers. There was also pressure to give work permits to 
foreigners without sufficient skills to carry out the training compo-
nent meant to be carried out by each foreign worker allowed a 
work permit.  

The construction phase of the project included not only large 
numbers of Brazilian workers but also construction workers from 
the Philippines. Many of these were hired by Kentz Engineers and 
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Contractors, a company which operates in nearly 30 countries 
and runs one of the world’s biggest nickel-cobalt refineries in the 
world in Madagascar.  In Mozambique, Kentz was sub-contracted 
by Vale.  Kentz employs more than 2500 overseas Filipino workers 
in its global operations. Many of the Filipinos working for Kentz in 
Madagascar were repatriated to the Philippines at the end of 2010. 
They filed cases before the Philippines Overseas Employment 
Administration (POEA) at the beginning of 2011 alleging unfair 
labour practices by Kentz. These included salary delays, over-
crowded barracks, food shortages and inadequate health care 
(ELLAO, 2011). 

On November 18, 2011, the Ministry of Labour in Mozambique 
announced problems involving  Kentz and Filipino workers:

“The labour ministry has just expelled, with immediate effect, 
115 foreign workers, mostly of South African and Filipino na- 
tionality, who were brought here illegally by the South African 
company Kentz-Engineers & Constructors”, the ministry said in 
the statement on Thursday.

The company is a sub-contractor of Brazilian mining giant Vale 
Mozambique, at the company’s coal concessions in Moatize 
in the north-west of the country. Department inspectors found 
workers at the constructor denied its workers holidays or week-
ends and proper protective clothing. It also had not registered its 
Mozambican workers for social security. Kentz-Engineers was 
fined close to 34-million meticals (R$ 9.2 million) and granted 
30 days to fix irregularities (MAIL & GUARDIAN 2011).

The workers based in Tete who participated in the international 
exchanges indicated that the operational phase of the coal mine 
today employs not only the quota maximum – or more –  of Brazilian 
workers, but also many foreign workers, with or without legal resi-
dence status, from the neighbouring, English-speaking countries 
of Zimbabwe, Zambia and Malawi. Many sons and nephews of 
powerful Mozambican government and business figures in the 
national capital, Maputo, also get the coveted jobs at Vale. The 
numbers of jobs created for people in the local communities around 
the mine or natives of chronically underdeveloped Tete province 
are few.  Yet these are the people that suffer the major impact from 
the mining boom in terms of pollution, scarcity of housing and 
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other services, traffic, noise and rising cost of living in general.  
The booming mining operations also bring social problems with 
prostitution, drugs and AIDS on the rise. These social problems 
were already much in evidence because Tete is a major junction 
for cross-border trucking operations to neighbouring Zimbabwe, 
Zambia and Malawi.  Mining has made the social issues even more 
acute (SELEMANE, 2009). 

The few opportunities for employment generated by the mining 
operations and the dramatic inequalities in salaries and benefits 
between foreigners and nationals create a generalized sense of 
resentment. One Vale worker commented: “I work alongside 
foreigners but they earn four times more than I do.”  Another said 
“Mozambican machine operators work together with Brazilian 
machine operators, some of whom have less training than the 
Mozambicans, but the Brazilian is automatically the super-
visor” (MARSHALL, 2012). These particular comments capture the 
hollowness of Vale’s discourse on contributing to job creation for 
Mozambicans. They also show the strength of the anti-Brazilian 
feelings, not so different from anti-American or anti-British senti-
ments at other times and in other places.

While there are no systematic studies to draw on, the feeling at 
popular level in Mozambique is that Vale is actually taking away 
jobs. The forced resettlements to make way for the mines have left 
rural families from the areas around the mine with no land or water 
for their agricultural activities and no access to local markets. A 
recent study carried out by Antonio Jone for the Observatory on 
the Rural Environment concluded that the families sent to the rural 
resettlement in Cateme have been adversely affected.  Vale’s much 
touted adherence to all of the World Bank recommendations on 
forced resettlements turns out to be far from the truth.

Starting from the principles defended both by the operation-
al guidelines of the International Finance Corporation and 
Mozambican legislation with respect to forced resettlements, 
what must be guaranteed is complete relocation and support 
such that those resettled improve, or at a minimum, recuper-
ate their mode of living or subsistence. In the case of Cateme, 
there is a need to continue to implement activities with a view 
to guaranteeing access to land for agriculture for all the fami-
lies, in quantity (the 2 hectares promised) and quality (fertile and 
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not rocky), with proximity to sources of water not just to irri-
gate their fields but also to develop fishing.  Activities to support 
clearing of trees and bush, preparation of the land, leveling and 
stabilization of the soil and distribution of seeds, fertilizers and 
pesticides must also be continued.  It is important to identify 
areas where there is less pressure on resources, as a way of 
avoiding imminent land conflicts and litigation over other re-
sources such as bamboo, saplings, cane and wood, all essential 
for other income generating activities.  As a final conclusion, 
and in response to the central objective of this text, as well as 
other aspects, we can affirm with certainty that in the case of 
Cateme, the process of resettlement has had a negative effect 
on food production (JONE, 2014, my translation).

Local artisans in the affected areas such as those making 
building blocks have been left with no space to carry out their 
trade. They have carried out angry lobbying activities in recent 
years directed both at government and Vale.  They are demanding 
more adequate compensation from Vale than the US2000 paid to 
them originally. They have adopted a page from corporate logic 
and argue that they have suffered a permanent loss of livelihood 
through which they could have expected a life-time income more 
in the neighbourhood of $350,000. In June 2013, Vale took the 
position that the matter was closed, with the brick makers and 
Mozambique government taking equally strong positions.

According to Ricardo Saad, a director in Vale Mocambique, the 
process of compensations payments ended last year but the 
mining company continues to engage with the brick makers 
in development projects... Before the start of coal mining op-
erations more than 800 families were removed from their home 
areas and the company offered and paid...about two thousand 
dollars to each family. Today, however, those among the reset-
tled families who lived from making building bricks, consider 
that the money paid was very little and demand $350,000 each.  
To express their anger, the brick makers have blocked the Sena 
railway line used by Vale to transport coal to the port of Beira.  
The Mozambican government believes that Vale is a strate-
gic partner that participates in the development of the country  
(JORNAL DE ANGOLA, 2013, my translation). 

Over the past year, the  situation has not been resolved. Vale 
has been forced to re-open discussions about compensation, the 
block makers have continue to back up their demands by peri-
odically bringing production to a halt,  arrests of their leaders 
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notwithstanding and the government continues to express concern 
about  profits lost by their “development partner”, Vale.

3 VALE: “WORST COMPANY IN THE WORLD”

In January 2012, Vale had the dubious honor of being voted 
the “worst company in the world”. The awards ceremony took 
place during the World Economic Forum in Davos, Switzerland, 
which has become in recent years, a popular, extra-parliamentary 
gathering place for powerful business and government leaders 
to deliberate about corporate-led globalization. Two Swiss-based 
organizations, Greenpeace and the Berne Declaration, have used 
the World Economic Forum to focus on the negative social and 
environmental practices of global corporate players. For the past 
eight years, they have given a Public Eye award based on an 
online competition for the “worst company in the world.” Vale was 
awarded the 2012 “Nobel prize of shame” winning 25,000 of the 
88,000 votes cast.

The award was presented by Joseph Stiglitz, winner of a 
genuine Nobel prize in economics for earlier work he had done 
problematizing the efficacy of market mechanisms. Stiglitz is 
former head of the World Bank, and now a prestigious dissenting 
voice in global forums where he often utters dire warnings about 
where unregulated globalization is taking us.  In his presentation, 
Stiglitz mused aloud about how long powerful global players like 
Vale and Rio Tinto and BHP Billiton will be able to operate with 
so little regard for the social and environmental consequences of 
their projects and so little accountability to the “99%” of the popu-
lation who are excluded from their game plans. Stiglitz went on 
to say that to protect our planet and our society, we depend not 
only on government regulations to prevent abuses, but also on 
a broadening of our concept of self-interest, both for individuals 
and corporations.

It is in everyone’s interest – even the richest 1% – that our planet 
thrive, that the divide between the haves and the have-nots not 
be too excessive.  For firms, this entails corporate responsibil-
ity, going beyond the minimum required by the law to protect 
the environment. It means treating workers with decency and 
fairness, not exploiting all the advantages that asymmetries in 
bargaining might afford (STIGLITZ, 2012).
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4 VALE AND GLOBAL SECURITY

Vale’s aggressive expansion in the years since its privatization 
have made it into the second largest mining company in the world 
with operations in 16 Brazilian states and in 33 countries on six 
continents. Despite its origins as a state company and its closeness 
to the Brazilian government, including significant Vale shareholder 
blocks still in the hands of Brazilian government workers’ pension 
funds, Vale’s ascendancy to its current global player status has 
been characterized by a ruthlessness and single-minded devotion 
to high profits and generous dividends to its shareholders. 

Brazilians are particularly indignant about how this national 
icon passed into private hands in 1997 as part of the global pattern 
of privatizations under structural adjustment programs. BNDES, the 
Brazilian Bank for Socio-Economic Development, took on respon-
sibility for promoting wide-scale privatization of the economy. The 
sale of Vale is considered to be the most scandalous privatizing 
episode in Brazilian history.  The company was sold for only R$3.4 
billion in a period of parity between the Real and the US dollar. 

A submission to the Federal Regional Tribunal (TRF) in Brasilia 
in 2004, made explicit a series of irregularities that proved that 
Vale was under-valued. Some mines were ignored in the cal-
culations, other under-valued. The forestry sector was also 
under-valued.  Intangible assets of enormous value (technolo-
gies, patents and technical knowledge related to geology and 
mining engineering) were not considered. Vale’s stock holdings 
in Açominas, CSN, Usiminas and CST were ignored. The list of 
irregularities is enormous. Bradesco, the bank  responsible for 
the evaluation, took over control of Vale one year later. Vale’s 
first president, Roger Agnelli, was an ex-executive director of 
Bradesco (UCHOAS, 2009, my translation).

Even a decade later, an informal plebiscite for the renation-
alization of Vale organized by unions, students and the Landless 
People’s Movement in 2007 was able to mobilize three million 
votes.  While President Lula seemingly took no heed of the demands 
of the plebiscite, he did put public pressure on Vale during the 
ensuing global economic crisis. Vale tried to take advantage of 
the 2008 crisis as a moment for large-scale lay-offs and reneging 
on planned investments in the Brazilian steel industry. Lula used 
the popular anti-privatization sentiment expressed through the 
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plebiscite to justify a very public scolding to Roger Agnelli. Lula 
suggested strongly that for a company as close to government as 
Vale there was an obligation to respond to a moment of global 
turbulence by playing a stabilizing role. 

During 2009, the tensions between the Brazilian government’s 
vision of the role Vale should be playing and Agnelli’s vision of 
Vale’s role  were openly at odds. By September, the Brazilian maga-
zine, Exame, was being quoted by other business media as the 
source of information on government plans to oust Agnelli.   In an 
article entitled “Lula criticizes Vale and articulates ouster of Vale 
President…”, journalist Rafael Souza Ribeiro writes as follows:

The government wish to increase its role in the administrative 
control of Vale did not begin today.  President Luiz Inacio Lula 
da Silva has already stated several times this year that min-
ing needs to invest more in Brazil to provide employment for 
the population. Since his dismissal of more than 1000 employ-
ees last year, attributed to the economic crisis, Roger Agnelli, 
President of Vale, has fallen into disfavour in the corridors of 
government.  According to Exame magazine, there was even a 
committee created to remove Agnelli from the presidency of the 
mining company (RIBEIRO, 2009).

Indeed Agnelli’s use of the global crisis to justify laying off 1300 
workers and back track on investment committments to produce 
steel in Brazil came back to haunt him when his terms of office 
expired in 2011.  Brazil’s new president, Dilma Rousseff, orches-
trated the Vale shareholder blocks close to government to bring 
about a change of leadership in Vale.

The Brazilian daily O Estado de Sao Paulo captured the dilemma 
in its coverage of the inauguration of a huge new Vale ore carrier 
in 2011. Agnelli, whose departure had already been announced, 
presided over the event to which government leaders had been 
invited.  The ship had been specially commissioned in Korea and 
was designed to carry the massive loads of iron ore from the mines 
in Carajas in the Amazon which have been exporting unprocessed 
iron ore to world markets since the 1980s.  In recent years, the 
largest volume of exports has gone to China.

Agnelli’s departure was driven by pressures from the govern-
ment, a shareholder of the company by way  of state pension 
funds. The problems started with the orders for ships to be 
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purchased outside of Brazil (the one presented yesterday was 
from Korea).  It deepened with the decision to sack 1300 work-
ers at the peak of the financial crisis and to delay promised in-
vestments in domestic steel production. Yesterday, Agnelli said 
that Vale is committed to efficiency and has different visions 
and missions than those of government, though he does not 
consider them to be in conflict.  “Each has a vision, each has 
a mission. The company›s mission is to generate profits in or-
der for the company to grow in capacity and invest more. The 
vision, the mission of the government is different from that of 
a company, totally different”, said Agnelli (VALLE, 2011, my 
translation).

The change of leadership from Roger Agnelli to Murillo Ferreira 
and Vale’s promises of a more humane management and a reduc-
tion of stress brought hopes for change. Ferreira took office as new 
President in 2011 and shortly thereafter began a round of visits to 
Vale operations throughout the world. The raised expectations were 
dashed by Vale’s pointed snubbing of union leaders throughout his 
inaugural tour of Vale’s global operations.  In response to criti-
cisms he did, however, agree to meet with the 14 presidents of 
Vale operations linked to mining in Brazil on September 23, 2011.

According to a report by Valerio Vieira, President of Metabase 
Inconfidentes union which represents two Vale mines in Minas 
Gerais state, most of the union leaders present were happy to 
buy into Ferreira’s notion of a kinder, gentler Vale and praised his 
readiness to dialogue with them.  They lauded his visible emotion 
during the discussion on workplace fatalities. Vieira, who had 
worked for Vale on and off for 25 years, was not convinced.  In his 
report1 to Metabase, shared with Vale activists in other countries, 
Vieira recounted saying to Ferreira that it would take a great deal 
more than three months for him to change the course of Vale after 
a decade under Agnelli’s leadership.

Vieira’s report on the meeting identified eight characteris-
tics of working for Vale in Brazil: 1) Vale is noted for being very 
anti-union; 2)  A Vale worker tends to earn less than workers in 
similar workplaces;  3) Vale managers engage in constant bullying 

1  Report by Valerio Vieira in 2011, for internal and restricted circulation to 
unions.
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of workers; 4) Vale imposes unrealistically high production goals, 
thus creating the atmosphere of permanent stress which Vale 
promised to eliminate; 5) Vale workers live with the constant 
threat of being fired without due cause; 6) Vale supervisors impose 
arbitrary disciplinary measures with great frequency; 7) To work 
at Vale means to work in dangerous conditions because Vale puts 
production above all else and often covers up health and safety 
incidents; 8) Vale regularly tries to buy union and government 
leaders by offering them vehicles, travel, credit cards etc.

In 2012,  a small sample of Vale workers in Canada, Mozambique 
and Brazil were asked whether these eight characteristics of 
working for Vale identified by Vieira were applicable to their situa-
tions.  While the situations in each country are completely different, 
the overwhelming response to the survey was that Vieira’s char-
acterization of working for Vale resonated profoundly in the other 
countries (MARSHALL, 2012).

5 MINING COMPANIES COMPETING WITHIN THE 
NEOLIBERAL WORLD ORDER

Vale’s rapid ascent to become a major global player in the 
mining sector occurred within a consolidated neo-liberal world 
order.  While Vale wrapped itself in the Brazilian flag and adopted 
the elevated language of the Global Compact, its operations at 
home and abroad were characterized by relentless implementa-
tion of production targets, even at the cost of security in its mines 
and safety along its export corridors. It showed a callous and 
widespread disregard for human rights and assumed only as much 
responsibility for the damages its operations inflicted on workers, 
communities and the environment as the law – or adverse publicity 
– forced it to do. 

Vale showed no hesitation in benefitting from just the asym-
metries of power alluded to by Joseph Stiglitz when he awared 
the “worst company in the world” prize to Vale.  This is evident 
in relation to the indigenous, ex-slave or traditional farming and 
fishing villages in northern Brazil, already negatively impacted by 
the original  890 km transport corridor linking the Carajas iron 
mines to the Sao Luis port and now facing massive expansion of 
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that line (FAUSTINO; FURTADO, 2013). It is equally true  in rela-
tion to the 1300 families in traditional peasant farming communi-
ties in Mozambique who lost their lands and livelihoods because 
they were in the way of Vale’s new coal mines in Mozambique 
(MOSCA; SELEMANE, 2011).

The neo-liberal world order in which Vale has emerged as a 
major player creates daunting challenges for Vale workers and 
communities and, indeed, for all those caught in its wake as the 
company forges ahead to realize its dreams of global dominance.  
Whether working for Vale in long established mining cultures like 
Canada or Australia or working for Vale in its new mega projects 
in Mozambique or Guinea or Indonesia, workers are faced with 
a company that epitomizes all the worst of the current trends in 
global mining. 

What are these contemporary practices of big mining compa-
nies based in the old imperial centres that Vale has so readily 
espoused? An analysis of these current trends was the main theme 
of  an International Mining Conference organized by the United 
Steelworkers union in Toronto in June, 2012.  Andrew Vickers, 
Mining and Energy Sector Secretary of the Australian union, 
CFMEU, made a major presentation with his take on the state of 
global mining viewed from Australia and the Pacific region. The 
general consensus of the conference delegates was that big mining 
companies following a common strategy in both the global north 
and global south.  This is the world in which Vale is excelling, far 
from the image it projects of South-South solidarity and a pillar of 
the national economy in Brazil

The first characteristic common to big mining companies today 
is a strong desire for no third-party i.e. union intervention, with 
companies going out of their way to ignore unions.  In Australia 
the mining union has waged – and won – a fight against Rio Tinto’s 
push for individual contracts but even so, Rio Tinto has succeeded 
in union busting in Australia’s iron mines. Vale’s labour rela-
tions epitomize this anti-union stance. The actions during Roger 
Agnelli’s presidency to reduce the union role in its Canadian 
operations has continued under Murilo Ferreira, despite Ferreira’s 
protestation to the contrary.  In June 2012 Ferreira gave a lengthy 
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interview to the Brazilian business journal América Economia to 
mark his first year as CEO of Vale. When queried about the trou-
bled relationship with the Vale union in Canada, and whether it 
was “possible to seek a rapprochement with the opposition” his 
reply was:

I found a very tense situation with the union when I arrived in 
Canada. I had lived for two and a half years in that country when 
I was Vale executive director.  At that time I had an extraordi-
narily good relationship with the union. Upon returning to Vale 
as president I met with trade unionists and hope to do so again 
shortly. Where I go, I talk to them. I am planning to go to Canada 
to talk to the union in July, at which time I hope to see my union 
friends again (PACHECO, 2012).

Ferreira’s fine words about “union friends” in Canada were 
somewhat belied by the words of Myles Sullivan, a USW staff 
person interviewed for the same article when he was in Brazil 
for the Vale Annual General Meeting and the launch of the Vale 
Unsustainability Report (ATINGIDOS PELA VALE, 2012). Sullivan 
said at the time:

For the situation to improve, Vale has to recognize and respect 
the USW as the bargaining agent of the employees whom we 
represent.  Our members who carry out the work know what 
creates the best conditions for the work environment. If Vale 
stopped working against us and, on the contrary, supported us, 
it could benefit tremendously (PACHECO, 2012).

Ferreira’s self-congratulatory stance is even more problem-
atic when juxtaposed with Sudbury local union president, Rick 
Bertrand’s, memory of his first meeting with him. This came about 
after several Ferreira visits to Sudbury as CEO during which there 
was no union contact whatsoever.  Bertrand opened the meeting 
with Ferreira by commenting that it was a pity it had taken four  
workplace fatalities in 11 months in Vale’s Canadian operations to 
prompt the Vale CEO to engage directly with the union.2 

 In Canada, the union historically has played a major role in 
the day to day management of workplace relationships. The 200 
page collective agreements include language to cover virtually 

2   Private conversation with Rick Bertrand, Sudbury, June, 2012
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every area of possible contention with a mutually recognized 
set of steps for grievance procedures according to the serious-
ness of the infraction. Vale’s desire, however, to marginalize the 
role of the union has included upping the ante in the grievance 
process, slapping step four grievances on what formerly were seen 
as minor infractions worthy of a step one, thereby creating huge 
backloads of cases needing formal arbitration procedures for their 
resolution. Anecdotally, workers mock the foolishness of the new 
management style which goes on the offensive even in the face of 
obvious company faults. A worker who tripped and had a minor 
arm injury in a darkened stairwell, unlit because management had 
not changed the light bulb, is given a formal reprimand for “lack of 
awareness of his surroundings!” 

Another characteristic of the big mining companies today is 
their preference for projects in remote areas, often “fly in/fly out” 
enclaves.  This serves as a way of keeping the intrusive nature 
of the mining project and their negative community and envi-
ronmental impacts out of view of the general public. It is also a 
way of keeping workers separate from union organizers. Vale is 
using the enclave nature of its “fly in, fly out” Voisey’s Bay opera-
tion in Canada as a way to isolate its largely inexperienced work 
force from participating in broader union events, like the interna-
tional mining conference and the opportunity it provided to debate 
global tends. The National Office of USW is told frequently that 
Vale is using strict adherence to the rotations of the shifts, flying 
crews in and out every two weeks, as reason for not allowing its 
employees the leave for union activities stipulated in their collec-
tive agreements. 

The delegates to the conference concluded that  throughout 
the world, big mining companies are showing a general tendency 
to push for health and safety as purely a management task with 
no recognition of workers’ rights to participate.  Vickers spoke of 
having left behind in Australia a huge dispute with BHP Billiton 
about the company’s introduction of new policies to house all safety 
matters with supervisors. Ged Kearney, President of ACTU, a sister 
union in Australia, took up this question at a United Mineworkers 
Federation Memorial Day.
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Contractors are increasingly favoured by some mining compa-
nies over permanent employees because they are cheaper and 
many contractors are not union-oriented and are less likely to 
raise safety concerns. Safety standards for some contractors 
have been found to be lower than other workers, as they re-
ceived less training and induction. At the core of the CFMEU’s 
dispute with BHP Billiton-Mitsubishi Alliance in the Bowen 
Basin is management’s insistence on appointing health and 
safety officers who do not represent a workforce that is increas-
ingly contract driven (CFMEU, 2012).

Canadian Vale workers come from a tradition of very strong 
union action in health and safety. The right to know, the right to 
participate and the right to stop production are strongly held prin-
ciples.  The right to know means being informed of products and 
processes that represent safety hazards. The right to participate 
means active union participation and joint structures. The right to 
stop production means a worker’s right to bring production to a 
halt in the face of a perceived danger. In bigger mines, some of 
the worker-elected members are freed from production jobs to do 
full-time health and safety.  The worker health and safety repre-
sentatives are fully trained by both multi-level courses offered in 
labour schools run by the unions and company training. These 
representatives act as trainers for the rest of the work force, as 
well as playing a pro-active role in the  day to day monitoring of 
all health and safety issues. They participate fully in all inspec-
tions and accident or fatality investigations. All of the Canadian 
Vale workers participating in the survey were in agreements that 
their new employer’s approach to health and safety was highly 
problematic, a view that was exacerbated by the reality of 5 fatali-
ties in the Thompson and Sudbury operations since 2011. In the 
Canadian context, this statistic is truly shocking.

In Canada, joint health and safety committees are mandated by 
law, as are mine rescue teams, first response teams and full health 
and safety training for all workers. The person in command of 
the first response team can be from either management or union 
side. In the event of an emergency, this person takes charge with 
orders that supersede the hierarchies in place for normal produc-
tion routines. All of the other levels of security available in the 
community from firefighters to ambulance services to police forces 
can also be called on, depending on the scale of the emergency.
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One of the first bilateral exchanges between Canadian and 
Brazilian Vale workers took two Canadian health and safety 
workers to visit Vale mining in Carajas and railway and port 
workers in Sao Luis. They wrote reports when they came back but 
the big question posed for them by talking with Vale workers in 
Brazil was: How can Brazilian Vale workers fight for health and 
safety when they fear for their jobs? The common Vale manage-
ment practice of dismissing workers without due cause meant that 
all bets were off: Why put your head up to fight for a safe work-
place if doing so can cost you your livelihood? 

While visiting Vale’s largest iron ore mine in Carajas, in the 
Amazon jungle, we were shown a “State of the Art” Central 
Control where operators can monitor the performance of equip-
ment, from bearing and engine temperatures to speeds of haul-
ing trucks, all designed to improve productivity.  This all looked 
great until we toured the mine site and saw employees wearing 
paper dust masks, like those banned here because they offer 
little or no protection. When talking to our union brothers, we 
found that they were not aware of basic programs, such as Work 
Place Environmental Monitoring or ensuring respirators are ap-
propriate for the task and properly (ANDERSON, 2005).

The post-conference trip to Sudbury for the international dele-
gates gave the Sudbury Vale workers an opportunity to explain 
how the company actually took advantage of the lengthy strike 
situation in Canada to introduce a new top-down health and 
safety program, with language making it even more “behaviour-
based”, i.e. with the explicit assumption that workers’ behaviour 
– ignorance, carelessness, inattention and the like – is the main 
cause of workplace accidents and fatalities. Policies were intro-
duced to give management an even stronger disciplinary hand. 
Mechanisms that had built up serious worker involvement and 
responsibility were gutted like Form 079 that allowed and encour-
aged any worker anywhere, at any time to report on concerns, 
incidents and accidents. Another change that shifted the dynamic 
in a negative way was a new rule that made bonus pay calculable 
only for “face time”, i.e. time spent actually in production working 
on the rock face.  Down time because of a safety concern or a 
safety incident meant that people were not getting those hours 
included in their bonus calculations, a guaranteed mechanism to 
encourage workers themselves to become more lax. 
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According to Pat Veinot, formerly Vice-President of USW 6500, the 
local union in the Vale mine in Sudbury, the union is convinced 
there is a direct link between mine safety and the practices 
adopted by Vale:

How do the workers see these shocking incidents where broth-
ers lose their lives in our mines here in Sudbury?  We don’t think 
these deaths happen just by chance. This company refuses to 
listen to what we know about how to run these mines safely.  
Vale puts production goals ahead of safety every time.  The 
new incentive system is resulting in workers shifting their focus 
away from how to produce safely.  Instead it’s all about how to 
produce quickly, in ways that ensure you get your full bonus.  A 
worker who stops producing to address a safety concern may 
find a reduction of as much as a $300 on his next pay slip.  Or 
worse, a worker who insists on stopping production to deal with 
a safety incident may be labelled by management as insubor-
dinate.  The worker can be slapped with a disciplinary action 
and transferred to another department completely outside the 
incentive plan.  That could mean as much as a $30,000 drop 
in your annual income.  Workers catch on quickly that, under 
Vale’s management, it can cost you to be too vigilant about 
health and safety (VEINOT, 2012).

The USW report on the double fatality at the Frood-Stobie mine 
in Sudbury on July 8, 2011 captures all of the problems with Vale’s 
approach. Two young workers, one in a supervisory role, were 
fatally injured while working on an ore pass about 900 metres below 
the surface. Management had been alerted several times previ-
ously of the danger of a build up in that area.  When the workers 
opened the door to check the flow from one level to another, they 
were buried in an avalanche of wet muck (CARMICHAEL, 2011).

After the accident, Vale said that it wanted a joint investiga-
tion – but it also wanted full control, the right to lead the investi-
gation, the right to limit the scope of the investigation, the right to 
have Vale lawyers review the report, the right to set boundaries 
on who could be interviewed during the investigation and the 
right to limit the release of the investigation results to govern-
ment, union and families.

After five days of negotiation, and with all of those red flags 
flying signalling danger, the union reluctantly said no, and took 
on doing an independent investigation, a right enshrined in the 



224  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19,  p. 173-230, 2014

Judith Marshall

Ontario Health and Safety Act. Members were released to head the 
investigation. Vale tried to limit the time and resources but again 
the Act offered protection. Vale then tried to force the investigation 
members back to work.

In the end, a carefully documented, 206 page report was 
produced entitled “Double Fatality Investigation Report Frood/
Stobie Complex” (USW LU6500, 2012). It found Vale guilty of 
culpable negligence. The supervisor who was killed had written 
memos alerting more senior management of dangerous condi-
tions. He had physically set up barriers to prevent dumping of mate-
rial that could further block ore passes but these were removed.  
He and another young worker died, suffocating in a slide of wet 
muck triggered by opening a door to check the ore pass. The report 
included 20 recommendations to Vale and 3 recommendations to 
the Ministry of Labour.  The Ontario government report has since 
been released and fully corroborates the findings of the USW report.  
However laudable the labour and government reports, and what-
ever the fines or prison sentences imposed, nothing can change 
the willful negligence of Vale and the loss of two workers’ lives.

The analysis of current mining strategies during the confer-
ence included lengthy discussion about how the big players in 
the world of mining have launched a major propaganda initia-
tive to sell the idea that modern mining can be sustainable and 
that modern mining companies can and should self-regulate.  The 
mining companies advocate such instruments as Corporate Social 
Responsibility programs and adherence to bodies like the Global 
Compact and the ICMM with their voluntary global reporting initia-
tives. Yet the information supplied by the company in its voluntary 
reports often shows marked inconsistencies with what happens on 
the ground.  For example in the official Vale Sustainability Reports 
and in Vale’s PR videos, the resettlements in Mozambique become 
models of excellence. In the alternative Vale Unsustainability Report 
prepared by the International Network of People Affected, the 
voices of the resettlers themselves tell of no land, no water, houses 
with wall cracks and crumbling  foundations after the first rainy 
season (INTERNATIONAL NETWORK OF PEOPLE AFFECTED BY 
VALE 2012). More recently, Antonio Jone’s study on “food security” 
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in the Vale resettlement corroborates that the resettlement has 
been anything but a success story, and has actually left peasant 
producers much worse off than they were prior to having been 
resettled (JONE, 2014).

While the shocking inadequacy of the resettlement programme 
may be the most immediately visible negative impact of the contri-
bution of Vale’s mining operations to Mozambique’s development,  
the scathing comments of Portuguese sociologist Boaventura de 
Sousa Santos in his reflections on Mozambique and the ways in 
which the mining boom are shaping the patterns of economic, 
social, political and cultural development.

The risks of this conditioning are, among others: growth of  
the GNP instead of social development; generalized corruption of 
the political class that defends its private interests by becoming 
increasingly authoritarian as a way of holding onto  power now 
seen as the source of primitive accumulation; increases rather 
than reductions in poverty; growing polarization between a tiny, 
super-rich minority and a huge majority of beggars: environ-
mental destruction and uncounted sacrifices of the population in 
areas where the resources are to be found all in the name of a 
“progress” which they themselves will never know; creation of a 
consumer culture which is available only to a small urban minority 
but imposed as an ideology on all of society; suppression of critical 
thinking and protest actions by civil society under the pretext that 
civil society represents obstacles to development and prophets of 
doom.  In summary, the risks are that, after this cycle of resource 
orgy, the country will be economically, socially, politically and 
culturally poorer than it was at the beginning.   That is what the 
“resource curse” is all about (SANTOS, 2012).  

One of the most cogent analyses of mining within the logic of 
the prevailing economic model can be found in James Ferguson’s 
Global Shadows: Africa in the Neo-Liberal World Order. Ferguson 
(2006) argues that we should put aside any discourses about big 
mining investors needing stable democracies and good gover-
nance as pre-conditions for their operations.  In Africa, they have 
happily invested in countries with raging wars and governments 
of notorious instability and corruption such as Angola, the DRC 
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and Equatorial Guinea.  He sees trends that began with oil compa-
nies now spilling over into mining. The model is that of capital-
intensive enclaves, effectively insulated from the local economy, 
guarded by private armies and security forces.  Angola’s off-shore 
oil with production virtually unabated during endless years of war 
was the perfect project with neither the oil itself nor the wealth it 
created ever touching African soil.

African governments have not found the means or the polit-
ical will to use megaprojects in mining as the strategic pillar for a 
broader industrial strategy, part of a plan for diversification, articu-
lation and broadening of the productive base. Mining projects have 
tended to become simply enclaves, articulated globally but uncon-
nected in the host country. According to Ferguson:

[…] it is worth noting how such enclaves participate not on-
ly in the destruction of national economic spaces but also in 
the construction of “global’ ones.  For just as enclaves of, say, 
mining production are often fenced off (literally and metaphori-
cally) from their surrounding societies, they are at the same 
time linked up, with a “flexibility” that is exemplary of the most 
up-to-date, “post-Fordist” neo liberalism, both with giant trans-
national corporations and with networks of small contractors 
and subcontractors that span thousands of miles and link nodes 
across multiple continents […] (FERGUSON, 2006, p. 13).

Viewed from within Mozambique, Carlos Nuno Castel-Branco 
posed the question in this way: 

A Vale, a SASOL, a Kenmare, a BHP Billiton, an Anadarko, an 
Artumas etc., etc., generate billions of US dollars each year for 
their global strategies.  Each one of these companies has an an-
nual liquid profit many times higher than the annual budget of 
Mozambique.  For them, Mozambique is a source of resources 
and profits.  This is what we can rationally expect from a mul-
tinational company under global capitalism.  The question is 
how can the State and the citizens in our Republic guarantee 
a rational and sustainable use of these resources in a way that 
benefits our country and its people, and not just the national and 
international economic and political elites (CASTEL-BRANCO, 
2009, p. 4, my translation).
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6 VALE BEHIND THE IMAGES

The Brazilian corporations understood to have reached the 
status of “global challenger“ status, with Vale in the lead, project 
an image of themselves as a “motor of development” both in Brazil 
and in the countries where they invest, generating employment 
and economic growth, a symbol of “global Brazil”.  This is well 
documented in a recent study of Brazilian investments in Angola 
and Mozambique (GARCIA; KATO; FONTES, 2012). 

The government of Brazil, attaches high important to support 
for companies like Vale.  The large amounts of credit conceded by 
BNDES and other public policies set up to support and facilitate 
the global investments of Brazil’s multinationals, are seen as fully 
justified.  The activities of these companies are portrayed as advan-
tageous for Brazil as a whole.  The argument is that through these 
“global challengers”, Brazil increases the entry of foreign exchange 
(through deposits of profits), increases its exports, broadens its 
insertion into chains of global innovation, as well as the effects on 
suppliers to these companies, who also increase their production 
(ALEM; MADEIRA, 2010).

This narrative is squarely within the neoliberal paradigm, which 
says that country that wants to gain a hegemonic position globally is 
in need of big companies.  Despite their ownership by private inter-
ests and notwithstanding their open espousal of high profit levels 
that guarantee good returns to their directors and shareholders as 
their main objective, Brazil’s big companies and their global expan-
sion are treated as synonymous with Brazil’s “national interests” 
(GARCIA; FONTES, 2014). Worker or community or citizen resis-
tance to the operations of these companies, whether at home or in 
a global operations is readily categorized as criminal action.  

Does this much-heralded ascent of the BRICS to the elite club 
of global powers really encompass the national interests of all citi-
zens of Brazil? Do all Brazilians experience Vale’s success as a 
“global challenger” as cause for celebration?  Does every Brazilian 
think that Vale’s ability to enter the vicious competition between 
the global giants in the world of big mining means that Brazil has 
“arrived”, that it can now stand tall, hold up its head, proudly taking 
its place in the G-20 with the “developed” countries of the North?  
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To assume Vale’s success and Brazil’s national interests as 
synonymous is to operate within an old discourse about develop-
ment that sees the transition of the nation-state from agrarian to 
industrial societies as the task, with the state as the main actor, 
the national society as the main target of development planning 
and foreign direct investors as the key source of capital for these 
development goals of employment, modernization and economic 
growth to be realized.  

Perhaps multinational corporations from the BRICS are better 
understood by stepping outside this old development discourse 
based on territories and situating them instead as players in a new 
global discourse based on flows. This is a world where there is a 
fully articulated transnational economy with flows of capital, infor-
mation, technology, equipment and even land, labour and private 
security forces (SIKER, 2013). All of this global economy operates 
outside the logic and largely outside the regulation of national 
jurisdictions. A big mining company takes minimum responsibility 
for the territory – and citizens – in which its mining operations 
happen to be located, operating instead through global supply 
chains and the highly articulated flows that now characterize the 
global economy.  

Corporations use “branding” instruments to “green wash” 
their images with strong language about sustainability or “blue 
wash” them, wrapping themselves in the legitimizing language 
of the Global Compact of the United Nations. What is gilded for 
the public as the need for a “social license to operate” is put into 
internal company practice more as “security risk management”. 
Companies are driven fundamentally by their concern for “damage 
control”, seeing any person or policy or institution that gets in their 
way as a security risk and consequently, an “enemy” of the corpo-
ration. Andre Almeida, a former director in Vale’s Department of 
Intelligence and Corporate Security, recently handed over large 
numbers of documents to Brazil’s State Prosecutor. They point to 
Vale’s involvement in wide-spread spying and infiltration focused 
on people and organizations deemed by Vale  to be its enemies. 
These include well respected journalists, lawyers and human rights 
activists, as well as organizations such as Justice on the Rails and 
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the International Network of People Affected by Vale (AMARAL, 
2013). The expanded vision of corporate self-interest expounded 
by Stiglitz seems to be very far from Vale’s corporate game plans.

The elite social forces in Brazil and other BRICS that are intent 
on making their countries competitive in the global economy 
are part of the new transnational class of winners produced by 
globalization. They are members of the 50% of the transnational 
consumer class that resides in the Global South, many with aspi-
rations to be part of the “1%”. Through their multinational corpo-
rations like Vale they aspire to industrial modernity and world 
class consumption.

The aspirations of the government and business leaders in the 
BRICS to attain global status, measured by triumphs like hosting 
the Olympics or the World Cup, may genuinely include a compo-
nent of recuperation of pride, dignity and respect after centuries of 
colonial and imperial humiliation. The vision pursued, however, 
offers no alternative to the current world order of production and 
consumption. The vision is not inclusive of the poor within their 
own nations and takes little cognizance of the impact of the growth 
model they aspire to on the long-term well-being of planet. The 
strongly felt aspirations of the BRICS to be players in the current 
global system and “world class” consumers only serve to exacer-
bate existing rich poor disparities and to inflict further damages 
on the environment, making them major perpetrators of ongoing 
global instability and injustice.

As Wolfgang Sachs argues in a brilliant essay entitled “Liberating 
the World from Development”: 

[...] the competitive struggle of the global middle classes for a 
greater share of income and power is often carried out at the 
expense of the fundamental rights of the poor and powerless.  
As governments and businesses, urban citizens and rural elites 
mobilize to forge ahead with development, more often than not 
the land, the living space and the cultural traditions of indig-
enous peoples, small farmers or the urban poor are put under 
pressure [...]. The shiny side of development is often accompa-
nied by a dark side of displacement and dispossession, which is 
why economic growth has time and again produced impover-
ishment next to enrichment (SACHS, 2013, p. 25).
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However much the emergence of the BRICS as new global 
powers, after centuries of imperial subjugation and humiliation for 
some of them, may carry with it a deeply felt sentiment of national 
liberation, the practices of emerging Brazilian or Indian or South 
African or Chinese players in the world of big mining are little 
distinguishable from the pillage of their global competitors linked 
to old imperial centres in Europe and North America. 
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1 INTRODUÇÃO

Um traço comum dos países que integram o grupo BRICS é 
sua posição de primazia regional. Na América do Sul, o Brasil  
sobressai, entre outros fatores, pelo peso da sua economia (mais 
da metade do PIB sul-americano) e pela pujança da sua indús-
tria e agropecuária (apesar do relativo declínio do setor industrial 
a partir da década de 1990). A desproporção entre a capacidade 
econômica do Brasil e a dos demais países sul-americanos, rela-
ções do Brasil com os vizinhos, necessariamente, desiguais – ou 
assimétricas, como admite a diplomacia de Brasília –, o que torna 
extremamente complicados os processos de integração regional 
que se proponham a transcender o âmbito puramente comercial.

Desde a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 
2003, o Brasil vem mantendo uma relação contraditória com seus 
vizinhos sul-americanos. No campo político, o governo brasileiro 
assume papel de realce em um conjunto de ações voltadas para a  
ampliação da autonomia da região, tais como a criação da União 
das Nações da América do Sul (Unasul) e o Conselho de Defesa 
Sul-Americano (CDS). A diplomacia de Lula e da sua sucessora, 
Dilma Rousseff, deu apoio político aos governos de esquerda na 
Bolívia e na Venezuela em momentos críticos. Do mesmo modo, 
a posição brasileira foi decisiva para o arquivamento do projeto 
estadunidense da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), 
na reunião de cúpula hemisférica de Mar del Plata, em 2005. No 
campo econômico, em contrapartida, destaca-se o papel da diplo-
macia de Brasília na promoção dos investimentos de empresas 
brasileiras nos países vizinhos. O aumento da influência política 
do Brasil na América do Sul a partir de 2003 coincidiu com uma 
expansão extraordinária dos negócios de empresas brasileiras na 
região. Essas empresas, concentradas em setores como hidrocar-
bonetos, minérios, agropecuária e construção civil, operam com 
o horizonte capitalista da maximização dos lucros, sem levar em 
conta as necessidades do desenvolvimento econômico e social 
dos países onde se instalam. Isso implica possibilidade de conflitos 
entre os interesses dos investidores brasileiros e os de governos 
e/ou outros atores locais, como de fato já ocorreu em diversos 
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momentos. Entre esses episódios, o mais importante, tanto pelo 
impacto político quanto pela dimensão dos interesses em jogo, foi 
o contencioso que envolveu os investimentos da empresa brasilei-
ra Petrobrás na Bolívia, colocando em tensão dois objetivos priori-
tários da política externa de Brasília para a região: a internaciona-
lização das empresas com sede no Brasil (não necessariamente de 
capital brasileiro) e a busca de uma posição de hegemonia regio-
nal que fortaleça a reivindicação do Brasil a um status de “potên-
cia” no cenário global.

Em 1º de maio de 2006, cinco meses após sua posse, o presi-
dente boliviano Evo Morales anunciou a “nacionalização” do 
petróleo e do gás natural, modificando as regras jurídicas para 
esse setor – o mais importante da economia do país –, que estava 
sob o controle de empresas estrangeiras, entre elas a Petrobrás. 
Com essa medida, Morales cumpriu seu principal compromisso na 
campanha que o levou à vitória nas urnas, em novembro do ano 
anterior, e criou condições financeiras para uma gestão presiden-
cial marcada pela recuperação econômica do país, pelo aumento 
da capacidade do Estado em controlar a exploração dos recursos 
naturais e pela significativa melhora das condições de vida da 
maioria dos bolivianos.

A notícia da “nacionalização” do gás boliviano repercutiu com 
muita intensidade no Brasil, o que se explica pelos fortes laços 
existentes entre os dois países no campo da energia. Na ocasião, 
50% do fornecimento de gás natural no Brasil eram obtidos das 
reservas bolivianas exploradas pela Petrobrás  (e seus sócios, a 
empresa francesa Total e a espanhola Repsol) e transportados 
pelo gasoduto entre os dois países, em sua maior parte também de 
propriedade da Petrobrás.1 A “nacionalização” de Morales atingiu 
diretamente os interesses da empresa, que foi obrigada a rene-
gociar os contratos vigentes desde a década de 1990, reduzindo 
significativamente suas margens de lucro, e optou por vender ao 
governo boliviano sua participação acionária nas duas refinarias 
de petróleo existentes naquele país, diante da decisão do governo 

1 O gás natural representava, na época, cerca de 20% da matriz energética 
brasileira.
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boliviano de se tornar acionista majoritário nessas empresas, até 
então controladas pela Petrobrás . A participação da Petrobrás  na 
receita gerada pela exploração do gás natural boliviano caiu de 
82% para algo em torno de 30% a 35%, o que ainda assim é consi-
derado uma margem de lucro vantajosa do ponto de vista comer-
cial, conforme explicou o assessor da presidência da Petrobrás, 
André Ghirardi (PETROBRÁS, 2006; GHIRARDI, 2011).

No Brasil, o Decreto de Nacionalização provocou uma reação 
estridente e agressiva de expressivos atores sociais, especialmente 
a mídia, líderes empresariais, ex-diplomatas e os partidos políticos 
de oposição ao presidente Luiz Inacio Lula da Silva, do Partido dos 
Trabalhadores (PT). Esses setores trataram a medida como um ato 
de hostilidade ao Brasil, cobraram do governo de Brasília medi-
das de retaliação e, diante da decisão de abrir negociações com 
a Bolívia em lugar de uma linha de confronto, acusaram Lula de 
adotar uma conduta frouxa no episódio, em prejuízo dos “interes-
ses nacionais” brasileiros. Essa interpretação se incorporou, desde 
então, ao repertório da oposição conservadora em seus ataques 
à política externa brasileira, atribuindo-se a Lula e sua sucessora, 
Dilma Rousseff, uma tendência à “generosidade” (termo utilizado, 
evidentemente, em um sentido irônico) em relação aos governan-
tes de países vizinhos com orientação “progressista” ou “esquer-
dista”, em prejuízo dos interesses do país. Um dos mais influen-
tes entre os críticos da política externa das gestões petistas, o 
ex-embaixador Rubens Barbosa, cunhou a expressão “diplomacia 
da generosidade”, que ele define e condena nos seguintes termos:

[…] o Brasil tem perdoado dívidas (Bolívia), feito doações 
(Paraguai) e concessões importantes, como no caso da expro-
priação manu militari de duas refinarias da Petrobrás , com o 
descumprimento de tratados, acordos e contratos, sem qual-
quer protesto ou reação. [...] Afinidades ideológicas e partidá-
rias não podem justificar atitudes que se apresentem como ge-
nerosas, se essas ações forem contra interesses concretos do 
Estado e do povo brasileiro (BARBOSA, 2008, p. A2).

No campo governista, a resposta óbvia – de que os interesses 
nacionais estavam sendo plenamente defendidos – veio acompa-
nhada de uma interpretação que situa o episódio nos marcos de 
uma política externa realizada com base na solidariedade com os 
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demais países sul-americanos, especialmente os mais “pobres” 
e “menos desenvolvidos”. A solidariedade é apresentada como 
indispensável ao sucesso da integração regional. Em seu discurso 
de posse como ministro das Relações Exteriores, em janeiro de 
2003, Celso Amorim se referiu à ideia de 

uma América do Sul politicamente estável, socialmente justa e 
economicamente próspera [como] um objetivo a ser perseguido 
não só por natural solidariedade, mas em função do nosso pró-
prio progresso e bem-estar (AMORIM, 2010, p. 49). 

Marco Aurélio Garcia, assessor presidencial para relações exte-
riores nos governos de Lula e Dilma, definiu a questão com parti-
cular clareza:

O Brasil [...] não quer ser um país próspero em meio a um con-
junto de países pobres e desesperançados quanto a seu futuro. 
A altivez não é incompatível com a solidariedade. E a solidarie-
dade também serve ao interesse nacional, que muitos invocam 
sem efetivamente compreender o que venha a ser (GARCIA, 
2010, p. 164).

Fato raro num país onde o interesse pelos assuntos de política 
externa geralmente se limita a um círculo restrito de especialistas, 
o contencioso Brasil-Bolívia acabou por se tornar um dos temas 
do debate público entre os candidatos às eleições presidenciais 
de 2006 – o próprio Lula, que pleiteou e conseguiu sua reeleição, 
e seu opositor Geraldo Alckmin. A questão ressurgiu em 2010, por 
ocasião da campanha presidencial de Dilma Rousseff. 

As interpretações opostas sobre o mesmo episódio fazem senti-
do no contexto da intensa disputa política e ideológica que marca 
a cena brasileira a partir de 2003, quando Lula iniciou seu primei-
ro mandato presidencial. Ambos os pontos de vista, no entanto, 
estão baseados na mesma premissa: a de que a conduta dos atores 
brasileiros se pautou pela “generosidade” – encarada num sentido 
negativo por uns, e positivo por outros. No seu discurso, o gover-
no brasileiro e seus opositores compartilham a ideia de que essa 
postura, supostamente solidária, não foi compreendida (e retribuí-
da) de forma adequada pelos atores estatais e não estatais bolivia-
nos envolvidos no conflito em torno dos investimentos em petró-
leo e gás na Bolívia.
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Uma análise objetiva do episódio permite concluir que a 
“generosidade” brasileira é um mito. E mais: que os interesses 
da Petrobrás (identificados, erroneamente, com os interesses 
da sociedade brasileira no seu conjunto) foram defendidos pelo 
governo de Brasília no limite do que considerava possível, sem 
a disposição de fazer concessões em favor do desenvolvimento 
econômico e social do país vizinho. Manifestou-se aí uma clara 
contradição entre o discurso de solidariedade regional do governo 
Lula e uma prática exclusivista, voltada para a maximização dos 
lucros da empresa petrolífera brasileira2 e para o fortalecimento 
dos recursos de poder do Brasil. Para se chegar a esse entendi-
mento, é necessário abordar os fatos em seu contexto histórico, 
sem se restringir – como faz a maioria dos analistas – aos aconte-
cimentos desencadeados pelo decreto de 1º de maio de 2006.

2 AS REFORMAS NEOLIBERAIS E O INGRESSO DA 
PETROBRÁS  NA BOLIVIA

A Petrobrás  ingressou na Bolívia na década de 1990, em um 
cenário político e econômico marcado pela aplicação de políti-
cas neoliberais nos dois lados da fronteira. Tanto a construção 
do gasoduto Bolívia-Brasil quanto a expansão das atividades da 
Petrobrás  na exploração, produção e refino de hidrocarbonetos 
na Bolívia só ocorreram em virtude da função que esses empreen-
dimentos desempenhavam no contexto das reformas estruturais 
definidas a partir de fora da América do Sul, por empresas e gover-
nos estrangeiros e agências multilaterais como o Banco Mundial 
e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Como observado, a 
Petrobrás  foi beneficiária direta desse processo, ao obter o contro-
le dos dois maiores campos de gás natural bolivianos, San Alberto 
e San Antonio, em 1996. Em contrapartida, foi obrigada a fazer 
imensos investimentos, que só se realizaram porque o governo 

2  Em 2006, o Estado brasileiro possuía apenas 40% das ações da Petrobrás, 
dividindo-se os outros 60% entre investidores privados brasileiros e estrangeiros. 
Na atualidade, a participação estatal é de aproximadamente 48%, permanecendo 
52% das ações em mãos privadas. A União (governo federal) mantém o pleno 
controle das ações que conferem poder sobre as decisões da empresa, cuja 
diretoria é nomeada pela Presidência da República.
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da época, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002), subordinou toda a política energética brasileira aos interes-
ses do capitalismo global.

Tratava-se, naquela conjuntura, de viabilizar a implantação de 
uma rede de usinas térmicas no Brasil, alterando-se a matriz ener-
gética do país, articulada até então com base na centralidade das 
usinas hidrelétricas. O recurso ao gás boliviano estava diretamen-
te relacionado a esse projeto, que correspondia aos interesses das 
empresas transnacionais ligadas à geração de energia em usinas 
termelétricas (SAUER, 2002). O resultado foi um grande fracasso, 
que se refletiu nos “apagões” do segundo mandato de Cardoso e 
obrigou o governo federal a assumir diretamente a maior parte 
dos custos das poucas termelétricas a entrarem efetivamente em 
funcionamento (LEITE, 2007). A alternativa encontrada para o 
aproveitamento do gás boliviano foi sua utilização como combus-
tível industrial, sobretudo no Estado de São Paulo, onde esse insu-
mo até hoje abastece as indústrias de cerâmica e de vidro, entre 
outras. No lado boliviano, o Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) foi 
defendido pelos agentes do capitalismo transnacional como um 
meio de atrair investidores para a privatização da companhia 
estatal de hidrocarbonetos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), a maior empresa do país, ocorrida no primeiro 
mandato presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997). 
Para viabilizar o negócio, era indispensável a existência de um 
mercado seguro para o gás boliviano – o mercado brasileiro.

Nesse contexto, explicam-se as imensas vantagens concedi-
das pelo governo boliviano à Petrobrás  no período neoliberal. A 
privatização da YPFB abriu espaço para o controle do setor por 
companhias estrangeiras. Enquanto empresas europeias e estadu-
nidenses (Total, Repsol, Shell, BG, Enron, entre outras) se torna-
ram donas do patrimônio alienado pela YPFB, a Petrobrás  recebeu 
os direitos de exploração dos gigantescos campos gasíferos de San 
Alberto e San Antonio, oficialmente classificados como “novos”,  
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com vantagens fiscais daí decorrentes, embora na realidade o 
volume das suas reservas já fosse conhecido.3 

A YPFB foi privatizada em 1994, a entrega dos campos de San 
Alberto e San Antonio à Petrobrás  se deu em 19964 e o gasoduto 
foi inaugurado em 1999. Naquele período, a sociedade boliviana 
permaneceu passiva diante de decisões que eliminaram todos os 
traços de uma política energética historicamente marcada pelo 
nacionalismo. No entanto, desde o início da década de 2000, 
quando a catástrofe econômica e social provocada pelo modelo 
neoliberal se tornou evidente, um movimento social cada vez mais 
amplo e assertivo colocou na agenda nacional boliviana a denún-
cia dos termos desiguais em que foram definidos os contratos com 
as empresas estrangeiras. A bandeira da nacionalização dos hidro-
carbonetos se inseriu no cenário político com força crescente. 

A conduta brasileira em relação ao nacionalismo popular boli-
viano na primeira metade da década de 2000 lança luz sobre a 
natureza ambígua e contraditória da política regional de Brasília. 
Ninguém falou tanto na necessidade de superar as chamadas 
assimetrias (desigualdades econômicas) entre os países sul-
-americanos quanto os formuladores brasileiros de política exter-
na no governo Lula (GUIMARÃES, 2006). No entanto, quando os 
bolivianos – por meio de movimentos sociais, inicialmente, e do 
governo Morales, a partir de 2006 – adotaram atitudes concretas 
no intuito de reduzir as assimetrias, as autoridades brasileiras 
(nas gestões lideradas pelo PT) encararam essas atitudes como 
um problema e, em certa medida, como um atentado contra os 
interesses brasileiros. 

3 A regra fiscal que permitia a apropriação de 82% da receita dos 
hidrocarbonetos pelas empresas concessionárias se aplicava apenas aos 
campos de exploração considerados “novos”, em contraposição às reservas 
“existentes”, ou seja, já conhecidas antes da assinatura dos contratos. A 
classificação dos campos entregues à Petrobrás como “novos” se deu de uma 
forma claramente fraudulenta, provocando indignação na sociedade boliviana 
(VILLEGAS, 2004).

4 Nesse ano se criou a empresa Petrobrás BolÍvia, com sede em Santa Cruz de 
la Sierra.
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3 “PROTEÇÃO AOS INVESTIMENTOS” EM MEIO À GUERRA 
DO GÁS

O Decreto de Nacionalização “Heróis do Chaco”5 foi precedido 
por um longo ciclo de mobilizações sociais na Bolívia. O principal 
marco nesse processo foi a Guerra do Gás, como ficou conhecida 
a insurreição popular que depôs o presidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada (então em um segundo mandato), em outubro de 2003, 
e colocou no topo da agenda política a demanda da revogação 
das regras ultraliberais que marcaram o ingresso da Petrobrás  e 
outras empresas estrangeiras na exploração dos recursos ener-
géticos bolivianos. Todo o esforço da diplomacia de Brasília nos 
quase três anos que se seguiram esteve voltado para a manuten-
ção de um status quo que favorecia os interesses da Petrobrás  e 
da indústria brasileira, consumidora do gás (barato) importado do 
país vizinho, uma situação que a maioria dos bolivianos consi-
derava inaceitável. Os atores brasileiros – diplomatas, gestores 
da Petrobrás e integrantes do primeiro escalão do governo Lula, 
como a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff – utili-
zaram a assimetria de recursos econômicos como instrumento de 
pressão em favor do que entendiam serem os interesses brasilei-
ros no gás boliviano. Em nome da “proteção dos investimentos” 
(uma expressão típica do discurso neoliberal), chegaram a cance-
lar importantes projetos de cooperação com a Bolívia6 como meio 
de pressionar o presidente Carlos Mesa, sucessor de Sánchez de 
Lozada, para impedir medidas tidas como prejudiciais à Petrobrás .

O sentimento popular contra a pilhagem dos hidrocarbonetos 
bolivianos por empresas estrangeiras começou a ganhar expres-
são logo após a posse presidencial de Sánchez de Lozada, em 
agosto de 2002, com a criação da Coordinadoría Nacional para 

5 Referência à Guerra do Chaco (1932-1935), entre Bolívia e Paraguai, travada 
em torno do controle de um território no qual se acreditava existirem grandes 
reservas de petróleo.

6 No início do governo Lula, o Brasil se dispôs a contruir um complexo 
industrial para a produção petroquímica na região de fronteira entre os dois 
países e manifestou a intenção de duplicar a capacidade do gasoduto, a fim de 
atender à crescente demanda brasileira.
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La Defensa y Recuperación del Gas (CNDRG).7 Esta foi formada 
inicialmente por 21 organizações sociais, sob o comando de Evo 
Morales e de Filemón Escobar, um veterano sindicalista de origem 
trotskista, eleito em 2002 senador pelo Movimiento al Socialismo 
(MAS), o mesmo partido de Morales. As primeiras manifestações 
organizadas por esse fórum de entidades tinham como foco o 
combate ao projeto de construção de um gasoduto para a expor-
tação de gás para a América do Norte, atravessando territórios 
outrora bolivianos que foram tomados pelo Chile na Guerra do 
Pacífico (1879-1883). A campanha ganhou impulso a partir de 
fevereiro de 2003, quando a palavra de ordem “el gas no se vende”  
obteve destaque nos protestos contra a elevação dos impostos 
pelo governo de Sánchez de Lozada para atender a exigências do 
FMI – o episódio conhecido como “Impuestazo”.

Em 2003, as manifestações pela “defesa do gás” se tornaram 
frequentes, agregando esse tema a outras campanhas, como a luta 
contra a erradicação dos cultivos de coca e a demanda da convo-
cação de uma Assembleia Constituinte para “refundar” a Bolívia, 
transferindo o poder da elite branca minoritária para a maioria da 
população, predominantemente indígena. Em outubro, quando a 
morte de manifestantes indígenas por forças militares deflagrou o 
grande levante contra o governo, o tema da nacionalização do gás 
se tornou o grande catalisador da insatisfação popular. Os movi-
mentos agrupados na CNDRG adotaram, então, quatro reivindi-
cações que ficaram conhecidas como a “Agenda de Outubro”: 1) 
o controle da indústria dos hidrocarbonetos pelo governo; 2) a 
adoção de um programa de industrialização do gás; 3) a revisão 
das leis sobre hidrocarbonetos seguidas nos marcos das reformas 
neoliberais; e 4) a realização de um referendo sobre a exportação 
do gás (GORDON; LUOMA, 2008).

      O confronto entre os manifestantes – que chegaram a somar 
300 mil, no centro de La Paz – e as forças de repressão culmi-
nou, em 17 de outubro de 2003, com a renúncia de Sánchez de 

7  Essa entidade se inspirava no antecedente da Coordinadoría para la Defensa 
del Água en Cochabamba, que liderou a luta vitoriosa contra a privatização dos 
serviços públicos de água e esgoto naquela cidade, em 2000.
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Lozada, que fugiu para os Estados Unidos e foi sucedido pelo seu 
vice, Carlos Mesa. Na solenidade de posse, Mesa se comprometeu 
a convocar uma Constituinte e a rever a Lei de Hidrocarbonetos, 
elevando os impostos e royalties sobre os principais campos de 
petróleo e gás natural de 18% para 50% (KOHL; FARTHING, 2007). 
No entanto, o novo presidente logo se viu sob a pressão das 
empresas petroleiras (inclusive a Petrobrás), de governos estran-
geiros (inclusive o brasileiro, já na gestão de Lula) e das institui-
ções financeiras internacionais para que preservasse a orientação 
neoliberal no setor dos hidrocarbonetos. Mesa governou em meio 
a um fogo cruzado. De um lado, os movimentos sociais exigiam 
o cumprimento da Agenda de Outubro. Do outro, articulava-se a 
resistência de um bloco conservador que rejeitava qualquer medi-
da nacionalista.

A pressão do FMI sobre Mesa visava garantir a vigência dos 
contratos sobre hidrocarbonetos e forçar o governo boliviano a 
agir rapidamente para ampliar as exportações de gás com a cons-
trução do gasoduto até o Chile. Ao mesmo tempo, a cobrança pelo 
pagamento da dívida externa boliviana continuava a ser uma prio-
ridade das instituições financeiras internacionais. Tais exigências 
reduziram a capacidade do governo de amenizar os efeitos sociais 
da crise econômica. Em junho de 2005, 28% do Produto Interno 
Bruto (PIB) foram destinados ao pagamento da dívida externa. O 
FMI e o Banco Mundial advertiram reiteradamente que o gover-
no boliviano, altamente dependente de ajuda externa, perderia 
apoio se nacionalizasse o gás ou adotasse qualquer outra medi-
da contrária aos investidores estrangeiros ou aos acordos de 
liberalização comercial. 

Nos primeiros meses do novo governo, o Brasil se mostrou 
disposto a apresentar uma “agenda positiva” nas suas relações 
com a Bolívia. Entre as iniciativas brasileiras, destacava-se o 
apoio ao projeto de construção de um polo gás-químico em Puerto 
Suárez, na fronteira com o Brasil, de modo a atender ao anseio 
boliviano pela agregação de valor ao gás natural – a sonhada 
“industrialização” do gás. O projeto, com investimentos em torno 
de US$ 1,5 bilhão, teria como objetivo a produção de polímeros, 
combustíveis líquidos e fertilizantes, a serem exportados para o 
Brasil. Nos bastidores, os executivos da Petrobrás  e os diplomatas 
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brasileiros se dedicaram a um trabalho de lobby, discreto e inten-
so, junto ao Ministério dos Hidrocarbonetos e ao próprio Mesa, 
com a finalidade de manter inalteradas as regras do jogo. Essa 
atividade se coordenava com a campanha de propaganda midiá-
tica movida pela Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH),8 com 
sede em Santa Cruz, para convencer os congressistas e a opinião 
pública de que a adoção de medidas contrárias aos interesses das 
empresas petroleiras causaria danos graves à economia bolivia-
na. De acordo com a imprensa boliviana, Mesa negociou no início 
de 2004 com os representantes das petroleiras os termos da nova 
Lei de Hidrocarbonetos a ser enviada à apreciação do Congresso. 
Durante todo o período transcorrido entre a posse de Mesa e a 
aprovação pelos congressistas de uma Lei de Hidrocarbonetos 
claramente nacionalista, em março de 2005, as esperanças da 
Petrobrás  estiveram depositadas no presidente boliviano e em 
suas hesitantes manobras.

4 INTERVENÇÃO NOS ASSUNTOS BOLIVIANOS, EM 
DEFESA DO STATUS QUO

O referendo sobre o assunto, em 19 de julho de 2004, teve 
como resultado a manifestação da ampla maioria dos eleitores 
bolivianos por algum tipo de nacionalização dos hidrocarbone-
tos, mas sem especificar o alcance dessa medida e os meios pelos 
quais ela seria implementada. Nos meses que antecederam a 
consulta popular, a Embaixada brasileira e a Petrobrás  mantive-
ram encontros frequentes com as principais lideranças políticas 
da Bolívia para discutir a política energética do país, conforme 
revelou o diplomata Pedro Miguel da Costa Silva, que na época 
trabalhava na representação brasileira em La Paz (SILVA, 2011). 
Com base nesses contatos, os agentes brasileiros chegaram à 
conclusão de que seria inevitável a adoção de medidas nacio-
nalistas pelo governo boliviano, em prejuízo das transnacionais 
petroleiras e do que entendiam serem os interesses do Brasil. 
Essa avaliação os levou a endurecer o discurso, na crença de 

8 A Petrobrás Bolívia é afiliada a essa entidade.
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que apenas as conversas de bastidores seriam insuficientes para 
produzir os resultados desejados.

No dia 16 de julho de 2004, véspera do referendo, o embaixa-
dor do Brasil em La Paz, Antonino Mena Gonçalves, advertiu que 
uma elevação da cobrança de royalties para 50% seria considerada 
inaceitável pela empresa brasileira (EL DIARIO, 2004). Essa decla-
ração assinalou uma mudança do discurso brasileiro, que a partir 
de então se distanciou do tom conciliador adotado no início do 
governo Mesa para assumir publicamente um tom de pressão. 

O evento que mudou a percepção brasileira foi o bloqueio da 
capital boliviana, em janeiro de 2005, por indígenas aimarás que, 
sob a liderança de Felipe Quispe, reivindicavam a reestatização 
dos serviços de água e esgoto no departamento de La Paz. Mesa 
se recusou a utilizar a força militar para restabelecer a autori-
dade estatal e acabou por atender à demanda dos indígenas. O 
conflito terminou com a revogação do contrato. Isso convenceu 
os atores brasileiros de que o presidente boliviano não teria dispo-
sição ou força política para resistir às demandas dos movimentos 
sociais em relação aos hidrocarbonetos. A mudança da postura 
brasileira ficou evidente nas declarações do embaixador Antonino 
Mena Gonçalves, ao admitir, pela primeira vez, as pressões que o 
governo brasileiro vinha fazendo sobre o gabinete de Mesa e os 
congressistas bolivianos contra a adoção de uma lei que restrin-
gisse os lucros e a autonomia da Petrobrás. Um elemento central 
nesse discurso era definir qualquer medida que significasse algu-
ma perda para a empresa como “confisco”. No intervalo de uma 
reunião com o chanceler Celso Amorim em La Paz, o embaixador 
Gonçalves afirmou ao jornal Valor Econômico: “Se alguém investiu 
e é, de alguma maneira, confiscado, alguém tem de pagar por isso” 
(LEO, 2005).

A situação do governo Mesa começou a ficar insustentável 
em 16 de março de 2005, com a aprovação, pela Câmara dos 
Deputados, de um Projeto de Lei de Hidrocarbonetos com medi-
das bem mais restritivas às empresas petroleiras do que as previs-
tas na versão que o presidente tinha enviado aos congressistas. 
Do ponto de vista da Petrobrás, o texto aprovado continha claros 
elementos confiscatórios e violava os compromissos vigentes com 
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as empresas petroleiras. Entre esses elementos se destacavam três: 
1) mudança obrigatória do contrato no prazo de 180 dias; 2) aumen-
to da carga impositiva total de 35% a 70%, dependendo dos volu-
mes de hidrocarbonetos produzidos; e 3) perda, pelas empresas, do 
direito de comercializar livremente a produção.

Naqueles dias críticos do primeiro semestre de 2005, o Estado 
brasileiro e a Petrobrás mantiveram a linha de conduta praticada 
desde o início da crise, reagindo à radicalização política na Bolívia 
com o endurecimento crescente das suas posições, conforme se 
comprova ao se examinar a cronologia do confronto político bolivia-
no e das reações dos atores brasileiros. No dia 31 de março, a então 
ministra Dilma Rousseff elevou o tom do discurso brasileiro ao afir-
mar, pela primeira vez, que a aprovação da Lei de Hidrocarbonetos 
em discussão na Bolívia, com elevação da cobrança dos royalties 
para uma média de 50%, provocaria o fim dos investimentos brasi-
leiros naquele país. “Esperamos que essa situação ainda se reverta 
e que esse tributo não seja aprovado. Se for, torna inviáveis novos 
investimentos na Bolívia. [...]. Há incertezas e isso impossibilita a 
continuidade do investimento”, advertiu Rousseff, conforme notícia 
publicada em O Estado de S. Paulo de 31 de março de 2005 (LIMA, 
2005). Até então, a Petrobrás  e o governo brasileiro haviam apenas 
manifestado “preocupação” com aquela lei.

José Eduardo Dutra, presidente da Petrobrás, foi ainda mais 
explícito ao condicionar a implantação do prometido complexo gás-
-químico binacional à adoção de mudanças no projeto boliviano 
da Lei de Hidrocarbonetos, de modo a não prejudicar os interes-
ses da empresa brasileira. Em audiência na Comissão de Assuntos 
Econômicos dos Senado da Bolívia, Dutra (que mais tarde exerceu 
o cargo de presidente do PT, em 2011-2012) reiterou a ameaça de 
cancelar o apoio brasileiro ao projeto da indústria de beneficiamen-
to do gás, a menos que o Congresso boliviano adotasse níveis de 
tributação “mais aceitáveis” para as petroleiras estrangeiras. “Nossa 
esperança é que os bolivianos alcancem um equilíbrio entre os 
interesses da sua população, garantindo um retorno justo para a 
exploração de suas reservas de hidrocarbonetos, e os interesses dos 
investidores”, disse aos congressistas em La Paz (EL DIARIO, 2005).
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Apesar das advertências brasileiras, o Congresso boliviano 
aprovou uma nova Lei Geral de Hidrocarbonetos que determina-
va a renegociação dos contratos em 180 dias e estabelecia uma 
taxa adicional de 32%, o Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), 
além dos royalties já existentes de 18%, totalizando uma carga 
tributária de 50% sobre o valor bruto da produção. Na realidade, 
tratava-se de uma lei bastante moderada, muito distante da expe-
riência histórica das nacionalizações em outros países produto-
res de petróleo ou mesmo na Bolívia em 1936 e 1969, quando os 
empreendimentos estrangeiros foram expropriados. Mesa utilizou 
diversas manobras para encontrar um meio de reescrever a Lei 
dos Hidrocarbonetos de modo a torná-la mais palatável às empre-
sas estrangeiras. Em desafio aos trâmites constitucionais, mante-
ve o documento em suas mãos pelo máximo tempo possível. 
Nem assinou nem vetou o novo texto legal, até que, por decurso 
de prazo, a decisão foi transferida para o presidente do Senado, 
Hormando Vaca Díez, que finalmente deu validade jurídica à Lei 
Geral de Hidrocarbonetos 3.058, no dia 17 de maio de 2005, sem 
o apoio do presidente da República. A recusa de Mesa em aplicar 
a Lei de Hidrocarbonetos recém-aprovada por um Congresso de 
maioria conservadora reacendeu a revolta popular, o que, somado 
ao impasse entre o presidente e os congressistas, acabou por levá-
-lo à renúncia, abrindo caminho para a antecipação das eleições, 
com a ascensão de Evo Morales à presidência.

5 DA “NACIONALIZAÇÃO INTELIGENTE” À 
RENEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS

A vitória de Morales nas eleições de 19 de dezembro de 2005, 
por 53,7% dos votos, a mais alta margem de apoio obtida por 
qualquer presidente na história da Bolívia, foi uma inequívoca 
manifestação do desejo da maioria dos bolivianos de mudanças 
profundas na condução da política e da economia.  A nacionali-
zação dos hidrocarbonetos foi o tema mais importante na campa-
nha do MAS, que defendeu uma “nacionalização inteligente”, ou 
seja, a recuperação do controle estatal sobre os hidrocarbonetos, 
a reconstrução da YPFB e a mudança dos contratos com as petro-
leiras transnacionais para torná-los mais favoráveis aos interesses 
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bolivianos, mas sem expulsar essas empresas nem confiscar suas 
propriedades. O discurso incorporava as bandeiras das insurrei-
ções populares de 2003 e 2005, prometendo dar um fim ao modelo 
neoliberal e à pilhagem dos recursos da Bolívia.

No período de seis meses entre a eleição de Morales e o Decreto 
de Nacionalização, os atores políticos brasileiros – Petrobrás  e 
governo Lula – mantiveram a expectativa de ser possível evitar 
que o novo governo adotasse medidas que afetassem os lucros da 
empresa brasileira. O já citado diplomata Pedro Miguel da Costa 
Silva, que após seu período de atuação na Embaixada do Brasil em 
La Paz integrou a equipe de assessores presidenciais comanda-
da por Marco Aurélio Garcia, afirmou num debate público, menos 
de dois meses antes da nacionalização boliviana, que o governo 
brasileiro esperava do novo presidente boliviano a abertura de 
uma negociação para o novo marco jurídico dos hidrocarbonetos 
na Bolívia (JOBIM, 2006). Consoante se supunha, em nome das 
boas relações entre os dois governos, os novos dirigentes bolivia-
nos livrariam a Petrobrás  dos efeitos mais duros da nova legisla-
ção para o setor do petróleo e do gás natural. Vã expectativa, como 
se percebeu depois. Morales estava, de fato, disposto a cumprir os 
compromissos assumidos com seus eleitores.

Porém o presidente, tal como prometera em campanha, não 
confiscou os ativos das empresas estrangeiras. O foco da “nacio-
nalização” nos termos do Decreto Supremo 28.701 é a revisão dos 
contratos com as transnacionais, e não sua expulsão. O conteúdo 
das medidas pode ser resumido em quatro tópicos:

1) reafirmar a propriedade estatal sobre o petróleo e o gás natu-
ral, conforme estipula a Constituição; 

2) aumentar as receitas fiscais do Estado mediante a renego-
ciação dos contratos com as empresas estrangeiras;

3) estabelecer o protagonismo estatal no setor de hidrocarbo-
netos com a recuperação, por meio da YPFB, do controle acioná-
rio sobre os ativos da empresas “capitalizadas” durante o período 
neoliberal;

4) criar as bases para uma política de industrialização que 
permita à Bolívia transformar o seu gás natural em produtos de 
maior valor agregado, como fertilizantes e plásticos.
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Se o conteúdo do decreto dificilmente pode ser considerado 
uma surpresa, pois corresponde ao programa do MAS e às decla-
rações das mais altas autoridades bolivianas desde a posse de 
Morales, o seu timing, sem dúvida, pegou desprevenidos os gover-
nos e empresas estrangeiras afetados pela medida. A resposta mais 
dura partiu do presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, que se 
mostrou indignado com a decisão boliviana. “O governo da Bolívia 
tomou medidas unilaterais, de forma não amistosa, que nos obri-
gam a reagir”, afirmou ao jornal Folha de S.Paulo (SOARES, 2006). 
Ressaltando que sua “principal preocupação é sempre garantir o 
fornecimento de gás ao Brasil”, Gabrielli deixou claro que a empre-
sa não descartava a possibilidade de ir à Justiça para assegurar o 
direito de propriedade dos campos e dos ativos na Bolívia. É o que 
defendia a oposição conservadora (LAMPREIA, 2006).

Realmente, o governo Lula não “falou grosso”9 contra a Bolívia 
em sua reação ao decreto de 2006. Não apelou à Justiça interna-
cional, como sugeriu a oposição e a própria diretoria da Petrobrás, 
e aceitou, depois de alguma demora e sem disfarçar que o fazia a 
contragosto, a proposta de Morales de negociar os novos contra-
tos com as empresas, no prazo de seis meses. “A política brasileira 
nunca será do porrete, será sempre a da boa vizinhança”, disse 
Amorim à revista Carta Capital (DIAS, 2006).10 O comportamen-
to de Brasília foi cuidadosamente calculado, levando em conta 
fatores que apontavam em diversas direções. De um lado, havia 
o risco de o episódio do gás boliviano causar sério desgaste ao 
governo a menos de seis meses de uma eleição que se prenun-
ciava difícil, com um presidente em busca de um novo mandato 
em meio a uma saraivada de denúncias de corrupção, envolven-
do integrantes do governo e altos dirigentes do PT. Por isso, era 
necessário sinalizar “firmeza” e neutralizar as acusações, incan-

9  O famoso cantor e compositor Chico Buarque havia destacado aquela que 
considerava uma das maiores virtudes da gestão de Lula. “É um governo que 
não fala fino com os Estados Unidos nem grosso com a Bolívia”.

10  Ele se referia à política externa do “Big Stick” (“O Porrete Grande”), símbolo 
da truculência dos Estados Unidos nas suas relações com a América Latina, na 
década de 1910, e à diplomacia da “Boa Vizinhança”, com ênfase na cooperação, 
adotada pelo governo estadunidense na década de 1930.
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savelmente repetidas pela mídia oposicionista, segundo as quais o 
governo agia com a Bolívia de forma condescendente, em prejuízo 
dos interesses nacionais. Na falta de uma política de comunica-
ção eficaz da parte do governo, as grandes empresas jornalísticas 
conseguiram convencer a opinião pública de que o patrimônio da 
Petrobrás  teria sido “confiscado” pelo governo boliviano, o que 
era uma grande mentira. Por outro lado, Lula e seus diplomatas 
precisavam zelar pela imagem do Brasil perante os governos e 
a opinião pública dos países vizinhos. Uma atitude agressiva em 
relação à Bolívia nesse episódio colocaria em perigo o projeto 
da integração regional e reavivaria as suspeitas, sempre presen-
tes, de que o Brasil se comporta na região como uma potência 
“subimperialista”.

A campanha para as eleições de outubro de 2006 no Brasil 
tornou a situação do governo ainda mais complicada, porquanto 
um impasse nas negociações com a Bolívia introduziria na cena 
política o risco (real ou fictício) de um “apagão”, ou seja, transtor-
nos no fornecimento de energia por conta de um eventual corte no 
fornecimento do gás boliviano. Ainda que o governo de Morales 
não tivesse, em momento algum, sequer insinuado algo nesse 
sentido, a simples percepção de que as negociações com a Bolívia 
corriam perigo de colapso já seria suficiente para que a oposição 
brasileira agitasse o fantasma da crise energética.

Para sorte do governo brasileiro, as negociações transcorreram 
de modo discreto e, no dia 28 de outubro de 2006, ao final do prazo 
de seis meses determinado pelo Decreto Supremo 28.701, foram 
anunciados os novos contratos entre a YPFB e as multinacionais 
petroleiras. O resultado da negociação expressou um compromis-
so no qual as duas partes puderam contabilizar benefícios impor-
tantes. Assim, a Petrobrás  garantiu sua posição como operadora 
dos dois principais campos exportadores de gás natural da Bolívia 
e manteve uma rentabilidade em torno de 30%. Essa margem é 
considerada perfeitamente razoável, pois gera recursos suficien-
tes para o financiamento das operações da empresa em território 
boliviano e mais uma taxa de retorno superior ao custo do capital 
(PETROBRÁS, 2006). Já a Bolívia ampliou enormemente sua parce-
la na apropriação da renda petroleira e reafirmou a propriedade 
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estatal sobre os hidrocarbonetos em todas as etapas da cadeia 
produtiva, nos termos do Decreto de Nacionalização. Para decep-
ção dos que apostavam em uma nova crise política entre o Brasil 
e Bolívia, os termos ali definidos foram considerados satisfatórios 
por ambas as partes, e o mesmo ocorreu com as demais compa-
nhias petrolíferas estrangeiras, que também optaram por manter 
sua presença na Bolívia. Mais ainda, a Petrobrás conseguiu a 
garantia do fornecimento de gás para o mercado brasileiro pelo 
período de mais trinta anos, o tempo de duração do contrato.

Na prática, os novos contratos só começaram a ser aplicados 
em 3 de maio de 2007, quando foram submetidos ao Congresso 
Nacional, em La Paz, e aprovados por unanimidade. Àquela altu-
ra, os efeitos positivos do Decreto de Nacionalização já se faziam 
sentir de modo incontestável, na forma de um aumento dramático 
na arrecadação fiscal sobre a maior riqueza da Bolívia, os hidro-
carbonetos. No ano de 2006, a renda obtida pelo país com a expor-
tação de petróleo e (principalmente) gás natural atingiu quase 1,3 
bilhão de dólares, mais do que o dobro da receita obtida no ano 
anterior, de 608 milhões de dólares.11 

O aumento espetacular da receita fiscal gerada pela indús-
tria dos hidrocarbonetos, somado à reestatização das principais 
empresas que haviam sido privatizadas nas gestões neoliberais, 
propiciou à Bolívia excelentes indicadores macroeconômicos no 
primeiro mandato presidencial de Morales. Em cifras absolutas, o 

11  Desse total, a maior parte, US$ 685 milhões, correspondeu à cobrança 
do Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), aplicado às empresas petroleiras 
multinacionais a partir da vigência da Lei nº 3.058, de 2005; e o restante proveio 
dos royalties e participações e do aporte da YPFB, que recebeu US$ 220 milhões 
pelos 32% de “participação adicional” que o Decreto Supremo 28.701 impôs 
às empresas que exploram os megacampos de San Alberto e San Antonio – 
Petrobrás, Repsol-YPF e TotalFinaElf. Antes da adoção de políticas nacionalistas, 
o Estado boliviano recebia uma média de US$300 milhões anuais como receita 
dos hidrocarbonetos. Em 2008, com o aumento dos preços internacionais do 
petróleo (o que afeta diretamente o valor do gás) e a plena vigência dos novos 
contratos, a receita boliviana ultrapassou US$ 1,6 bilhão (WEISBROT; RAY; 
JOHNSTON, 2009). Essas cifras significam, mais do que tudo, a reversão de um 
dos problemas mais graves da economia neoliberal, a alienação dos excedentes 
produzidos pela indústria dos hidrocarbonetos, de tal maneira que a maior parte 
da riqueza gerada na Bolívia acabava por gerar benefícios no exterior.
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PIB chegou a 19 bilhões de dólares e o PIB per capita pulou de 876 
dólares em 2005 para 1.671 em 2009 (BARROS, 2010).

Mais importante é verificar que o bom desempenho macroe-
conômico foi acompanhado por melhorias significativas na distri-
buição de renda, na redução da pobreza e na elevação do padrão 
de vida da população em geral. Segundo dados do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a pobreza 
extrema na Bolívia caiu de 68,2% em 2003 para 28% em 2010. No 
mesmo período, a Bolívia foi declarada pela Unesco como um 
“país livre do analfabetismo”. Ademais, o coeficiente de Gini dimi-
nuiu de 0,60 em 2005 para 0,56 em 2007 (último dado disponível), 
enquanto a mortalidade infantil caiu de 75/1.000 em 2003 para 
63/1.000 em 2008.

6  UM MITO CONVENIENTE PARA ATORES ANTAGÔNICOS

Segundo revela a análise do contexto em que se cons-
truiu a interdependência gasífera entre o Brasil e a Bolívia, o 
esquema neoliberal era totalmente funcional aos interesses da 
Petrobrás  e da indústria brasileira em geral. Mais: a empresa 
petrolífera brasileira era parte integrante do modelo político-
-econômico neoliberal implantado na Bolívia, do qual se bene-
ficiou mais do que qualquer outra companhia estrangeira, na 
medida em que adquiriu, em condições fiscais extremamente 
vantajosas, o controle dos dois maiores campos de gás natural 
no país vizinho. A Petrobrás  e a diplomacia brasileira estavam 
convencidas da permanência do modelo neoliberal na Bolívia; 
subestimaram os sinais de deterioração da democracia elitista 
em vigor desde 1985; minimizaram as críticas ao “entreguismo”, 
que envolviam indiretamente a Petrobrás como beneficiária, 
junto com as demais empresas petroleiras estrangeiras, de um 
regime fiscal claramente desfavorável aos interesses nacionais 
da Bolívia. Quando os movimentos sociais entraram em cena, 
os atores brasileiros envolvidos nas relações econômicas bila-
terais – executivos da Petrobrás, diplomatas e demais represen-
tantes do governo federal – se recusaram a encarar a rebelião 
indígena, camponesa e popular como uma vertente política de 
caráter democratizante, análoga, nesse sentido, ao impulso de 
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participação popular que, no Brasil, deu alento à ascensão do 
PT até a eleição presidencial de Lula.

Diante do nacionalismo popular boliviano e de um presidente 
(Carlos Mesa) hesitante entre cumprir seus compromissos com os 
movimentos populares e manter o apoio das elites conservadoras 
locais e das empresas estrangeiras, a Petrobrás  e o governo brasi-
leiro tomaram partido em favor do status quo, isto é, das forças 
e interesses conservadores. Essa atitude, movida pelo objetivo 
imediato da maximização dos lucros da Petrobrás  e da garantia 
do abastecimento de gás natural a preços baixos para a indústria 
brasileira, entrou em contradição com o discurso diplomático de 
Brasília, que, tradicionalmente, atribui um interesse estratégico à 
estabilidade e à democracia na Bolívia. Porém em 2004-2005, já 
em pleno governo Lula, a conduta oficial brasileira não favorecia 
nem a estabilidade, porquanto contribuía para o acirramento dos 
conflitos sociais, nem a democracia, na medida em que a recusa 
do presidente Mesa a uma mudança efetiva no marco jurídico dos 
hidrocarbonetos – atitude integralmente apoiada pela diplomacia 
brasileira – significava um desrespeito à vontade popular expressa 
em referendo.

Cabe assinalar, aqui, o seguinte: a política brasileira em 
relação aos investimentos na Bolívia, favorável à manutenção 
das regras neoliberais, permaneceu inalterada na transição do 
governo de Cardoso para o de Lula. Em favor da política externa 
brasileira sob o comando petista, ressalte-se a posição firme em 
defesa das normas constitucionais nos dois episódios de renún-
cia presidencial (2003 e 2005) e, também mais tarde, em 2008, 
quando Morales enfrentou a rebelião direitista no leste do país 
(a chamada Meia-Lua). No entanto a cooperação do Brasil com 
o desenvolvimento industrial da Bolívia no setor de hidrocarbo-
netos foi suspensa definitivamente. O projeto de construção de 
um polo petroquímico no país vizinho segue em curso, mas com 
financiamento da China e da Coreia do Sul, enquanto o Brasil 
leva adiante a construção de um conjunto de fábricas semelhan-
tes em diversos pontos do país, sem qualquer tipo de parceria 
com a Bolívia. Essa é uma realidade bem distante do cenário de 
integração produtiva “regional-desenvolvimentista” imaginado 
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por Marco Aurélio Garcia no artigo onde faz um balanço dos dez 
anos de política externa sob a condução do PT.

Do ponto de vista prático, a noção de generosidade permane-
ce um mito, que paradoxalmente se mostra conveniente para os 
dois lados da disputa entre atores brasileiros em torno da política 
externa. Do lado governista, a ideia da solidariedade regional – 
embora no mundo real só tenha se materializado de forma pontual 
e limitada – é funcional para manter de pé a imagem de um Brasil 
comprometido com a superação das “assimetrias” entre os países 
sul-americanos e com um desenvolvimento regional com base na 
complementação produtiva. Belos sonhos, apenas, a menos que 
o cenário regional ingresse em um período de transformações 
radicais, o que implicaria uma mudança na correlação de forças 
entre os atores político-sociais brasileiros em benefício da esquer-
da. Já o discurso da oposição liberal-conservadora brasileira, em 
quase tudo divergente do ponto de vista de Brasília, concorda com 
seus adversários “lulo-petistas” em afirmar (em tom de denúncia) 
que está em curso uma “diplomacia da generosidade” – mas de 
caráter nocivo aos “interesses nacionais” e voltada para o apoio a 
regimes esquerdistas, como o da Bolívia, da Venezuela e de Cuba 
(MAGNOLI, 2013). A sabedoria de Evo Morales à frente do governo 
popular boliviano se manifestou em seguir seu próprio caminho, 
de forma soberana, sem contar com a “generosidade” de quem 
quer que seja.  

O contencioso do gás natural é tido como “superado” pela diplo-
macia dos dois países, a ponto de a Petrobrás ter anunciado, em 
dezembro de 2012, a intenção de voltar a investir na prospecção 
de gás natural na Bolívia. Mas as razões de fundo que envolvem 
o episódio permanecem – a saber, a contradição entre o interesse 
político do Brasil em alicerçar sua hegemonia regional com base 
em relações cooperativas com os países vizinhos e a voracidade 
das suas empresas, cujo imediatismo na busca da maximização 
dos lucros tende a reproduzir situações de conflito que expõem 
claramente suas práticas predatórias. No contexto mais amplo 
dos BRICS, essa não é, certamente, uma contradição exclusiva do 
Brasil. Cada um dos cinco países do grupo lida com a complexida-
de das relações com os Estados menos poderosos que compõem 
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os respectivos entornos regionais. Estarão os BRICS dispostos a 
adotar práticas solidárias, capazes de impulsionar um efetivo 
desenvolvimento regional, ou reproduzirão a conduta imperialista 
das potências centrais do capitalismo? Na resposta a essa pergun-
ta reside, em parte, a possibilidade do surgimento de uma ordem 
global em que as atuais desigualdades entre as nações sejam, ao 
menos de modo parcial e temporário, atenuadas.
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Chinese economic development held on 
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1 INTRODUCCIÓN

El presente documento aborda la dependencia petrolera de 
China y sus efectos sobre el área andina. Partiré de la hipótesis de 
que uno de los limites objetivos del desarrollo chino se encuentra 
justamente en su dependencia al petróleo y, por tanto, impera la 
necesidad de acceder a estos recursos, lo que ha causado cambios 
en la economía y la sociedad ecuatoriana, particularmente en lo 
dependiente al petróleo. 

Para poder comprender como se genera esta dialéctica, entre la 
dependencia a la compra de petróleo y la dependencia ecuatoria-
na a la venta de petróleo, el documento se compone de dos partes: 
enquanto en la primera se revisa las características y condiciones 
del desarrollo chino, en la segunda se trata el caso de Ecuador. 

Coherente con el objeto de estudio pongo especial relevancia 
a las variables de trabajo, situación ambiental y economía, tanto al 
estudiar a China, como para el Ecuador.

2 EL DESARROLLO CHINO

La emergencia de China en el concierto internacional no es 
algo que pueda explicarse al margen de su larga historia, donde 
una de sus mayores ventajas comparativas ha sido el descomunal 
desarrollo de su fuerza de trabajo. 

Los sistemas agrícolas chinos son de los más antiguos del 
planeta; en ellos  se puede ver cómo el uso del riego, el cultivo 
del arroz y la organización social fueron capaces de sostener a 
una población altamente calificada para la producción social. Las 
grandes obras de ingeniería posibilitaron   a  China cimentar  las 
bases de una pujante sociedad agrícola. 

El imperio y la población chinos fueron capaces de cambiar de 
curso al Río Amarillo, para irrigar enormes campos de arrozales. 
Este tipo de obras se ha repetido en varias ocasiones, a través de 
los trasvases de sus principales ríos, logrando así, además de abas-
tecer a la  población, la integración de un territorio vasto y diverso 
para crear un Estado y un imperio. Estos hechos posibilitaron en 
China varios adelantos civilizatorios, así como una economía que 
durante varios siglos fue la más importante en el mundo. Esto, sin 
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embargo, no pudo ser sin un fuerte control de los campesinos y la 
fuerza de trabajo, se relacionado a una burocracia férrea – en par-
ticular al ejército – y una cívica generalizada que podía sostenerla, 
como es el confucianismo.

Así fue que el  manejo del agua permitió la irrigación de los arro-
zales, lo que permitió alimentar a la fuerza de trabajo, al tiempo que 
se  la disciplinaba y fuera capaz de crear inmensas obras de inge-
niería. Tal fue el caso de la gran muralla china en cuya construcción 
murieron más de diez millones de personas.

Tras este tipo de obra existe una dialéctica entre control de la 
población y la presencia estatal. Las mismas fueron posible gracias 
al Estado, pero al mismo tiempo cumplían funciones económicas y 
simbólicas que sostenían al mismo Estado. 

El pasado poderío chino entró en crisis cuando las potencias 
europeas obligaron a que este imperio abriera sus fronteras, tenien-
do como episodio más dramático las Guerras del Opio, a mediados 
del siglo XIX, cuando Inglaterra forzó militarmente a China para 
que permitiera el consumo de esta droga  en su  interior, pero cuya 
comercialización era controlada por los ingleses. También se forzó 
el ingreso de materias primas, particularmente para textiles, y el 
uso de la fuerza de trabajo para las fábricas inglesas desplazadas 
a China. De esta manera Europa garantizaba un intercambio bene-
ficioso a la vez que pasaba a ocupar territorialmente Hong Kong. 

La intervención europea y la invasión japonesa, durante la 
Segunda Guerra Mundial, que reclamaba el control de riquezas 
ambientales y sociales, causaron una crisis en el sistema de domi-
nación tradicional. Las relaciones impuestas en China se volvieron 
asfixiantes para la mayor parte de campesinos y trabajadores, lo 
cual devino en varias revueltas (WOLF, 1999) que culminaron con la 
revolución encabezada por Mao Zedong, con el apoyo generalizado 
del campesinado. 

No obstante, para la época de la revolución, la economía china 
estaba ya deteriorada por el saqueo colonial, por los costos de la 
Segunda Guerra Mundial, y por la misma guerra popular liderada 
por Mao Zedong.

Cabe resaltar que la misma revolución volvía a disciplinar y pre-
parar a la población para el trabajo agrícola e industrial. De hecho, 
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entre las medidas tomadas tras el triunfo de la Revolución en 
1950 destaca un proceso de industrialización, conocido como el 
Gran Salto Adelante, llevado desde finales de la década de 1950 
e inicios de 1960.

Desde una perspectiva como la de Mao, absolutamente anti-
colonial pero al mismo tiempo admiradora de la industrialización 
europea, era necesario modernizar China a toda costa. Esto impli-
có cuotas de trabajo que ocasionaron hambrunas por el abandono 
de los campos y la muerte de millones de campesinos. 

Una vez logradas las medidas de Mao, el país fue recuperando 
su poderío militar, desarrolló una industria pesada y logró poseer 
un Estado fuerte capaz de controlar a la población, de desplazar 
a las élites tradicionales, así como mantener a raya  las potencias 
extrajeras, incluida la Unión Soviética.1 

Con Richard Nixon, Estados Unidos y China lograron los pri-
meros acercamientos y se fue forjando una China como socio 
estratégico de Estados Unidos. Se iba definiendo una potencia 
capitalista al interior de Asia, pero al mismo tiempo se convertía 
en una traba geopolítica para los Estados Unidos. China podría 
acceder al mercado estadounidense y paralelamente la burguesía 
estadounidense dispondría de una mano de obra barata, calificada 
y disciplinada.

Con Deng Ziao Ping, sucesor de Mao, se permitió la emergencia 
de una nueva burguesía auspiciada por el Partido Comunista, y 
se inició una reforma que privilegiaba las exportaciones, con una 
apertura ventajosa por parte de Estados Unidos. China se ha con-
vertido en el taller del mundo gracias a la inversión extranjera. 
Sus exportaciones manufactureras, que en 1980 equivalían al 50%, 
llegaron a ser el 95% en 2005 (DURAND et al., 2008).

No obstante, el desarrollo chino también significó una serie de 
impactos sobre la fuerza de trabajo y la naturaleza. La industriali-
zación causó hambrunas y destruyó buena parte de la agricultura 

1 El conflicto entre dos países, supuestamente socialistas, fue la oportunidad 
para que Estados Unidos asestaran un golpe a la Unión Soviética, pero, 
al mismo tiempo, fue también decisivo para la emergencia de China en el 
mercado mundial.
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tradicional para  ser sustituida   por   hidroeléctricas y embalses, 
poniendo fin a varios de los sistemas productivos milenarios.

A la par de lo anterior, las jornadas laborales que se impusie-
ron a los trabajadores fueron extremadamente fuertes y, pese al 
control que ejerce el Estado en prácticamente todos los ámbitos 
de la vida, la inconformidad social ha desatado una serie de pro-
testas a lo largo del país en los últimos años. Se estaría rememo-
rando, en el aparato burocrático y en las clases dominantes, un 
fantasma que siempre ha pesado sobre ellos: la rebelión de las 
clases oprimidas.  

La inmensa población china permitía millones de trabajadores 
en las maquiladoras y con jornadas extensas cobrando los salarios 
más bajos del mundo. Sin embargo eso se acabó tras la oleada de 
huelgas que vivió China en los últimos años (OIT, 2013) .

Las huelgas y los suicidios de los trabajadores están provocan-
do una reforma salarial. Las remuneraciones han aumentando de 
forma vertiginosa durante los últimos 5 años. De acuerdo a la OIT, 
el alza de salarios no tiene equivalente en ninguna parte del mun-
do (OIT, 2013). Un alza que ha causado la desaceleración de la 
economía (de un crecimiento del 12% anual bajó alrededor del 8%). 
Se dice que esta alza ha propiciado que muchas empresas migren 
a países como Vietnam o Bangladesh, sin embargo, de acuerdo al 
gobierno chino, permitirá crear un mercado interno y una indus-
tria de mayor calidad.

A pesar de este incremento salarial, los problemas en las zonas 
rurales chinas prosiguen, donde se espera que decenas de millones 
de campesinos emigren a las ciudades, para alimentar el Ejército 
Industrial de Reserva (BUCK; WALKER, 2010), fenómeno que pue-
de ser comprendido como acumulación originaria. 

Sin embargo, los problemas también son de índole ambien-
tal, como la falta de agua, pues, este país, pese a la presencia del 
Himalaya, no posee grandes reservas de agua dulce, así como la 
deforestación que ha acompañado al desarrollo capitalista chino.

Además de esto, la matriz energética china depende del car-
bón, fuente de energía más contaminante que el petróleo. A ini-
cios del 2013 se pudo constatar el hecho inaudito de que la tercera 
parte de China estuviese bajo una nube de dióxido de carbono. 
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Este hecho se repitió a mediados de este año donde se evidencia-
ron graves muestras de contaminación que obligaron a suspender 
las actividades de millones de chinos.

Según la Organización Mundial de la Salud, nunca se había 
visto tal nivel de contaminación del aire. Según la OMS, desde el 
2008 han muerto 500.000 personas por causa de la contaminación 
atmosférica, en su mayor parte por cáncer a las vías respiratorias 
(LANDER, 2013). 

La contaminación del aire ha generado protestas inéditas en 
China, donde miles, y en ocasiones decenas de miles, de poblado-
res han manifestado su rechazo a las fábricas contaminantes, los 
incineradores de basura y sobre todo a la falta de políticas ambien-
tales del Estado. La crisis ambiental, además de causar problemas 
socioambientales, ha provocado que varias industrias tengan que 
parar la producción durante los días de mayor contaminación.

Vemos entonces que el crecimiento económico de China ha 
sido frenado por los siguientes límites objetivos. El primero es la 
inconformidad por el modelo de sobrexplotación y despojo para la 
población, y las consecuentes protestas, los problemas derivados 
por la contaminación como la afectación a la salud, entre otros, 
y la carencia real de hidrocarburos y otros recursos estratégicos. 

Si bien, los años recientes China mostró posibilidades de resol-
ver temporalmente algunas de las condiciones sociales de la crisis, 
al menos las que tienen que ver con la sobrexplotación del trabajo,  
restan las otras que no tienen visos de solución, al menos a media-
no y largo plazo.

3 GEOPOLÍTICA PETROLERA CHINA

Una de las mejores maneras de comprender el rol que ha toma-
do China en cuanto potencia emergente, lo encontrarnos en sus 
estrategias de garantizar su acceso a recursos naturales. Esto pasa 
por estudiar su política de alianzas y disputas, con Europa o Estados 
Unidos, o los otros países que constituyen los BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica), tanto en su área de influencia geográfica 
directa como en los lugares remotos donde ha privilegiado su pre-
sencia como es África. 
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Durante la presente crisis (desde el 2008), el desarrollo eco-
nómico chino prosigue, en términos absolutos, por lo que se 
podría predecir que puede ser la próxima hegemonía mundial,2 
hacia la década del 2050. No obstante, hay algunos factores que 
resultan una limitación entre los cuales quizás el más importan-
te sea el petróleo. 

Hace 25 años China era el principal exportador de petróleo de 
toda el Asia Oriental (RICAURTE, 2012), hoy ocupa segundo lugar 
en importaciones, detrás de Estados Unidos. Si se suma al valor 
que muestra la gráfica, el de sus vecinos Japón, Corea del Sur, 
India, Singapur y Taiwan, esta región de Asia supera con mucho 
las necesidades de Estados Unidos. Esto evidencia una conflictiva 
disputa por los recursos energéticos. 

El petróleo para China, quizás más que para otro país, es un 
recurso fundamental tanto para la producción de manufacturas, 
como para la construcción. La escasez de este recurso ya ha oca-
sionado apagones y paralizaciones de gigantescos complejos 
industriales, así como el encarecimiento de los productos chinos 
que con son cada vez más consumidos en el mundo entero.

Para el acceso y control del recurso petrolero China ha crea-
do tres gigantescas empresas transnacionales: la China National 
Offshore Oil Corporation (CNOOC), la China National Petroleum 
Corporation (CNPC) y Sinopec. A la par de que el Banco Nacional 
de China está logrando negociar préstamos y compras a los paí-
ses objeto de inversiones, y que muchas veces no pueden o no 
desean acceder a los créditos del Banco Mundial (BM) y del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el control del recurso 
petrolero no es tarea fácil. La misma China  tiene conflictos por los 
yacimientos que se encuentran en sus mares, conflictividad agudi-
zada por Estados Unidos para frenar al expansión china.

2 Estados Unidos siguen poseyendo un crecimiento importante además de un 
poderío militar y condiciones geográficas privilegiadas.
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4 ECUADOR Y LA GEOPOLÍTICA PETROLERA DE CHINA

La Amazonía ecuatoriana representa una zona de importantes 
inversiones chinas para la construcción de represas hidroeléctri-
cas, explotación de petróleo de yacimientos mineros. Se puede 
pensar en un enclave del gigante asiático que ocupa poco menos 
de la tercera parte del territorio de Ecuador, y que se extendería 
también a gran parte de la Amazonía peruana. Las condiciones 
para este acaparamiento territorial se deben buscar en la crisis que 
supuso el modelo neoliberal.

4.1 Los préstamos

Los préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial a Ecuador facilitaron que Estados Unidos tuvie-
ran injerencia a nivel nacional, pues los gobiernos subordinaban la 
política social y económica ecuatoriana al cumplimiento de las con-
diciones de dichos préstamos. En ocasiones hubo gobiernos que se 
renunciaron a planificar el presupuesto general del Estado por asu-
mir los lineamientos de las instituciones de crédito. De este modo 
la economía del país tenía poca autonomía y, por tanto, dependía 
básicamente de la exportación de recursos petroleros. 

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional resultaban 
funcionales para los capitales petroleros estadounidenses, pues sus 
lineamientos servían a sus empresas y garantizaban el acceso a los 
yacimientos petrolíferos.

A diferencia de Estados Unidos y las instituciones de crédito tra-
dicionales, si bien las compañías y los bancos pertenecen al Estado 
chino, la relación con los mismos está explícitamente mediada por 
el Estado, siendo la incidencia más obvia y directa. En segunda ins-
tancia, la política exterior petrolera de China hace mucho menos 
reparos al tipo de gobierno a la hora de hacer negocios. Lo único 
que interesa y se prioriza es el acceso a los yacimientos petroleros y 
que los costos sean menores para el Estado chino. 

De acuerdo a cifras oficiales, la deuda del Ecuador con China 
ascendería a más de 10.000 millones. Mucha de esta deuda forma 
parte de parte de “operaciones comerciales” con PetroEcuador. La 
garantía del pago sería el petróleo y los préstamos suelen tener 
altos intereses.
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4.2 Conflictos sociales, laborales y ambientales en la 
Amazonía ecuatoriana por las petroleras chinas

La historia de las relaciones comerciales y económicas entre 
Ecuador y China es reciente. Aún cuando hay un tratado de comer-
cio firmado en 1975, solo cinco años después arrancaron las rela-
ciones diplomáticas con la apertura de sus embajadas.

El primer contrato petrolero del país con una empresa china fue 
en el año 2003 con CNPC, para el bloque 11 ubicado en el noro-
riente de la Amazonía ecuatoriana. Dicho bloque había sido explo-
rado sin encontrar resultados por parte de la empresa estadouni-
dense Santa Fe, pasando posteriormente a manos de  la compañía 
ecuatoriana Lumbaqui Oil. De acuerdo a Alexandra Almeida,3 hay 
dos hechos que sorprenden acerca del interés chino sobre este 
campo petrolero. El primero es que la prospección de CNPC se lle-
vó a cabo sobre dos áreas de conservación, el Parque Sumaco y 
la Reserva Cayambe Coca fuera del área prevista; y el segundo 
hecho es que, pese al fracaso en la búsqueda de petróleo por parte 
dos empresas anteriores, la CNPC insistió en apoderarse del cam-
po sin encontrar petróleo pero permaneció  operando en Ecuador. 
Durante su operación en el bloque 11, según Acción Ecológica, la 
empresa CNPC provocó severos impactos ambientales y sociales.4

El consorcio chino pasó también a negociar los bloques 14 y 
17 que tenía la empresa Encana, por una cifra cercana a los 1.500 
millones de dólares. Entre los activos a la venta se incluyó la parti-
cipación de 36,3 por ciento que Encana poseía en el oleoducto OCP 
y una participación futura del 40 por ciento en el bloque 15 y en 
los campos Edén-Yuturi y Limoncocha donde operaba la empresa 
Occidental (YING, 2005). Simultáneamente, CNPC y Sinopec  Corp-
led adquirían 5 bloques petroleros con una extracción de 75,200 
barriles por día y con unas reservas probadas de 143 millones de 
barriles, así como un porcentaje del 36% del OCP (YING, 2005).

3 Entrevista realizada en Acción Ecológica en Quito, enero de 2013.

4 ACCIÓN ECOLÓGICA. Atlas Amazónico. Quito, 2005. Disponible en: 
<http://www. accionecologica.org/images/2005/petroleo/documentos/10-
Atlas- BLOQUE%2011-CNPC.pdf>. Visita en: 15 set. 2013.
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A su vez, el 30 de mayo del 2006 se autorizó la transferencia 
de acciones y cambio de nombre de City-AEC Ecuador, del bloque 
conocido como Tarapoa, al consorcio Andes Petroleum, confor-
mado por CNPC y Sinopec  International, el mismo que se hace 
cargo también de la Estación de Transferencia de Crudo (LTF), 
para convertirse en uno de los mayores inversionistas extranje-
ros en Ecuador. 

Mientras tanto, un nuevo consorcio de empresas chinas, 
PetrOriental S.A, iniciaba operaciones en las provincias de Orellana 
y Pastaza, con dos bloques dentro del Parque Nacional Yasuní 
(Entrevista personal con Alexandra Almeida, enero de 2013). 

La explotación china en los campos mencionados, además de 
impactos sobre la naturaleza, ocasionó una fuerte conflictividad 
social, como Alexandra Almeida rememora:

En Tarapoa hubo un paro muy fuerte para evitar la perforación, 
de fondo es posible que quisieran negociar mejor pero la comu-
nidad se movilizó; empiezan a haber conflictos muy serios con 
los chinos también en el bloque 14, la comunidad de Mawi 1 
que pide un millón de dólares como indemnización a impactos 
ambientales. También hay en una comunidad llamada Rodrigo 
Borja donde hubo un paro por razones laborales, al parecer 
los canadienses les pagaban el doble, la gente de esta comu-
nidad alega que los chinos les explotan, que les pagan poco; la 
versión de los chinos es que los ecuatorianos son vagos y que 
si fuera por ellos solo traerían chinos; la versión de la gente 
es que los chinos son desorganizados y los campamentos los 
tienen sucios.

Frente a estos y otros conflictos las empresas tienen poca dis-
posición hacia la negociación. Una demostración de este hecho lo 
encontramos en una anécdota relatada por Alexandra Almeida:

Hay una anécdota que contaba un amigo. Parece que no cumplie-
ron con los trabajadores de la comunidad. La gente secuestra 
10 trabajadores chinos, se los cogen, esto fue en el bloque 7 en 
puerto Murialba, la gente se quedó con los chinos varios días y 
nadie fue a reclamar. Dicen que los jefes chinos les dijo, si quie-
ren quédense, traemos más de chino, allá hay millones. Me lo 
contó un medico amigo que trabajaba para Sinopec. Todas las 
medidas que las comunidades tienen para presionar no funcio-
nan, ellos trabajan todo el tiempo con horarios muy intensos, con 
sus trabajadores que están un régimen muy fuerte.
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Las empresas demuestran así poca disposición de lidiar con 
afectados o con los trabajadores. Esto rompe con una tendencia 
de las compañías que buscaban simpatía por parte de los grupos 
locales directamente afectados, si bien creando vínculos clientela-
res: con las empresas chinas hay menos disposición de cuidar su 
imagen y por tanto pasan de tener una adecuada política laboral y 
menos buenas relaciones con las comunidades locales.

Otro conflicto que sigue vigente es resultado del despido de 
varios trabajadores del Consorcio Andes Petroleum que operaban 
en el bloque 14-17 Shiripuno a partir del 2007, cuando se prohi-
bió la tercerización laboral. Los trabajadores demandan que los 
criterios que se eligieron para despedir fueron discriminatorios y 
no respondían a razones laborales, así mismo exigen el pago de 
las utilidades que no fueron entregadas por la empresa. El repre-
sentante legal de los trabajadores afirma que la empresa prosigue 
manteniendo relaciones de tercerización:

Al sur de la parroquia Dayuma hay muchas empresas petroleras 
que son tercerizadoras, el Ministerio de relaciones Laborales 
de Orellana no ha hecho ninguna supervisión, la gente trabaja 
eventualmente y rompe con eso el código laboral. Los traba-
jadores nunca llegan a acceder a las copias de los contratos 
(Entrevista personal con CV, mayo de 2013).    

A partir del testimonio de este trabajador se puede concluir que 
en Ecuador las empresas chinas tienen una actuación que ha roto 
y que rompe con los derechos laborales. El entrevistado agregó 
que actualmente los trabajadores de estos bloques no reciben más 
que un uniforme y unos guantes para tareas en las que es nece-
saria la protección. De igual forma plantea que la empresa no les 
permite acceder a alimentos baratos, pues en la zona de trabajo 
los almuerzos cuestan más de 8 dólares mientras ellos ganan el 
salario mínimo. 

Otro caso que amerita atención lo encontramos en el de los 
impactos que sufrió la comunidad Siekopai (anteriormente deno-
minada Secoya), ubicada en el nuevo bloque 62. La empresa china 
Sinopec  realizaba sísmica dentro de este territorio y una de las 
formas en las que procedió fue instalar un campamento por donde 
pasaron alrededor de 500 trabajadores petroleros y que albergó a 
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más de 150 de forma permanente, en el Centro Cultural Secoya, al 
interior de la comunidad de San Pablo que de acuerdo a los cen-
sos no habitan más de 650 personas. El hecho resulta inusitado 
una vez que la mayor parte de empresas tradicionalmente tienen 
prohibido, por sus propios reglamentos, la instalación de campa-
mentos dentro de las comunidades. 

Uno de líderes de la comunidad valora de este modo la presen-
cia china:

   
Ahora la empresa china Andes Petroleum ha ampliado su 
bloque, el bloque Tarapoa, y el territorio Secoya ha pasado a ser 
parte de ese bloque que ahora se llama 62. Ya ha entrado diga-
mos a trabajar, a operar, incluso a poner un campamento. Esto 
era el peor de los peores, los chinos han hecho lo que nunca ha 
hecho nadie; ni Petroamazonas ha hecho eso con los Secoyas; 
Ni la OXY (Entrevista personal con EP, mayo de 2013).

El comentario del líder antes citado explica los problemas 
sociales que causó la instalación del campamento; con la negocia-
ción de la instalación del campamento ya hubo rupturas del tejido 
colectivo.

Porque realmente los líderes, dijimos que no se firmara la nego-
ciación, eso no era de firmar; sino que de repente un grupo 
de jóvenes internamente, dijo que ahora queremos trabajar y 
queremos el dinero. Como ya le dije, el cambio se radica ahora 
en la juventud. La juventud ya piensa una nueva manera, no 
piensa a largo plazo sino pan hoy y mañana hambre (Entrevista  
personal con EP, mayo de 2013).

Además de la idea generalizada de estafa por parte de la empre-
sa que se extendió entre los Siekopai, una de los hechos que más 
impactaron a la comunidad es la presión sobre las mujeres:  

Lo más grave es no haber respeto y también la debilidad de la 
nación, de los dirigentes de la nación Siekopai de haber permi-
tido de que lleguen a la misma casa, y aún todavía que una 
muchacha de la nación Siekopai se fue con un trabajador de la 
compañía petrolera, dejando su marido joven, dejando un hijo, 
se largó con un petrolero y no fueron castigados. No castiga-
ron a la empresa ni a la persona que llevó a una mujer Secoya. 
Imagínate. Nunca he visto cómo este atropello cultural, familiar, 
y destrozamiento dejan que lo hagan, afectado la familia total-
mente (Entrevista personal con EP, abril de 2013).
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Para enfrentar las denuncias presentadas, la Clínica Ambiental 
de Ecuador (informe de 2013) realizó una investigación multidisci-
plinaria de los impactos sicosociales, ocasionados por la empresa 
china. Entre las conclusiones que menciona el informe de investi-
gación sobresale: 

La presencia de trabajadores de la empresa Sinopec  disparó el 
consumo de alcohol por parte de adolescentes, adultos y muje-
res en detrimento de las relaciones familiares y en el aumento 
de la violencia intrafamiliar con acusaciones de celos, de aban-
donos y de maltratos, con violencia física y psicológica. El teji-
do familiar, ya débil, sufrió de fragmentación, desconfianza e 
incremento del miedo. La empresa se limitó a expulsar a algu-
nos de los trabajadores porque no rendían en sus trabajos, pero 
no se preocupó de cómo se vio afectada la comunidad y nunca 
aplicó por iniciativa propia correcciones a sus trabajadores. 
Siendo que China y Ecuador son países firmantes del conve-
nio 169 de la OIT, es una grave irresponsabilidad de Sinopec el 
manejo que realizó ante ésta nacionalidad indígena (CLÍNICA 
AMBIENTAL, 2013). 

Cabe añadir que además del objetivo de obtener la mayor parte 
de concesiones petroleras y ahorrar los máximos costos posibles, 
las empresas de origen chino muestren poco respeto por lo colec-
tivo, lo laboral y lo ambiental. 

En resumen, de acuerdo a la página oficial, tenemos que

Andes Petroleum Ecuador Ltd. opera en el bloque Tarapoa y 
en la Estación de Almacenamiento y Transferencia de Lago 
Agrio (Sucumbíos). PetroOriental S.A. opera en los bloques 14 
y 17 (Orellana). Andes Petroleum Ecuador Ltd. y PetroOriental 
S.A. son empresas formadas con capitales provenientes de 
compañías estatales de República Popular China. Éstas son: 
China National Petroleum Corporation (CNPC) cuya partici-
pación en el accionariado es del 55% y el restante 45% es 
de China Petrochemical Corporation (Sinopec) (CLÍNICA 
AMBIENTAL, 2013).

Además participa del 36.26% de las acciones del Oleoducto 
para Crudos Pesados (OCP).  

Para terminar, en noviembre de 2013, dentro de la XI Ronda de 
Licitaciones petroleras en el sur oriente del Ecuador, se presentó 
la empresa Compañía Nacional de Petróleos de China (CNPC), a 
través de la subsidiaria Andes Petroleum, para los bloques 79 y 83. 
Queda así el mapa de la presencia petrolera china en el Ecuador, 
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tanto como operadores directos, como accionistas en el Ecuador o 
en otras partes del mundo.

5 LOS INTERESES CHINOS POR EL YASUNÍ

La presencia china en el territorio del Yasuní resulta emble-
mática al menos por 3 motivos: 1) la inmensa riqueza biológica 
y social que guarda el parque siendo este el lugar más biodiverso 
del mundo además de ser el territorio de pueblos indígenas entre 
los cuales destacan las poblaciones en aislamiento voluntario 
Tagaeris y Taromenanes; 2) por la relevancia que ha adquirido la 
zona dentro del país y el exterior por el deseo de la sociedad de 
mantener el crudo bajo el suelo en un segmento de este territorio, 
propuesta en un primer el suelo primero acogida por el gobierno 
pero posteriormente desechada; y, 3) por la forma violenta en que 
se ha expresado la exportación de este territorio. 

El 18 de marzo de 2007, Sinopec , junto con Petrobrás y ENAP 
de Chile, suscribieron un acuerdo de entendimiento con el gobier-
no ecuatoriano para la explotación del ITT (Ishpingo-Tambococha-
Tiputini, con 1/5 de las reservas totales del Ecuador). En el plan de 
operación, que había sido elaborado por Sinopec en ocho cláusu-
las, se estableció lo necesario “para el desarrollo y producción” de 
los campos del bloque ITT. 

Frente a la disputa de las opciones Plan A (no extraer el 
petróleo del Yasuni-ITT) y el petrolero Plan B, lideradas por 
Alberto Acosta, Ministro de Energía de ese entonces y por Carlos 
Pareja Yanusselli, Gerente de Petroecuador, respectivamente, el 
Consejo de Administración de de Petroecuador, encabezado por 
el Presidente de la República, acordó mantener las dos opciones 
vigentes. Sin embargo de que la opción del Plan A de no explotar 
fue declarada prioritaria, se decidió adelantar las condiciones para 
la explotación del Plan B. Se señaló que la opción del Plan A sería 
considerada siempre y cuando la comunidad internacional contri-
buya con al menos la mitad  de los recursos que se generarían por 
la explotación del petróleo del ITT.

El boletín de prensa de aquella reunión del 1 de abril de 2007 
señalaba que la primera opción – la no explotación del campo – se 
basaba en los argumentos de:
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   No afectar un área de  extraordinaria biodiversidad y

   No poner en riesgo la existencia de varios pueblos Tagaeri y 
Taromenane en aislamiento voluntario.

La existencia de estos dos pueblos que forman parte de la 
nacionalidad Wuaorani ha estado marcada por relatos, pero tam-
bién por incidentes violentos. La Constitución ecuatoriana de 2008 
defiende los territorios de estos “pueblos en aislamiento volunta-
rio” y asegura que la violación de sus derechos “constituirá delito 
de etnocidio”, pero para varios sectores de la sociedad civil y polí-
tica, las amenazas persisten.

Otro hecho que escandalizó a la opinión pública del país fue 
que el diario ingles The Guadian volvió público un documento en 
el cual se comprobaba que en las negociaciones de crédito chi-
nos llevaban sus condicionamientos para el Ecuador, que se pri-
vilegiaría la inversión de estas empresas en los bloques ITT y 31. 
Dichas negociaciones se gestaban en periodos donde el Estado 
ecuatoriano aún sostenía internacionalmente la tesis de que era 
necesario mantener esta área libre de negociaciones petroleras, 
más de un analista ha especulado que estos condicionamientos 
fueron determinantes para que el Estado ecuatoriano privilegie la 
tesis de la explotación petrolera en esta zona.   

A lo anterior cabe añadir que pese a que la única compañía 
autorizada para explotar el bloque ITT es Petroamazonas, recien-
temente se incorporó a las operaciones petroleras ecuatorianas 
la figura de “contratación de servicios específicos integrados” 
mediante la cual se puede entregar prácticamente todas las opera-
ciones petroleras (sísmica, perforación, transporte de crudo, segu-
ridad, limpieza, etc.)  a una sola compañía modalidad que posible-
mente beneficie en este bloque a empresas chinas.   

5.1 Efectos de la nueva ocupación del espacio

En este escenario en disputa, la estrategia de las empresas chi-
nas ha sido la de hacer adquisiciones de campos y operaciones 
en una lógica de ocupación de espacios y control de las reservas 
localizadas, fundamentalmente alrededor del Yasuní, pero que 
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para ser explotadas requieren también de un control de reservas 
de crudo liviano, y de la ruta de acceso y transporte.

Estas estrategias tienen un doble componente. Por una parte 
compra directa de acciones y, por otra, entrar a la disputa directa 
del campo vía negociaciones directas junto con otras empresas 
nacionales y mecanismos que han generado prebendas a las con-
cesiones chinas.

A pesar de que la primera opción fue la no explotación del 
petróleo, la presencia constante de las empresas chinas en el 
Yasuní continuó. Esto fue patentemente visible con el cambio de 
límites del bloque 14, lo que le creó un corredor petrolero a la 
empresa, desde las zonas (campo Edén) de potencial almacena-
miento del crudo hasta las puertas del Tiputini.

Las actividades petroleras producen impactos en todas sus 
fases. Desde la  misma presencia de los relacionadores comunita-
rios en sus etapas de negociación constituyen agentes de contami-
nación social y ambiental. Carreteras, trochas para sísmica, cam-
pamentos, son solo algunos de los problemas con los que tienen 
que lidiar los pueblos amazónicos.

Las actividades de exploración sísmica, por ejemplo, requieren 
una presencia intensiva y extensiva de trabajadores. Esta es una 
actividad en extremo ruidosa, pues se basa en el uso de explo-
sivos, motores y motosierras para abrir trochas. El ruido aleja la 
fauna y crea contaminación e incomodidad en la zona. Tanto para 
el desarrollo del bloque 31, vecino al ITT, como para los bloques 
14 y 17 se ha contratado sísmica complementaria. También, de 
darse la explotación del ITT habría que hacer nueva exploración 
sísmica 3D. 

Debido al problema del ruido, entre otros factores, varias 
matanzas han sucedido. Los incidentes registrados por pueblos 
aislados revelan la presión que sufren sus territorios. Una matan-
za a Tagaeri ocurrida el 26 de mayo del 2003 se dio por influencia 
de personas vinculadas con empresas madereras/petroleras inte-
resadas en obtener facilidades para garantizar su actividad econó-
mica en zonas intangibles (CHÁVEZ, 2003) . 

El 2 de marzo de 2008, el maderero Mariano Castellanos murió 
lanceado por pueblos aislados que habitan la zona de Armadillo. 
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El 10 de agosto de 2009, en el sector de la pre-Cooperativa “Los 
Reyes” conformada por población colona, se produjo un evento 
que implicó la muerte de una mujer y sus dos hijos colonos. Estas 
muertes fueron atribuidas a los indígenas aislados pertenecientes 
al clan de Armadillo. Los  motivos por los que se produjeron las 
muertes, se presume fueron por el ruido molesto que generaba la 
planta eléctrica de la Plataforma Hormiguero Sur, perteneciente a 
la empresa PetrOriental operadora del bloque 14.

El 5 de marzo del 2013 se produjo una nueva reacción de los 
pueblos Taromenane por la invasión de sus territorios. Según lo 
reportan los Wuarani, los atacantes habían advertido su enojo 
porque había mucho ruido, cultivos desconocidos para ellos en el 
territorio, muchas personas ajenas, corte de árboles y construcción 
de plataforma petrolera, y deseaban que sus hermanos Wuaorani 
paren esto. Al no poder hacer nada, los Taromenane atacan a 
una pareja de ancianos Wuaorani, los asesinan con varias lanzas.  
Como venganza, los Wuaorani atacaron, a su vez, asentamientos 
Taromenane asesinando al menos a 20 de ellos y secuestrando a 
dos niñas pequeñas. 

También las carreteras son un problema, pues han invadido la 
selva. Tanto por la deforestación, como por la cada vez mayor pre-
sión en dirección al territorio de los pueblos en aislamiento volun-
tario.  La construcción de carreteras supone una presencia inten-
siva de cuadrillas de trabajadores, pero también incentiva el trá-
fico de madera y especies silvestres. En la actualidad hay familias 
Waorani que han pasado a vivir junto a la carretera que construyó 
la Maxus y ahora en manos de Repsol. Este hecho ha causado más 
de un conflicto entre el pueblo Waorani y los clanes que están en 
aislamiento voluntario.

La conflictividad en la zona del Yasuní no es un problema 
cultural. Es un conflicto generado por la presencia de empresas 
petroleras, y madereras. Es un problema del cual es Estado es 
directamente responsable pues no detiene la amenaza a los terri-
torios de los pueblos indígenas que han habitado esa región des-
de hace milenios.
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6 CONCLUSIONES

La geopolítica petrolera china ha logrado a corto plazo disponer 
de recursos petroleros, usando estrategias diversas. Las empre-
sas se han adecuado rápidamente al cambio político de la región 
Andina. Sin embargo, poco han hecho para respetar las normas 
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. 

En Ecuador, se puede concluir que las empresas chinas han 
contribuido notablemente a la expansión de la frontera extractiva, 
principalmente en el Yasuní, mostrando poco o nulo interés en las 
consecuencias que esto trae sobre los pueblos ocultos y para el 
medio ambiente. Se evidencia un escaso interés para mejorar las 
condiciones laborales y asumir responsabilidades con los trabaja-
dores y ex trabajadores. Sin embargo, en todas los hechos antes 
descritos puede ser el Estado ecuatoriano cooresponsablizado.  
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Resumo

O sistema global de liberalização 
do mercado não está em 
equilíbrio com as exigências da 
natureza. Os limites naturais da 
era fóssil requerem uma ação 
comum em um mundo dividido 
em muitas pequenas nações 
e alguns Estados nacionais 
fortes, mas não hegemônicos, 
que estão se unindo em blocos 
comerciais e em alianças mais 
ou menos informais, tais como 
os BRICS, que optaram por uma 
estratégia neoextrativista de 
desenvolvimento.

Palavras-chave: BRICS; 
Alianças; Recursos Fósseis;  
Neoextrativismo. BRICS and fossil resources

Abstract

The global system of liberalization of the market 
is not in harmony with the demands of nature. 

The natural limits of the fossil era requires a 
common action in a world divided into many 

small nations and some strong national states, 
but not hegemonic, which are gathering in 
trading blocs and in more or less informal 

alliances, such as the BRICS, which opted for a 
strategy of neo extractive development.

Keywords: BRICS; Alliances;  
Fossil Resources; Neo-Extractivism.
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1 INTRODUÇÃO

O resultado da turbulência global após a queda do socia-
lismo em vigor em 1989 e o desaparecimento da antiga União 
Soviética dois anos mais tarde foi a emergência dos EUA como 
a “única superpotência”. Segundo Charles Krauthammer (1991), 
deu-se então o fim do mundo bipolar, e a “era unipolar” a única 
alternativa triunfante. 

Porém no início do século 21, os EUA não são mais um poder 
hegemônico porque suas elites políticas seguem uma lógica mono-
polizada de poder. Estavam muito longe de alcançar um consenso 
global e convencer o mundo do significado histórico da liderança 
norte-americana. Em virtude desta situação, a “única superpo-
tência” só consegue estabilizar sua posição dominante mediante 
do uso da força militar, dos serviços secretos, das tecnologias de 
geoengenharia disponíveis e pela sua superioridade tecnológica e 
econômica, mas não pelo alcance de um amplo consenso mundial. 

A longo prazo, a demonstração de poder não é suficiente para 
lhes conferir  uma posição hegemônica, por causa da falta de acei-
tação e cooperação. Esta não é a única lição a ser extraída de 
António Gramsci em Cadernos do Cárcere, mas também das expe-
riências dos atuais conflitos, desde o Iraque à Síria, passando pela 
Geórgia até a Somália. 

A falta de cooperação em nível global é a razão da atual estru-
turação do mundo em (macro) zonas regionais de comércio livre, 
uniões aduaneiras regionais e mercados comuns, apesar de a OMC 
pretender criar uma nova ordem global de comércio livre. Alguns 
dos blocos comerciais regionais têm estado a negociar acordos 
bilaterais de comércio e investimento (BIT) com países menos 
poderosos. Como se vê, a quantidade de BITs assinados é bastante 
elevada; portanto, na verdade, o comércio livre é mais uma ideolo-
gia do que realidade. Por um lado, as recentes tentativas de estabe-
lecimento de parcerias de comércio e investimento transatlânticos 
(TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) e outros 
acordos similares no Pacífico, sempre com os EUA no centro dos 
projetos, são um duro golpe contra o globalismo da OMC e seus 
parceiros e, por outro, um desafio para todas as outras nações que 
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não são convidadas a participar destes grandes blocos de comér-
cio e investimento. 

Nesta situação confusa, observa-se: (1) um estado superpo-
tência unipolar; (2) extensas zonas de investimento de comércio 
livre onde os agentes mais poderosos são grandes corporações 
transnacionais privadas; (3) localizam-se as comunidades econô-
micas regionais, como a União Europeia e o Mercosul; e (4) onde 
novas alianças “informais” entre estados começam a entrar no 
palco da política mundial. Os BRICS, por exemplo, são uma alian-
ça muito informal, sem sequer uma infraestrutura institucional 
formal elaborada. Mas como estudos de ciências sociais do traba-
lho informal mostram claramente, a informalidade não é uma 
condição estática, muito pelo contrário, é uma condição altamen-
te dinâmica. Há tendências no rumo a uma maior formalização 
da aliança informal, bem como outras forças que apontam para o 
sentido oposto. A informalidade da aliança dos BRICS é um estado 
pós-moderno de indecisão, numa situação mundial caracterizada 
por difícil situação económica, financeira, social e, acima de tudo, 
por limitações ecológicas para uma ação política. A longo prazo, 
fronteiras planetárias rígidas não permitem arbitrariedade leve 
(ROCKSTRÖM et al., 2009).

2 UM MUNDO EM DESORDEM

Como divulgado, o tsunami da liberalização dos mercados, 
da privatização de bens e serviços públicos e de desregulamen-
tação selvagem da política começou na década de 1970 e foi 
com muito orgulho denominado de “contrarrevolução neolibe-
ral” por Milton Friedman. 

Esta situação preparou o terreno para a nova ordem mundial 
neoliberal emergente que mais tarde, menos de duas décadas 
depois, teve impulso político decisivo, quando da queda do muro 
de Berlim em 1989. Assim, o “antigo” século americano foi segui-
do pelo “novo” século americano. O antigo iniciou-se no fim da 
Segunda Guerra Mundial e foi determinante nas relações globais 
de poder durante os quarenta anos seguintes. Era a época de 
confrontos entre blocos, a economia de mercado capitalista (“o 
Ocidente livre”) e o socialismo real (o “ Leste autoritário”). 
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A diferença decisiva entre o antigo século americano (antes de 
1989) e o novo (depois de 1989) é o fato de que o novo, após o 
desaparecimento do socialismo real, não tinha espaço para outro 
sistema social se não o próprio capitalismo de mercado. De acordo 
com Hobsbawm (1995), o “curto século 20” terminou sem pers-
pectiva de um sistema alternativo, num beco sem saída, com uma 
história com passado e presente, mas sem futuro algum. Desde 
então, o “socialismo do Ocidente”, isto é, o intervencionismo 
keynesiano dos Estados-nação, o mundo socialista da economia 
planejada do Leste, e o “socialismo do Sul”, ou seja, estado de 
desenvolvimento que teve origem na América Latina, passaram 
de um passado histórico para o fim da história. Em 1989 dava-se o 
fim do socialismo como um projeto de um futuro melhor, que antes 
tinha inspirado, mas também decepcionado muitas gerações. 

Após o socialismo real, as novas gerações foram ainda piores, 
pois não tinham nenhuma alternativa, segundo declarou triun-
fantemente Margaret Thatcher: “Não há outra alternativa além 
da promessa neoliberal de liberdade, democracia e riqueza”. Esta 
afirmação era verdadeira apenas para uma pequena minoria feliz 
da população mundial, não para a maioria. Era o fim da histó-
ria. A última década do século 20 tornou-se, portanto, uma “fase 
unipolar” dos EUA, uma fase de governança global sob a liderança 
“benigna” dos EUA, e o ápice de novos conflitos brutais como as 
guerras na antiga Iugoslávia, no Afeganistão ou Iraque. 

O fim deste período chegou bruscamente em 11 de setembro 
de 2001. Neste prisma, as consequências lideradas pela adminis-
tração Bush, em seguida ao ataque ao World Trade Center e ao 
Pentágono, remodelaram o mundo. A fase unipolar de hegemo-
nia benigna transformou-se num domínio do planeta pela hege-
monia predatória: A guerra contra o terror arrastou o mundo 
para uma série de conflitos militares em várias partes do plane-
ta. Transformou o ambiente político do Médio Oriente e arredo-
res, incluindo algumas partes da Ásia Central, África e da antiga 
União Soviética. 

Ao mesmo tempo, o caos político está sendo imposto por 
fatores econômicos. A política monetária e fiscal dos EUA, eficaz 
até 2001, desencadeou a crise financeira global, que eclodiu em 
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2007-2008 e que, desde então, tem afetado o segundo maior 
centro do sistema capitalista mundial, a União Europeia. O grande 
défice comercial dos EUA tem longa história e está a desestabilizar 
o sistema capitalista mundial e remodelar a estrutura do poder 
político global.

3 O BATISMO E DEPOIS O NASCIMENTO DOS BRICS

Este fato tornou-se evidente na cúpula do G-8 de 2007, em 
Heiligendamm na Alemanha, quando este grupo teve de iniciar a 
sua reunião elitista, consentido a participação de alguns recém-
-chegados, o Brasil, a Índia, a China e a África do Sul, como parcei-
ros. A Rússia já era membro do G-8, e os BRICS foram tratados 
como parceiros subalternos, mas sua nova importância política 
tinha de ser levada em consideração. Diante dos seus excedentes 
comerciais e da sua posição resultante do crédito nos mercados 
financeiros, a solução da crise do sistema econômico e financei-
ro mundial tornou-se viável apenas pela inclusão destas novas 
potências no acordo. Contudo, os líderes políticos dos BRICS 
ainda tinham em mente a experiência da crise da dívida dos 
países do Terceiro Mundo na década de 1980, e portanto, tinham 
noção da necessidade de cooperação. Esta deve ser a razão pela 
qual, pouco tempo depois da cúpula de Heiligendamm, em maio 
de 2008, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, criaram este bloco 
denominado por BRIC, quando de um encontro na cidade Russa 
de Jekaterinburg. Dois anos mais tarde, a África do Sul veio se 
juntar ao grupo. Nasciam assim os BRICS e esta aliança informal 
recebeu uma estrutura mais formal. Agora, os BRICS eram muito 
mais do que um mero termo, inventado pelo gestor financeiro da 
Goldman Sachs, Jim O’Neill, fascinado pelo simples peso dos BRICS 
na economia mundial: Com 43% da população mundial, 20% da 
produção mundial, os altos excedentes nas suas contas-correntes 
e, por conseguinte, a maioria dentre os BRICS eram países credo-
res confortáveis para os mercados financeiros globais. Assim, o 
autor deste termo rapidamente batizou as novas potências por 
BRICs, antes sequer da existência da aliança entre estes países, 



280  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 275-300, 2014      

Elmar altvatEr 

e mais tarde passou para BRICS,1 com a adesão da África do Sul, 
num dos raros casos da história em que um evento histórico tem 
uma designação, antes sequer de acontecer. 

4 A ANS E A GEOENGENHARIA DA INFORMAÇÃO 

Uma das premissas da nova ordem mundial norte-americana 
foi a estabilidade dos mercados, mas a estabilidade do mercado 
não é possível num sistema capitalista, segundo provaram, de 
forma convincente, Karl Marx, John Maynard Keynes e Hyman 
Minsky e muitos outros, em virtude das instabilidades financeiras 
inerentes ao sistema. Isto já se vislumbrava há alguns anos antes 
da eclosão da crise financeira mundial, em setembro de 2008. 
Uma vez que as finanças estavam necessariamente a preencher 
as lacunas do presente em relação ao futuro, usando valores 
produzidos no passado como garantia, as relações econômi-
cas no tempo e no espaço eram  inseguras pela sua natureza, 
e, portanto, caracterizadas pela instabilidade. Esta foi a razão 
principal da necessidade de intervenção do Estado nos processos 
econômicos dos mercados, a fim de evitar a eclosão de uma crise 
financeira. É por esta razão que deve sempre haver uma alter-
nativa, porque um mundo “TINA”, como expressou Margareth 
Thatcher, não pode ser estável. Sem alternativa, não há espaço 
de manobra política e, logo, não há necessidade de intervenção 
num sistema de mercado desestabilizado. 

Na imaginação dos neoliberais isto não é errado, porque a 
humanidade vive sempre num mundo leibniz, que é sempre “o 
melhor dos mundos possíveis”. Assim, as instituições políticas 
criadas a fim de estabilizar a economia tornam-se simplesmente 
redundantes num mundo sem alternativas. Contudo, a negação 
ideologicamente fundada de soluções multilaterais para novos 
desafios ecológicos, econômicos e sociais globais impediu o esta-
belecimento de acordos e a criação de instituições nos setores 
da energia, clima, migração e políticas  sobre direitos humanos. 
Também não foi possível a criação de instituições e regras para 

1 O s minúsculo é da formal plural; o S maiúsculo é de África do Sul.



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 275-300, 2014  281

Os BRICs e Os ReCuRsOs fósseIs

estabilizar mercados financeiros instáveis. Ademais, as inter-
venções no mercado de trabalho destinadas às oportunidades 
de emprego tornaram-se dogmaticamente proibidas com o argu-
mento da “taxa natural de desemprego” ou com desculpas como a 
curva de Philips ou ainda com argumentos de comportamento de 
escolha racional dos agentes econômicos. 

Por último mas não menos importante, na nova ordem mundial 
os EUA, por um lado, tornaram assuntos da esfera privada parcial-
mente públicos, mas, por outro, se apossaram do conhecimento 
e de algumas informações públicas, por meio do seu aparatoso 
serviço secreto (a Agência Nacional de Segurança) impossibilitan-
do outros governos e seus cidadãos do direito à privacidade, ou 
seja, dos seus direitos fundamentais como cidadãos.

Os EUA “socializaram” de forma completamente contraditória 
à sua própria ideologia liberal dominante, com o conhecimento 
de informações privadas; porém não se tratou de “socialização” 
dos partidos de esquerda e dos movimentos no sentido tradicio-
nal dos séculos 19 e 20. Tratava-se na verdade de desapropriação 
em favor da “única” superpotência e das grandes corporações que 
operam em nível global, sob sua proteção. 

Este é um sinal claro do vergonhoso monopolarismo america-
no com sua nova abordagem de “geoengenharia da informação”, 
que se encaixa perfeitamente em esforços para encontrar solu-
ções para desafios globais, por meio de medidas organizacionais 
e técnicas de geoengenharia, por parte de Estados-nação podero-
sos, e não pela comunidade global e a frágil infraestrutura institu-
cional existente.

Importa realçar, no entanto: neste ataque à privacidade da 
população mundial, não apenas os EUA, mas também outros 
países de língua inglesa, têm parte da responsabilidade. Desde 
muito, é forte a aliança entre estes, a qual é denominada UKUSA/
RUEUS por causa das iniciais das duas principais potências, o 
Reino Unido e os EUA. Ao mesmo tempo é designada por “coli-
gação dos cinco olhos”, porque outros três países fazem parte 
deste “grupo dos cinco”. São eles: o Canadá, a Austrália e a Nova 
Zelândia. Originada no pós-Segunda Guerra Mundial, a coliga-
ção resulta da colaboração entre os serviços secretos durante os 
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tempos da Guerra Fria. Contudo, como mostra a fuga de docu-
mentos perpetrada por Edward Snowden, essa estranha aliança, 
não de Estados-nação completos e, portanto, governos soberanos, 
nem de governos democraticamente controlados, mas do “arca-
no” mais secreto de todos esses estados, os serviços secretos, foi 
obviamente revitalizada durante os tempos da internet e da guerra 
contra o terrorismo, a fim de se apossar de informações, numa 
escala global. 

Como alegado, a justificação oficial para estes atos criminosos, 
pelo menos na medida em que são admitidos – é a defesa da segu-
rança nacional. Todavia, estas informações também são roubadas 
para se obter uma vantagem competitiva. O roubo é contrário ao 
comércio livre porque o comércio tem como base os direitos de 
propriedade privada e, logo, o estabelecimento de novos poderes 
informais e de novas alianças estatais informais, com a missão de 
se apropriar de informação privada, opõe-se à filosofia da ordem 
de comércio livre que os governos dos “cinco olhos” tanto defen-
dem. Assim, o mundo tradicional de diplomacia de Estados-nação 
do início do século 21 está a desaparecer num pântano de imora-
lidade política.

5 UM MUNDO GOVERNADO POR MERCADOS 
DESENCAIXADOS

Em vez disso, um mundo paralelo está em formação. Contudo, 
existem forças poderosas a levá-lo em direção a um sistema global 
de comércio livre. 

A OMC designa este processo por “reglobalização” depois de 
uma “primeira fase” da globalização, antes da Primeira Guerra 
Mundial, e um outro período de “desglobalização” entre a primei-
ra e o fim da Segunda Guerra Mundial (WTO, 2013, p. 46-55). Na 
filosofia dos representantes da OMC, a reglobalização é o retorno 
a um estado quase natural das coisas, que teve início durante o 
“primeiro século americano” e terminou com sucesso, com a disso-
lução da alternativa socialista para que, desde então, o mundo 
inteiro pudesse funcionar como um mercado único, como prova 
a instituição de vários sistemas de integração regional em todas 
as partes do planeta, da Europa Ocidental (UE) para o Sudeste 
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Asiático (ASEAN) e no caso da América do Sul (o Mercosul, por 
exemplo). Ao mesmo tempo, tarifas e barreiras comerciais não 
tarifárias foram removidas de forma considerável. 

Em 1995, a OMC herdou do seu antecessor, o GATT, um siste-
ma de comércio global não totalmente, mas quase livre de quais-
quer tarifas.

Todavia, no entendimento dos defensores do livre comércio, 
o sistema ainda não é perfeito. Eles não só querem um mercado 
livre, como querem também que os mercados sejam desencaixa-
dos (disembedded). Em 1944, Karl Polanyi publicou um livro adver-
tindo sobre os mercados desencaixados, muito especialmente 
sobre os mercados monetários, financeiros, de trabalho e merca-
dos de partes da natureza, por exemplo, mercados imobiliários. 
De acordo com o exposto,a análise deste autor foi extremamente 
clara: quando a economia de mercado fica desencaixada e desli-
gada da sociedade (e importa acrescentar, da natureza), funciona 
como um “moinho satânico” destruindo as mercadorias comercia-
lizadas nos respectivos mercados, ou seja, a força de trabalho, o 
dinheiro e a natureza.

Este discurso se encaixa perfeitamente na perspectiva marxis-
ta, onde a questão do fetichismo das mercadorias e do dinheiro é 
um ponto crucial. Assim, a liberalização das relações comerciais 
não só tem consequências no desempenho econômico de uma 
nação, mas também impacto considerável sobre o sistema social, 
na participação política e no ambiente natural. Novos acordos 
comerciais que cobrem tanto o Atlântico como o Pacífico estão 
em formação. 

Os novos acordos comerciais transatlânticos e transpacífi-
cos são basicamente acordos de investimento sob medida, para 
ampliar o âmbito dos regulamentos ainda existentes para os 
interesses das empresas privadas (chamadas de investidoras) 
em detrimento dos interesses do povo em discussão. Conforme 
podemos admitir, o comércio livre talvez não seja rentável só 
para as empresas, é também benéfico para os consumidores. De 
qualquer modo, é prejudicial para a maioria dos trabalhadores em 
todo o mundo por causa do enfraquecimento tanto do sistema de 
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segurança social quanto dos sistemas da segurança social a ele 
relacionados.

Ademais, reduz as oportunidades e direitos de participação demo-
crática na tomada de decisões para o benefício do interesse comum 
e, por último, é extremamente mau para o meio ambiente natural.
Neste prisma, o comércio livre é inevitável, porque o estabeleci-
mento de uma zona de comércio (melhor, mais livre e desencai-
xado) entre os EUA e a Europa e algumas partes da Ásia esteve 
sempre ligado à expectativa de mais comércio, ou seja, de mais 
produção de bens e serviços e de mais financiamento. Assim, o 
comércio livre se traduz em maior crescimento econômico. Essa 
foi a promessa dos negociadores do “Acordo de Comércio e 
Investimento Transatlântico” (TIPT), embora tal ideia seja ridicula-
mente modesta: por exemplo, o estímulo de crescimento estimado 
é de 0,48%. De qualquer forma, maior crescimento requer maior 
consumo de energia fóssil, de mais minerais e matérias-primas 
agrícolas, maior extensão das atividades humanas no espaço e 
mais aceleração no tempo (ROCKSTRÖM et al., 2009). Portanto, 
nas “fronteiras planetárias” que a humanidade já ultrapassou de 
algum modo, o livre comércio desencadeia o crescimento e em 
virtude do duplo caráter do processo de acumulação capitalista, 
não só a produção de valor que está inevitavelmente a prejudicar 
a natureza, mas também a transformação de matéria e energia. 

Como evidenciado, o sistema global de liberalização do merca-
do e da criação do comércio não está em equilíbrio com as exigên-
cias da natureza, violando, assim, os limites dos recursos naturais, 
bem como os limites da capacidade de suporte dos ecossistemas. 
As dinâmicas capitalistas ultrapassaram os limites da vida e não 
vivenciam a natureza do planeta Terra.

6 O COMÉRCIO LIVRE GLOBAL E O SISTEMA MUNDIAL 
ECOLÓGICO 

A ordem do comércio livre surge com a retirada de barreiras 
físicas, técnicas, econômicas, financeiras e legais. Neste proces-
so, são também desmantelados os obstáculos naturais para a livre 
circulação de mercadorias, em face do caráter duplo dos proces-
sos econômicos que são ao mesmo tempo de valor imaterial e 
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material e de transformações energéticas. Contudo, os limites 
naturais são flexíveis e podem por isso ser temporariamente negli-
genciados sem sanções aos que os desrespeitam. A negligência e 
até mesmo a violação temporária de limites têm um efeito econô-
mico altamente positivo mas perverso no bem-estar. De modo 
geral, as taxas de crescimento do PNB no mundo são considera-
velmente altas desde a revolução da indústria fóssil na segunda 
metade do século XVIII, de tal forma que o PNB real per capita 
duplicou de uma geração para outra. Isso poderia ser mal interpre-
tado como sendo apenas um aumento quantitativo. Foi e ainda é 
uma mudança qualitativa, se não for uma revolução. Portanto, as 
dialéticas da natureza importam tal como Friedrich Engels (obras 
de Marx e Engels) demonstrou. 

Nem sempre se leva em consideração o fato de que este mila-
gre econômico para os seres humanos tem um lado desfavorável: 
o efeito negativo na natureza, a enorme “pegada ecológica” de 
seres humanos economicamente ricos. Mas os efeitos negativos 
são percebidos como externalidades do mercado. Portanto, eles 
estão, tradicionalmente, na teoria do mercado econômico acima 
do foco da disciplina da corrente dominante da economia política. 
Segundo muitos economistas, as externalidades ou não incomo-
dam ou deviam ser internalizadas de forma a torná-las calculáveis 
e, deste modo, melhorar a nacionalidade econômica das decisões 
do mercado. Logo, as externalidades são um resultado inevitá-
vel da produção conjunta, e não existe nenhuma produção não 
conjunta na face da terra – devido à lei da entropia. Como mostra 
claramente a física termodinâmica, o resultado de um processo de 
produção é o valor de uso no lado ensolarado e as emissões na 
atmosfera, nas águas e nos solos no lado escuro. Os economistas 
estão de olho no lado claro, porém muito relutantes em clarificar 
o lado escuro. Então, a questão é: Como internalizar economica-
mente um processo e seus efeitos que não podem ser internaliza-
dos fisicamente?

O já mencionado caráter duplo de todos os processos econô-
micos oferece um estratagema útil: Os efeitos físicos e, deste 
modo, os efeitos materiais não devem ser internalizados, quer os 
positivos quer os negativos. É, contudo, possível internalizar as 



286  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 275-300, 2014      

Elmar altvatEr 

transações no lado dos valores da economia, mediante o uso do 
dinheiro dos processos do mercado. É possível atribuir um preço 
aos danos ambientais embora a pertinência seja mais do que duvi-
dosa. Qual é o preço de uma espécie extinta, como calcular os 
custos da onda de calor de 2005 na Europa com cerca de 10 mil 
pessoas mortas? Não existe uma resposta racional a esta questão. 

Não obstante, os agentes do mercado financeiro inventaram 
inovações do mercado financeiro que estão aptas a internalizar 
as externalidades e deste modo calcular o incalculável: os títulos 
e outras formas de pagamentos nos chamados serviços de ecos-
sistema, certificados de direitos de poluição, etc. Novos instru-
mentos financeiros estão na agenda política (TEEB – A Economia 
do Ecossistema e da Biosfera; PES – Pagamento pelos Serviços de 
Ecossistema; REDD – Redução de Emissões da Desflorestação e da 
Degradação Florestal). A consequência é que os limites naturais 
parecem desaparecer no cálculo monetário onde a complexidade 
da natureza é simplificada em uma comparação custo-benefício. 
Neste discurso, os limites naturais são transformados em oportuni-
dades de mercado e vendidos num mercado financeiro em expan-
são. De certa forma organizada, a política ambiental encaixa-se 
no sistema de mercado. Devido às inovações financeiras o mal 
causado à natureza ao passar dos limites de crescimento (e por 
conseguinte da natureza) pode ser monetizado e comercializado 
em mercados financeiros. A libertação da economia do merca-
do capitalista da sociedade e da natureza é quase perfeita. Nesta 
ótica, a natureza natural desaparece, e a natureza monetizada 
aparece. Se não houvesse o aspecto material das externalidades, 
a trajetória capitalista podia ser uma eterna história de sucesso. 

Contudo, os limites planetários são resistentes às tentativas 
neoliberais de internalização. O mundo está a enfrentar o esgota-
mento de recursos naturais. Assim, o pico do petróleo (Peakoil) é 
uma permanente ameaça que não pode ser reduzida explorando 
combustíveis fósseis não convencionais no alto mar, como, por 
exemplo, o offshore da costa brasileira ou as florestas tropicais 
do Amazonas, no gelo polar da Sibéria e do Oceano Ártico ou as 
areias asfálticas da Venezuela ou Canadá. Também em relação à 
matéria-prima mineral agrícola os limites naturais minimizam seu 
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horror porque já estão sendo encontrados recursos não convencio-
nais e localizadas novas reservas convencionais, tal como o caso 
de metais raros e solos na China ou carvão na Índia ou centrais não 
convencionais para a produção de bioenergia no Brasil e África do 
Sul (cana-de-açúcar, soja, óleo de palma, etc.). Ou seja, os limites 
de recursos são, de fato, flexíveis e é possível, tal como prometem 
os protagonistas do verde, que “os limites cresçam” e, portanto, 
os “limites de crescimento” que o Clube de Roma mencionou pela 
primeira vez em 1972 sejam ignorados. 

Esta flexibilidade é bem-vinda como uma oportunidade de 
desenvolvimento para muitos governos e movimentos sociais em 
todo o lugar do mundo. Agora, os governos dos BRICS podem optar 
pela aplicação de uma estratégia neoextrativista (GUDYNAS,2013). 
É diferente do extrativismo tradicional, colonial e imperialista, 
porque os minérios extraídos ou produtos agrícolas ou rique-
zas das florestas tropicais não são simplesmente roubados pelas 
metrópoles do sistema do mundo imperialista. Pelo contrário, toda 
a cadeia de mercantilização e monetarização de recursos naturais 
no mercado mundial permanece sob o controle de governos fortes 
e na sua maioria de esquerda. Por conseguinte, as estratégias dos 
neoextrativistas foram também chamadas de “extrativismo de 
desenvolvimento” (LINERA, 2013). Tal estratégia pode ser bem-
-sucedida desde que os recursos não se esgotem, desde que os 
termos de comércio sejam favoráveis aos bens primários, desde 
que os governos em pauta não sejam corruptos e não façam o jogo 
das corporações transnacionais. Mas embora os limites naturais 
sejam flexíveis, eles não são inexistentes. Antes pelo contrário, 
eles importam e, assim, a estratégia do extrativismo de desenvol-
vimento desde o princípio em diante deve visar uma alternativa, 
um modelo de desenvolvimento não extrativista. Mesmo num 
desenvolvimento de nível médio o extrativismo pode ficar preso 
no moinho econômico da “maldição dos recursos”, no dilema da 
“doença holandesa”, na contradição entre os termos internos e 
externos de comércio.

Ademais, os sumidouros globais para as emissões não reagem 
tão flexivelmente como os limites de disponibilidade de recur-
sos na demanda de recursos energéticos ou minerais e agrícolas.  
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Os limites planetários em relação a muitos recursos já foram supri-
midos. É possível ignorá-los, mas a violação destes limites natu-
rais irá com certeza provocar sanções, talvez ao longo do tempo, 
talvez imediatamente. Portanto, os limites naturais no fim da era 
fóssil de fato importam em qualquer lugar e para todos no plane-
ta Terra. Eles requerem uma ação comum num mundo que está 
– como já foi demonstrado – dividido em Estados-nação fortes, 
mas não hegemônicos que usam métodos de geoengenharia (em 
políticas de informação bem como na política do clima), blocos 
comerciais cada vez mais transformados em mercados desencai-
xados que funcionam como protetorados de grandes corporações 
globais contra o cidadão do mundo, mais ou menos alianças infor-
mais tais como os BRICS e, por último, muitas pequenas nações 
cuja influência no mundo contemporâneo é diminuta. 

Tradução: Boaventura Monjane
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1 INTRODUCTION

One outcome of the global turmoil after the collapse of actu-
ally existing socialism 1989 and the disappearance of the Soviet 
Union two years later is the emergence of the United States as the 
“only super-power”. The bipolar world since then is over, and the 
“unipolar moment” (as Charles Krauthammer calls – 1991 – it) is 
the triumphant alternative. 

But the US at the beginning of the 21st century is not a hege-
monic power because its political elites follow a monopolar logic 
of power. They are far from working on a global consensus, unable 
to convince people around the world of the historical meaning-
fulness of US leadership. The “only super power” therefore only 
succeeds to stabilize its dominant position through military force, 
secret surveillance, and the technologies of geo-engineering and 
technological and economic superiority – not by establishing a 
global consensus. 

In the long run this display of power is not sufficient to hold a 
hegemonic position because of the lack of acceptance and coopera-
tion. This is not only the lesson to be learnt from Antonio Gramsci’s 
Prison Notebooks, but also from experiences in the contemporary 
conflicts from Iraq to Syria, from Georgia to Somalia.

The lack of cooperation on a global level is a reason why the 
world today is structured by (macro) regional free trade areas, 
customs unions and common markets even though the WTO 
intends to create a global free market order. Some of the regional 
trading blocks negotiated bilateral investment treaties (BITs) with 
less powerful nations. The number of BITs is high, thus displaying 
how free trade is more an ideology than reality. The recent attempts 
to establish a Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP) and a similar agreement in the Pacific rim, always with the 
US in the center of the project, on the one hand is a harsh blow 
against the globalism of the WTO and its partners and on the other 
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hand is a challenge for all the other nations which are not invited 
to participate in these gigantic trading and investment blocks. 

In this messy situation of (1) one nation state as a unipolar 
super-power, of (2) extensive free trade and investment areas 
where the most powerful agents are big private transnational 
corporations, and of (3) regional economic communities like the 
EU or the Mercosur, there are now (4) new “informal” state alli-
ances entering the stage of global politics. The BRICS is such an 
informal alliance, without an elaborated formal institutional infra-
structure. But as social science-studies of informal labour clearly 
show, informality is not a static but a highly dynamic condition.

There are tendencies in the direction of further formalisation 
of the informal alliance, as well as other forces pointing in the 
opposite direction. The informality of the BRICS-alliance is, so 
to say, a postmodern state of indecision in a global situation 
characterized by hard economic, financial, social and above 
all ecological constraints for political action. Hard planetary 
boundaries (ROCKSTRÖM et al., 2009) in the long run do not 
allow soft arbitrariness.

2 A WORLD IN DISORDER

The tsunami of market liberalisation, of privatization of public 
goods and services, of a wild deregulation of politics already began 
in the 1970s. It has proudly been called by Milton Friedman “the 
neoliberal counterrevolution”. It prepared the ground for the emer-
ging new neoliberal world order which experienced, less than two 
decades later, a decisive political impulse with the fall of the Berlin 
wall in 1989. 

Now the “new” American century followed the “old” one. The 
latter began at the end of the Second World War. It became deter-
minant for global power relations for the next more or less 40 
years. It was the era of bloc confrontation between the capitalist 
market economy (“the free West”) and actually existing socialism 
(“the authoritarian East”). The decisive difference between the old 
(before 1989) and the new (after 1989) American era was that the 
new after the disappearance of actually existing socialism contai-
ned no place for another social system than the market-capitalist 
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one. The “short 20th century” (as Eric Hobsbawm, 1995 put it) ended 
without a perspective of an alternative system in the cul-de-sac of a 
history with a past and a present, but without a future. The socia-
list world (in the East) since then turned from the present and the 
future into a past history, as did the “Socialism of the West”, the 
Keynesian interventionism of the nation states, and the “Socialism 
of the South”, i.e. of the development state which had its origin in 
Latin America. In 1989 socialism was over as a project of a better 
future which before had aspired (and also disappointed) many 
generations. The generations living after actually existing socia-
lism were worse off, they had no alternative, as Margret Thatcher 
triumphantly declared: There is no alternative beyond the neolibe-
ral promise of “freedom, democracy, wealth”. This was true only 
of a happy minority of the world population, not for the majority. 
History came to an end.

The last decade of the 20th century therefore became a period of 
the “unipolar moment” of the US, of global governance under the 
“benign” leadership of the USA and of new conflicts, some of them 
like the wars in former Yugoslavia, in Afghanistan or in Iraq very 
brutal ones. The end of this period abruptly came on September 
11, 2001. The consequences, in its aftermath drawn by the Bush-
administration to respond on the attack on the World Trade Center 
and the Pentagon, reshaped the world: The unipolar moment of 
a benign hegemon changed into the domination of the world by 
a predatory hegemon: the war on terror dragged the world into a 
series of military conflicts in many parts of the world. It transfor-
med the political landscape of the near and middle East, inclusive 
parts of Central Asia, of Africa and of the former Soviet Union. 

Moreover, the political chaos has been enforced by economic 
factors. The monetary and fiscal policy of the USA after 2001 
triggered the global financial crisis, which broke out in 2007/ 
2008 and which is since then affecting the second power house 
of the capitalist world system, the European Union. The massive 
trade deficit of the USA even has a longer history. It is destabili-
zing the capitalist world system and reshaping the global politi-
cal power structure.
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3 BAPTISM AND BIRTH OF BRICS 

This became obvious on the G-8-summit of Heiligendamm 
(Germany) 2007, when the G-8 were caused to open their elitist 
meeting and to accept some newcomers, Brazil, India, China and 
South Africa, as partners. They treated the BRICS – Russia alrea-
dy was a member of the G-8 - as subaltern partners but they had 
to take their new political importance into consideration. For, the 
traditional G-8 was not able to find a solution to global imbalances, 
caused by the trade deficit of the USA and the resulting exploding 
external debt of the super power without including the new credi-
tor countries into a political solution. This was especially true for 
China, but also for the other BRICS-countries. Their trade surplu-
ses and the resulting credit position on financial markets made a 
solution of the crisis of the global economic and financial system 
only viable by including the new powers into an agreement. The 
political leaders of the BRICS still had the experience of the debt 
crisis of the Third World in the 1980s in mind, and therefore they 
knew about the necessities of cooperation. 

This might be the reason why shortly after Heiligendamm in 
may 2008 Brazil, Russia, India and China formed the BRIC-bloc 
on the occasion of a meeting in the Russian Jekaterinburg. South 
Africa two years later joined the group. BRICS was born, the 
informal alliance received a more formal structure. It now was 
much more than a mere name, invented by Jim O’Neill, a finance 
manager of Goldman Sachs. Obviously he was fascinated by the 
sheer weight of the BRICS-countries in the world economy: 43% 
of the world population, 20% of world production, high current 
account surpluses and therefore for most of the BRICS-nations 
a comfortable creditor-status on global financial markets. So he 
hastily baptized the new powers BRIC and later after South Africa 
had joined them BRICS before this state alliance existed. It is one 
of the rare cases in history that a historical event has a name 
before it really happens. 

4 NSA AND INFORMATIONAL GEOENGINEERING

One of the premises of the new American world order was 
the stability of markets. But market stability does not exist in a 
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capitalist system, not at least - as Karl Marx, John Maynard Keynes 
and Hyman Minsky and many others convincingly showed - due 
to inherent financial instabilities. This was apparent already years 
before the outburst of the world financial crisis in September 2008. 
Since finance necessarily is bridging the gap from the present to the 
future using the values produced in the past as collateral, econo-
mic relations in time and space are by their very nature insecure 
and thus risky and hence characterized by instability. This is the 
basic reason for the necessity of state-interventions into econo-
mic market processes in order to avoid the outburst of a financial 
crisis. This also is the reason, why there always must be an alter-
native, why a Thatcherite TINA-world cannot be stable. Without 
an alternative there is no space for a political choice and thus no 
necessity to intervene into a destabilized market system. In the 
imagination of neoliberals this is no mistake because mankind 
always is living in a Leibnizian world, that is “the best of all possi-
ble worlds”. Political institutions set up in order to stabilize the 
economy are redundant in a world without alternatives. 

The ideologically founded negation of multilateral solutions to 
new global ecological, economic and social challenges prohibited 
the establishment of agreements and institutions in the areas of 
energy- or climate-, migration- and human rights policy. It was 
also not possible to set up institutions and rules to stabilize unsta-
ble financial markets. Interventions into the labour market in order 
to foster employment opportunities became dogmatically forbid-
den with the argument of the “natural rate of unemployment” or 
with the Philips-curve or with the arguments of a rational choice 
behaviour of economic agents.

Last not least, in their new world order the USA on the one 
hand made the private sphere partly public and on the other hand 
privatized public informations and knowledge by using their 
secret service apparatus (NSA) depriving other individual citizen 
or governments of their privacy protection, i.e. of fundamental 
citizen’s rights. 

The USA “socialised” completely, in contradiction to their domi-
nant liberal ideology, private knowledge and informations; but it 
was not “socialization” of left-wing parties and movements in the 
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traditional sense of the 19th and the 20th century. It was disposses-
sion in favour of the “only” super power and the globally operating 
big corporations under the protection of the super power. 

This is a very clear sign of shameless US-American monopoly 
power, of a new approach of “informational geo-engineering” 
which fits into other endeavours of finding solutions to global chal-
lenges by technical and organizational measures of geo-enginee-
ring by powerful nation states not by the global community and the 
existing weak institutional infrastructure. 

It should be noticed that for the assault on the privacy of the 
world population not only the USA, but also other Anglophone 
countries bear responsibility. Their alliance is since long time 
called UKUSA due to the initials of the two leading powers, the 
UK and the USA, and at the same time the so called “five eyes 
coalition”, because three other countries are participating in this 
“gang of five”: Canada, Australia and New Zealand. The coalition 
has its origin in the years after the Second World War and results 
from the collaboration of secret services in times of the “cold war”. 
The leaked documents of Edward Snowden however show that 
this strange coalition – not of complete and thus sovereign nation 
states, of democratically controlled governments, but of the most 
secret “arcanum” of these states, the secret services – obviously 
has been revitalized in times of the internet and of the war on 
terror in order to steel informations on a global scale. 

The official justification of these criminal acts is – insofar as 
they are admitted – the defence of national security. But the data 
are also stolen to get a competitive advantage. Theft is the contrast 
to free trade because trade is based on private property rights, and 
therefore the establishment of new informal powers and of new 
informal state alliances with the duty to steel private informations 
is the opposition to a free trade order which the governments of 
the “five eyes” are preaching. The traditional world of nation state 
diplomacy at the beginning of the 21st century is disappearing in a 
morass of political amorality.
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5 A WORLD RULED BY DISEMBEDDED MARKETS

Instead, a parallel world is in the making. On the one hand 
there are powerful forces pushing the world towards a global free 
trade system. 

The WTO calls it: “re-globalization” after a “first age” of globa-
lization before the First World War and a period of “de-globaliza-
tion” between the First and the end of the Second World War (WTR, 
2013, p. 46-55). Re-globalization, that is in the understanding of 
the representatives of the WTO, the return to a quasi-natural state 
of affairs which already began during the “first American century” 
and ended successfully with the dissolution of the socialist alter-
native so that since then the whole world can work like a single 
market. The creation of several regional integration schemes in all 
parts of the world from Western Europe (EU) to South-East Asia 
(e.g. ASEAN) or South America (e.g. Mercosul). In the same time 
tariffs and non-tariff trade barriers have been removed to a rema-
rkable extent.

 In the year 1995 the WTO inherited from its predessessor, the 
GATT, a nearly (i.e. not completely) tariff-free global trade system. 

But it still is not perfect in the understanding of the free trade 
proponents. They not only want free markets, but disembedded 
markets. Karl Polanyi in 1944 published a warning book about 
disembedded markets, especially about those of labour, money 
and finance and pieces of nature, e.g. real estate-markets. His 
analysis was extremely clear: when the market economy becomes 
disembedded from society (and we have to add: from nature) then 
they work like a “satanic mill” destroying the commodities traded 
on the respective markets, i.e. labour power, money and nature. 
This is a discourse which fits into the Marxian one where the ques-
tion of commodity- and money fetishism is a crucial one. Hence, 
the liberalisation of trade relations has not only consequences for 
the economic performance of a nation but also a considerable 
impact on the social system, on political participation and on the 
natural environment.

New trade agreements covering the Atlantic as well as the 
Pacific area are in the making. The new transpacific and transatlan-
tic trade agreements basically are investment agreements tailored 
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to widen the clothing of still existing regulations in the interests of 
private corporations (so called investors) against the interests of 
the people concerned. It may be admitted that free trade perhaps 
is not only profitable for the corporations but also beneficial for 
consumers. In any case it is harmful for many of the workers worl-
dwide because of the weakening of the social welfare system and 
the connected undermining of social security. It also caps oppor-
tunities and rights of democratic participation in decisions which 
concern the common interest. Last not least it is extremely bad for 
the natural environment.

The latter is unavoidable because the establishment of a free (or 
better: freer and disembedded) trade zone between the USA and 
Europe and parts of Asia always is linked to expectations of more 
trade, i.e. of more production of goods and services, of more finan-
ce. Thus, free trade is translated into higher economic growth. That 
is the promise given by the negotiators of the agreement on the 
“Transatlantic Trade and Investment Partnership”, although it is 
ridiculously modest: the growth-stimulus is calculated to be 0,48%. 
In any case, more growth prerequisites more consumption of fossil 
energy, of mineral and agricultural raw materials, more extension 
of human activities in space, more acceleration in time. This means 
that at the “planetary boundaries” (ROCKSTRÖM et al., 2009) which 
mankind in some respect already exceeded, free trade triggers 
growth and due to the double character of the capitalist accumula-
tion process not only value production but also the transformation 
of matter and energy which inevitably is impairing nature. 

The global system of market liberalisation and trade creation 
is not in balance with the requirements of nature and thus viola-
ting the limits of natural resources as well as those of the carrying 
capacity of ecosystems. Capitalist dynamics are overshooting the 
limits of the living and not living nature of Planet Earth. 

6 GLOBAL FREE TRADE AND THE ECOLOGICAL WORLD 
SYSTEM

The free trade order comes into existence by removing physical 
and technical, economic, financial and legal trade barriers. In this 
process also natural obstacles to the free circulation of commo-
dities are dismantled, due to the double character of economic 
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processes which at the same time are immaterial value and mate-
rial and energetic transformations. Natural limits however are 
flexible ones and therefore they can temporarily be neglected 
without sanctions on those who disregard the limits. The neglect 
and even the violation of limits temporarily has a highly positive 
but perverse economic welfare-effect. The growth rates of GNP in 
the world are remarkably high since the industrial-fossil revolution 
in the second half of the 18th century, so that real GNP per capita 
doubled from one generation to the other. That would be misinter-
preted as a quantitative increase only. It was, and it still is a quali-
tative change, if not a revolution. Dialectics of nature therefore 
matter, as Friedrich Engels (1883) showed. 

It is not always taken into consideration that this economic 
miracle for human beings has an ugly seamy-side: the negative 
effects on nature, the much too big “ecological footprint” of econo-
mically rich humans. But the negative effects are understood as 
market externalities. Therefore they traditionally are in economic 
(market-) theory beyond the focus of the main-stream discipline. 
Externalities, many economists say, either do not bother or should 
be internalized in order to make them calculable and thus to impro-
ve the economic rationality of market decisions. Externalities are 
an inevitable result of joint production, and there is on Earth no 
non-joint production - due to the law of entropy. Thermodynamic 
physics clearly show that the output of a production process is use 
values on the sunny side and emissions in the atmosphere, the 
waters and the soils on the dark side. Economists have an eye on 
the bright side, but they are very reluctant to shed light on the dark 
side. The question comes up: How to internalize economically a 
process and its effects which physically cannot be internalized?

The already mentioned double character of all economic proces-
ses offers a helpful ruse: The physical and thus material external 
effects must not be internalized, neither the positive nor the nega-
tive ones. It is however possible to internalize the transactions on 
the value side of the economy by making use of the money form 
of market processes. It is possible to give environmental damages 
a price although its meaningfulness is more than doubtful. What 
is the price of an extinguished species, how to calculate the costs 
of the heat wave 2005 in Europe with some ten thousands dead 
people? There is no rational answer on this question. 
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Non the less, financial market agents invented financial 
market innovations which are apt to internalize externalities and 
thus to calculate the incalculable: securities and others form of 
payment on so called ecosystems services, certificates on pollu-
tion rights etc. New financial instruments are on the political agen-
da (TEEB – The Economics of Ecosystems and the Biosphere; PES 
– Payments for Ecosystem Services; REDD - Reducing Emissions 
from Deforestation and Degradation). The consequence is that 
natural limits seem to disappear in a monetary calculation where 
the complexity of nature is simplified to a cost-benefit-compari-
son. Natural limits in this discourse are transformed into market 
opportunities and sold on booming global financial markets. 
Organized in such a manner environmental policy perfectly fits 
into the market system. Due to financial innovations the harm 
done to nature by crossing the limits of growth (and thus of nature) 
can be monetized and traded on financial markets. The disembe-
dding of the capitalist market economy from society and nature is 
nearly perfect. The natural nature disappears, the monetized natu-
re arises. If there would not be the material aspect of the externa-
lities, the capitalist trajectory could be a perennial success story.

However, the planetary boundaries are resistent to the neolibe-
ral attempts of internalization. The world is facing the exhaustion 
of natural resources. Peakoil is a permanent threat which cannot be 
reduced by exploring non-conventional fossil fuel in the deep sea, 
e.g. offshore the Brazilian cost or in the rain forests of the Amazon, 
in the polar ice of Sibiria and the Arctic Ocean or in the tar sands of 
Venezuela or Canada. Also with regard to mineral and agricultural 
raw materials the natural limits are loosing their horror because 
unconventional resources are found and new conventional reser-
ves are located, such as rare metals and earthes in China or coal in 
India or non-conventional plants for the production of bio-energy 
in Brasil and in South Africa (sugar cane, soja, palm oil etc.). This 
means, that the limits of resources indeed are flexible ones and 
that it is possible, as green protagonists promise, that “the limits 
grow” and therefore the “limits of growth” which the Club of Rome 
mentioned for the first time in 1972, can be neglected. 

This flexibility is welcomed as a chance of development by 
many governments and social movements everywhere in the 
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world. BRICS-governments no can opt for the application of a neo-
-extractivist strategy. It is different from the traditional, colonial 
and imperialist extractivism, because the extracted mineral ores 
or agricultural products or riches from the rain forests are not 
simply robbed by the metropolies of the imperialist world system. 
Instead, the whole chain of commodification and monetization of 
natural resources on the world market remains under control of 
strong and mostly left governments. Therefore, the neoextracti-
vist strategies also have been called “development-extractivism” 
(Bolivian Vice-President Linera). This strategy can be successful 
so long as the resources do not go to an end, so long as the terms 
of trade are favourable for primary goods, so long as the gover-
nments concerned are not corrupt and do not play the cards of 
transnational corporations. But although natural limits are flexible, 
they are not inexistent. In the contrary, they matter and therefore 
development-extractivist strategy from the very beginning on must 
aim at an alternative, a non-extractivist development model. Even 
in a middle range development extractivism can be trapped in the 
economic grinder of the “resource curse”, in the dilemma of the 
“dutch disease”, in the contradictions between internal and exter-
nal terms of trade.

Moreover, the global sinks for emissions react not as flexibly 
as the limits of resources availability on the demand of energetic 
or mineral and agricultural resources. The planetary boundaries 
with regard to many resources are already surpassed. It is possible 
to disregard them, but flouting of these natural limits surely will 
provoke sanctions, perhaps with a time lag, perhaps immediately. 
Therefore natural limits at the end of the fossil era indeed matter 
everywhere and for everybody on Earth. They require common 
action in a world which is – as already shown – divided into strong, 
but not hegemonic nation states which are using methods of geo-
-engineering (in information-politics as well as in climate policy) , 
trading blocs which more and more are transformed into disembe-
dded markets which function as protectorates of big global corpo-
rations against the world citizen, more or less informal allian-
ces such as BRICS and last, not least many small nations whose 
influence in the contemporary world is small. 
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 1 INTRODUÇÃO

O Brasil testemunhou um dos mais impressionantes reveses do 
mundo na história moderna: passou de um industrialismo nacio-
nalista dinâmico a uma economia primário-exportadora. Entre 
meados da década de 1930 e meados dos anos 1980, o país apre-
sentou um crescimento médio de 10% em seu setor manufatureiro, 
resultado fortemente baseado em políticas estatais intervencionis-
tas, subsídios, proteção e regulação do crescimento de empreen-
dimentos nacionais públicos e privados. Mudanças no “equilíbrio” 
entre capital nacional e estrangeiro (imperial) começaram a ocor-
rer depois do golpe militar de 1964, e se aceleraram depois do 
retorno da política eleitoral em meados da década de 1980. 

A eleição de políticos neoliberais, especialmente a de Fernando 
Henrique Cardoso na década de 1990, teve um impacto devasta-
dor nos setores estratégicos da economia nacional: a privatização 
atacadista foi acompanhada pela desnacionalização dos setores-
-chave da economia e a desregulamentação do mercado de capi-
tais (PETRAS; VELTMEYER, 2003). Com o regime de Cardoso 
preparou-se o caminho para a fuga maciça de capital estrangei-
ro em direção aos setores financeiro, de seguros, agromineral e 
imobiliário. Como exigido pelo Fundo Monetário Internacional e 
pelo Banco Mundial, o aumento dos juros juntamente com a espe-
culação imobiliária aumentaram os custos da produção industrial. 
Neste âmbito, a diminuição de tarifas executada por Cardoso deu 
fim aos subsídios industriais e abriu caminho para a importa-
ção de bens industrializados. Estas políticas neoliberais levaram 
ao declínio relativo e absoluto da produção industrial (PETRAS; 
VELTMEYER, 2003).

Em 2002, a vitória presidencial do autointitulado Partido dos 
Trabalhadores (PT) aprofundou e expandiu “a grande reversão”’ 
promovida por seus predecessores neoliberais. Enquanto o Brasil 
tornou-se um exportador de commodities como soja, gado, ferro e 
metais, diminuíam as exportações de produtos têxteis, de transpor-
te e bens manufaturados (PETRAS, 2005). O país passou a ser um 
dos exportadores líderes de commodities extrativistas no mundo. 
Sua dependência da exportação de bens primários foi ajudada e 
compensada pela entrada e penetração maciça de corporações 
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imperiais multinacionais e pelo fluxo financeiro de bancos estran-
geiros. Mercados e bancos estrangeiros se transformaram na força 
motriz do crescimento extrativista e da derrota da industrialização.

Para melhor compreender a “grande reversão” do Brasil de uma 
industrialização nacionalista dinâmica a uma vulnerável depen-
dência extrativista agromineral liderada por potências imperiais, 
é necessário se rever brevemente a política econômica brasileira 
nos últimos cinquenta anos, a fim de identificar os pontos decisi-
vos e a centralidade da luta política e de classes.

2 MODELO MILITAR: MODERNIZAÇÃO A PARTIR DO 
TOPO

Sob as ditaduras militares (1964-1984), a política econômica se 
baseava em uma estratégia híbrida que enfatizava a aliança entre 
o Estado e os capitais estrangeiro e nacional privado (EVANS, 
1979), primeiramente focados em exportações industriais, e, em 
segundo lugar, em commodities agrícolas (especialmente produtos 
tradicionais como o café).

Os militares descartaram o modelo nacional-populista do 
presidente deposto, João Goulart, baseado em indústrias esta-
tais e cooperativas de pequenos agricultores, e o substituíram 
por uma aliança entre capitalistas industriais e o agronegócio. 
Aproveitando a onda de mercados globais em expansão e se bene-
ficiando da repressão ao trabalho, da constrição de pagamentos e 
salários, das políticas protecionistas e de subsídios, a economia 
cresceu em números superiores a 10% desde o fim da década de 
1960 até meados dos anos 1970, o que se passou a chamar de 
“Milagre Brasileiro” (PETRAS, 1973). 

Enquanto eliminavam quaisquer ameaças às nacionaliza-
ções, os militares instituíram uma série de regras de “conteúdo 
nacional” para as multinacionais estrangeiras, expandindo a base 
industrial nacional e aumentando o tamanho e alcance da classe 
trabalhadora urbana, especialmente na indústria automotiva. Isto 
levou ao crescimento do sindicato dos metalúrgicos e, mais tarde, 
ao surgimento do Partido dos Trabalhadores. Todavia, o “modelo 
exportador” baseado em indústrias leves e pesadas, com produto-
res estrangeiros e domésticos, era regionalmente concentrado (no 
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Sudeste do país). A estratégia de modernização militar ampliou 
as desigualdades e integrou os capitalistas “nacionais” locais às 
multinacionais estrangeiras. Isto estabeleceu as bases para o início 
das lutas antiditadura e a volta da democracia. Com o retorno da 
política eleitoral, partidos neoliberais conquistaram hegemonia.

3 POLÍTICA ELEITORAL, A ASCENSÃO DO 
NEOLIBERALISMO E O DOMÍNIO DO CAPITALISMO 
EXTRATIVISTA 

De um lado, a oposição eleitoral que sucedeu o regime mili-
tar foi inicialmente polarizada entre uma elite liberal, agromine-
ral, adepta do livre mercado, aliada às corporações multinacio-
nais; e, do outro lado, um bloco trabalhista, camponês, rural e 
de classe média baixa, decidido a promover a propriedade públi-
ca, o bem-estar social, a redistribuição dos lucros e a reforma 
agrária. Os trabalhadores militantes formaram a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT); agricultores sem terra formaram o 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e ambos se 
juntaram à classe média para formar o Partido dos Trabalhadores 
(PETRAS, 1973, cap. 1). No Brasil, a primeira década de política 
eleitoral depois da ditadura, de 1984 a 1994, foi marcada pela 
disputa entre o capitalismo estatista residual herdado do regime 
militar e a burguesia liberal emergente, defensora do “livre merca-
do”. Neste contexto, a crise da dívida, a hiperinflação, a corrupção 
maciça do sistema, o impeachment de Fernando Collor e a estag-
nação econômica enfraqueceram severamente os setores capita-
listas estatais e levaram à ascensão de uma aliança entre os capi-
tais agromineral e financeiro, de ambos, capitalistas estrangeiros 
e locais, ligados ao mercado exterior.

Esta coalizão antiquada encontrou seu líder político e o cami-
nho para o poder com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, 
antes, um acadêmico de esquerda, agora transformado em faná-
tico do livre mercado. Sua eleição levou ao rompimento decisi-
vo com as políticas nacionais estatistas dos sessenta anos ante-
riores. As políticas de Cardoso deram um impulso decisivo rumo 
à desnacionalização e à privatização da economia, elementos 
essenciais à reconfiguração da economia brasileira e à ascen-
dência do capital extrativista (PETRAS, 1973, cap. 5). De acordo 
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com praticamente todos os indicadores, as políticas neoliberais de 
Fernando Henrique Cardoso levaram a um enorme e precipitado 
recuo, à concentração de renda e terras, aumentando a proprie-
dade estrangeira em setores estratégicos. A “reforma” da econo-
mia liderada por Cardoso em detrimento do trabalho industrial, 
da propriedade e de trabalhadores rurais sem terra levou a greves 
generalizadas e ocupações de terras (PETRAS, 1973, cap. 3, 6). 

A “economia extrativista”, especialmente a abertura de lucra-
tivos setores na agricultura, mineração e energia, se estabeleceu 
em detrimento das forças produtivas: a posição relativa da manu-
fatura, tecnologia e serviços de ponta caiu. Particularmente, os 
lucros trabalhistas como um todo declinaram na porcentagem do 
Produto Interno Bruto (PETRAS, 1973, p. 126). Da mesma forma, 
a taxa de crescimento médio da indústria chegou a míseros 1,4%; 
o emprego no setor industrial descresceu para 25%, enquanto o 
desemprego subiu para mais de 18,4% e o “setor informal” cres-
ceu de 52,5% em 1980 para 56,1% em 1995 (PETRAS, 1973, cap. 
3). Ademais, a privatização de empreendimentos públicos como a 
lucrativa gigante das telecomunicações, Telebrás,  levou à demis-
são em massa de trabalhadores e à subcontratação de funcioná-
rios a baixo custo e sem benefícios sociais. Sob a administração 
de Cardoso, o Brasil teve os mais altos índices de desigualdade 
(segundo o coeficiente de Gini) do mundo.

Cardoso usou subsídios estatais para promover o capital estran-
geiro, sobretudo nos setores agrário-exportador e minerador, 
enquanto médio e pequenos agricultores imploravam por crédi-
to. Seu programa de desregulamentação financeira desencadeou 
a especulação monetária e lucros maciços para bancos da Wall 
Street, com taxas de juros elevadas a mais de 50% (PETRAS, 1973, 
cap. 1, 2). A falência de agricultores provocou a desapropriação 
das suas terras por capitalistas agroexportadores e a concentra-
ção de terras levou a uma virada decisiva quando 7% dos grandes 
proprietários que possuíam fazendas com mais de 2 mil hectares 
aumentaram suas áreas de 39,5% para 43% dos terrenos produti-
vos brasileiros (PETRAS, 1973, cap. 5).

Durante os oito anos de mandato de Fernando Henrique 
Cardoso, de 1994 a 2002, houve uma avalanche de investimentos 
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estrangeiros: mais de U$50 bilhões entraram no país em apenas 
cinco anos, dez vezes o total dos quinze anos anteriores (PETRAS, 
1973, cap. 2). Companhias agrominerais estrangeiras entre as dez 
maiores do mundo em 1997 representavam mais de um terço, 
e continuavam a crescer. Entre 1996 e 1998, as multinacionais 
estrangeiras adquiriram oito das maiores firmas alimentícias, 
mineradoras e metalúrgicas brasileiras (PETRAS, 1973, tabela 
A.6). As políticas neoliberais de Cardoso escancararam as portas 
para a tomada de setores críticos da indústria e dos bancos pelo 
capital estrangeiro. No entanto, foram os presidentes seguintes, 
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, que completaram o 
Grande Recuo da indústria brasileira, ao determinarem o capital 
extrativista como força motriz da economia.

4 DO NEOLIBERALISMO AO CAPITAL EXTRATIVISTA

Durante o mandato de Lula, as privatizações de Cardoso foram 
mantidas e aprofundadas. A ultrajante privatização da compa-
nhia mineradora Vale do Rio Doce por apenas uma fração do seu 
valor, conduzida por FHC, foi defendida por Lula; o mesmo com 
a privatização de fato da Petrobrás, também levada a cabo por 
Cardoso. Lula abraçou as restritivas políticas monetárias, acordos 
de superávit com o FMI, e seguiu as determinações orçamentárias 
dos diretores da entidade (PETRAS, 1973, cap. 1). O mandato de 
Lula tomou as políticas neoliberais de FHC como um guia para 
a reconfiguração da economia brasileira em benefício dos capi-
tais nacional e estrangeiro, dedicados, agora, ao setor de exporta-
ção de matéria-prima. Em 2005, o Brasil exportou U$55,3 bilhões 
em matéria-prima e U$44,2 bilhões em bens manufaturados; em 
2011, triplicou sua exportação de matéria-prima, alcançando 
U$162,2 bilhões, enquanto suas exportações industrializadas subi-
ram para meros U$ 60,3 bilhões.1 Em outras palavras, a diferença 
entre as exportações de produtos industrializados e de matérias-
-primas cresceu de U$13 bilhões para mais de U$100 bilhões nos 
cinco últimos anos do governo Lula. Como observado, a relativa 

1  Brazil Exports by Product Section (USD) < http://www.indexmundi.com/
trade/exports/?country=br >. Acessado em janeiro de 2014.
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desindustrialização da economia e o crescente desequilíbrio entre 
o extrativismo dominante e o setor manufatureiro ilustram a rever-
são do Brasil a seu “estilo de desenvolvimento colonial”. 

5 O CAPITALISMO AGROMINERADOR, O ESTADO E O 
SETOR EXPORTADOR

O capitalismo agrominerador, o Estado e o setor exportador 
brasileiro se beneficiaram enormemente do aumento no preço 
das commodities. Neste prisma, o grande beneficiário foi o setor 
primário agromineral; porém, o custo para a indústria, o transpor-
te público, as condições de vida, a pesquisa e o desenvolvimento, 
e a educação foi enorme. As exportações agrominerais garantiram 
grandes rendimentos para o Estado, mas também usufruíram de  
enormes subsídios, benefícios fiscais e lucros.

Por causa do aumento de cerca de 40% no valor da sua moeda, 
o real, entre 2010 e 2012, a economia industrial brasileira foi 
negativamente afetada pelo boom das commodities, que elevaram 
o preço dos bens industrializados estrangeiros e diminuíram a 
competitividade de produtos industrializados (KINGSTONE, 2012). 
As políticas do “livre mercado” também facilitaram a entrada de 
bens industrializados de baixos preços vindos da Ásia, especial-
mente da China. Enquanto as exportações de matérias-primas 
brasileiras para a China aumentaram, seu setor manufatureiro, 
particularmente o de bens de consumo como produtos têxteis e 
calçados, declinou em mais de 10% entre os anos de 2005 e 2010 
(KINGSTONE, 2012). 

Sob os governos de Lula e Rousseff, a extrema dependência 
de um número limitado de commodities levou a uma acentua-
da queda nas forças produtivas, mensurada pelos investimentos 
em inovações tecnológicas, especialmente aquelas relacionadas 
às indústrias (KINGSTONE, 2012). Além disto, o Brasil se tornou 
mais dependente do que nunca de apenas um mercado. De 2000 
a 2010, as importações de soja – o maior produto agrícola em 
exportação – representaram 40% das exportações brasileiras; as 
importações chinesas de ferro – a principal exportação mineral – 
constituíram mais de um terço das exportações do setor. A China 
também importa cerca de 10% do petróleo, carne, celulose e papel 
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brasileiros (KINGSTONE, 2012). Ao longo dos governos de Lula e 
Rousseff, o Brasil se transformou em uma economia quase mono-
cultureira, dependente de um número muito limitado de merca-
dos. Como resultado disso, a desaceleração da economia da China 
levou a um previsível declínio no crescimento brasileiro para 
menos de 2% entre 2011 e 2013.2

6 BRASIL: PARAÍSO ECONÔMICO DO CAPITAL 
FINANCEIRO

No governo do Partido dos Trabalhadores, as políticas de livre 
mercado e o capital financeiro inundaram o país como jamais 
ocorrera. Como mostram os números, o investimento estrangeiro 
direto deu um salto de U$16 bilhões em 2002, durante o último 
ano do governo FHC, para U$48 bilhões no último ano do governo 
Lula (VSITC EXECUTIVE BRIEFING ON TRADE, 2012). A carteira 
de investimentos – o modelo mais especulativo – passou de U$5 
bilhões negativos em 2002 para U$67 bilhões em 2010. No perí-
odo de 2007 a 2011, a captação líquida de investimentos estran-
geiros diretos (IED) e as carteiras de investimentos totalizaram 
U$400 bilhões, em comparação a U$79 bilhões durante os cinco 
anos anteriores (VSITC EXECUTIVE BRIEFING ON TRADE, 2012). 
Ademais, as carteiras de investimento em títulos de juros altos 
deram retornos entre 8 e 15%, taxas três e quatro vezes superiores 
às da Europa e da América do Norte. Lula e Dilma são os garotos-
-propaganda da Wall Street.

De acordo com os mais importantes indicadores econômicos, 
as políticas dos governos Lula e Dilma têm sido as mais lucrativas 
para o capital financeiro internacional e para os investidores dos 
setores agrominerais do Brasil nos últimos tempos.

7 O MODELO AGROMINERAL E O MEIO AMBIENTE

A despeito da sua retórica política em favor da agricultura fami-
liar, os governos Lula e Dilma têm estado entre os maiores promo-
tores do agronegócio  na história política recente do Brasil, com 

2  FINANCIAL TIMES, 1o de julho de 2013.
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a maior parte dos recursos do Estado direcionados à agricultura, 
financiamento do agronegócio e grandes proprietários de terra. De 
acordo com um estudo, no biênio 2008-2009, pequenos proprietá-
rios receberam U$6,35 bilhões, enquanto o agronegócio e gran-
des proprietários receberam U$31,9 bilhões em crédito e financia-
mento.3 Menos de 4% dos recursos e pesquisas do governo foram 
voltados para a agricultura familiar e fazendas agroecológicas.

No governo Lula, a destruição de florestas tropicais ocorreu 
de maneira acelerada. Entre 2002 e 2008, a vegetação da região 
do cerrado teve uma redução de 7,5% em seus 8,5 milhões de 
hectares, principalmente por causa de corporações do agrone-
gócio (VSITC EXECUTIVE BRIEFING ON TRADE, 2012). O cerra-
do brasileiro é uma das regiões de savana mais ricas do mundo 
biologicamente, concentrada no Centro-Oeste do país. Conforme 
estudo, 69% de todas as terras do cerrado brasileiro pertencem a 
corporações estrangeiras (FERNANDES; CLEMENTS, 2013).  Entre 
1995 e 2005, a parcela do capital estrangeiro no setor agroin-
dustrial de grãos saltou de 16% para 57% . O capital estrangeiro 
capitalizou com as políticas neoliberais de FHC, Lula e Dilma, ao 
se deslocar para o setor de agrocombustíveis (etanol), chegando 
a controlar 22% das companhias brasileiras de açúcar e etanol 
(FERNANDES; CLEMENTS, 2013), e rapidamente se embrenhou 
pela floresta amazônica.

Entre maio de 2000 e agosto de 2005, graças à expansão do 
setor de exportação, o Brasil perdeu 132 mil quilômetros quadra-
dos de floresta, por causa da ampliação de grandes propriedades e 
multinacionais envolvidas com a criação de gado, soja e a silvicul-
tura (FERNANDES; CLEMENTS, 2013). Entre 2003 e 2012, mais de 
137 mil quilômetros quadrados foram desmatados por investimen-
tos governamentais multibilionários em infraestrutura, incentivos 
fiscais e subsídios. Em 2008, os danos à floresta tropical amazô-
nica chegaram a 67%. Sob pressão das populações indígenas, 
camponeses e trabalhadores rurais sem terra, além de movimen-
tos ecológicos, o governo tomou medidas para diminuir o desma-
tamento, que caiu de um volume de 27.772 quilômetros quadrados 

3  Disponível em < http://rainforests:mongabay.com/amazon_destruction > 
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em 2004 (perdendo apenas para o nível de desmatamento durante 
o governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi de 29.059 quilô-
metros quadrados) para 4.656 quilômetros quadrados em 2012 
(FERNANDES; CLEMENTS, 2013). A pecuária extensiva é a princi-
pal causa do desmatamento da Amazônia brasileira. Estimativas 
atribuem 40% deste desmatamento a corporações processado-
ras de carne multinacionais e grandes capitalistas (FERNANDES; 
CLEMENTS, 2013).

Os maiores investimentos dos governos Lula e Dilma, sobre-
tudo em estradas, abriram o caminho das empresas de criação de 
gado para áreas até então inacessíveis de florestas. Durante estes 
governos, a agricultura comercial, em especial de soja, tornou-
-se a maior contribuidora para o desmatamento da Amazônia. 
Juntamente com a degradação do meio ambiente natural, a 
expansão do agronegócio também foi acompanhada pela desa-
propriação, o assassinato e a escravização dos povos indígenas. 
Conforme denúncias da Comissão Pastoral da Terra (CPT), em 
2004, segundo ano de Lula no governo, a violência dos proprie-
tários de terras alcançou seu nível mais alto em vinte anos. Os 
conflitos subiram de 925 em 2002 para 1.690 em 2003 e, finalmen-
te, 1.801 em 2004 (RAMBLA, 2013). De acordo com o governo, as 
corporações de gado e soja exploram, pelo menos, 25 mil brasilei-
ros (na maioria, índios e camponeses sem posses), em “condições 
similares à escravidão”. Como algumas ONGs afirmam, os núme-
ros reais podem ser dez vezes maiores do que este. Em 2005, mais 
de 183 fazendas foram inspecionadas, libertando 4.133 escravos 
(RAMBLA, 2013).

8 MINERAÇÃO: A FRAUDE DA PRIVATIZAÇÃO DA VALE 
DO RIO DOCE (VALE), HOJE, A MAIOR POLUIDORA DO 
MUNDO

Aproximadamente 25% das exportações brasileiras são compos-
tas de produtos minerais – destacando a crescente importância do 
capital extrativista na economia. O minério de ferro é de maior 
importância, e corresponde a 78% do total das exportações mine-
rais. Em 2008, este minério representou U$16,5 bilhões dos U$22,5 
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bilhões dos ganhos totais da indústria.4 Contudo, a grande maioria 
das exportações de ferro é dependente de um único mercado, a 
China. Com a desaceleração do crescimento chinês, a demanda 
diminui e a vulnerabilidade econômica do Brasil aumenta.

Uma única empresa, a Vale do Rio Doce, privatizada mediante 
fusões e aquisições durante o governo de FHC, controla quase 100% 
das minas de ferro produtivas do país.5 Em 1997, a Companhia foi 
vendida pelo governo neoliberal por U$3,14 bilhões, uma minús-
cula fração do seu valor. Durante a década seguinte, a empresa 
concentrou seus investimentos em mineração, estabelecendo 
uma rede global de minas em mais de uma dúzia de países nas 
Américas do Norte e do Sul, Austrália, África e Ásia. Os gover-
nos Lula e Dilma desempenharam um grande papel na facilita-
ção do domínio da Vale no setor de mineração e no crescimento 
exponencial do seu valor: atualmente, este valor é de mais de U$ 
100 bilhões. Mesmo assim, ela paga alguns dos impostos mais 
baixos do mundo, a despeito de ser a segunda maior companhia 
mineradora do planeta, a maior produtora de ferro e a segunda 
maior produtora de níquel. Em 2013, os royalties máximos sobre 
as riquezas minerais passaram de 2 para 4%.6 Em outras palavras, 
durante os governos “progressistas” de Lula e Dilma, os impos-
tos representaram um sexto daqueles praticados na Austrália, que 
mantinha uma média de 12%.

A Vale tem usado seus enormes lucros para diversificar suas 
operações de mineração e atividades relacionadas. Ela vendeu 
seus negócios de aço e celulose por U$2,9 bilhões – quase o mesmo 
preço pago por toda a empresa. Ao invés destes negócios, a Vale 
se concentrou em comprar as minas de ferro dos seus competido-
res, literalmente monopolizando a produção. E, ainda: expandiu e  
 

4 Dados disponíveis em Brazil Mining, < http://www.e-mj.com/index.php/
reatures/850-Brazil-,mining >. Acesso em: 05 jul. 2013.

5 Disponível em <http://en.wilkipedia.org/wiki/vale_miningcompany>. 
Acesso em: 05 jul. 2013.

6 THE ECONOMIST, 2 de junho de 2013.
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passou a trabalhar com manganês, níquel, cobre, carvão, potassa,7 
caulim (argila branca) e bauxita; comprou ferrovias, portos, termi-
nais de contêineres, navios e pelo menos oito plantas hidrelétricas 
(dois terços das quais foram construídas durante o governo Lula).8 
Em suma, o capitalismo monopolista floresceu ao longo do gover-
no de Lula, com lucros recordes no setor extrativista, danos extre-
mos ao meio ambiente e desalojamento maciço de povos indíge-
nas e pequenos produtores.

Como evidenciado, a experiência mineradora da Vale salienta 
as poderosas continuidades estruturais entre os regimes neolibe-
rais de Fernando Henrique Cardoso e Lula: o primeiro, privatizou a 
Vale a preço de queima de estoque; o segundo, promoveu a Vale 
como o monopólio dominante na produção e extração de ferro, 
ignorando completamente a concentração de riquezas, os lucros e 
os poderes do capital extrativista.

Em comparação com o crescimento geométrico dos lucros do 
monopólio para o setor extrativista,  os míseros U$2 dólares em 
subsídios diários proporcionados por Lula e Dilma para reduzir a 
pobreza dificilmente garantem que seus regimes sejam denomina-
dos “progressistas” ou “centro-esquerdistas”. 

Enquanto Lula e Dilma estavam extasiados com o crescimen-
to da “campeã brasileira da mineração”, outros, nem tanto. Em 
2002, Public Eye, um importante grupo de defesa dos direitos 
humanos e meio ambiente, “premiou” a Vale como uma das piores 
corporações do mundo: “A companhia Vale é a que age com o 
maior desrespeito pelo meio ambiente e os direitos humanos no 
mundo”.9 Segundo os críticos referiram, a construção da barragem 
de Belo Monte, no meio da floresta amazônica, pela Vale exer-
ceu “consequências devastadoras para a biodiversidade única e as 
tribos indígenas da região”.10

7  Nota do Tradutor: Trata-se de um tipo de fertilizante.

8  Disponível em < http://en.wilkipedia.org/wiki/vale_miningcompany >. 
Acesso em: 05 jul. 2013.

9     GUARDIAN, 27 de janeiro de 2012.

10  Idem.
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Inegavelmente, o setor minerador tem capital intensivo, gera 
poucos empregos e acrescenta pouco valor às suas exportações. Ele 
polui água, terra e ar, afeta negativamente as comunidades locais, 
desaloja comunidades indígenas e cria uma economia instável. 

Com a forte desaceleração da economia chinesa, especial-
mente do seu setor manufatureiro, de 2012 a 2014, os preços do 
cobre e do ferro caíram. Os rendimentos brasileiros com expor-
tação despencaram, comprometendo seu crescimento geral. 
Particularmente importante é o fato de que o direcionamento de 
recursos para infraestruturas dos setores agrominerais resultou 
na redução de fundos para hospitais, escolas e transporte urbano, 
que estão sobrecarregados e oferecem péssimo serviço a milhões 
de trabalhadores urbanos. 

9 O FIM DO “MEGACICLO” EXTRATIVISTA E A ECLOSÃO 
DE PROTESTOS DE MASSA

Em 2012-2013, o modelo extrativista brasileiro entrou em um 
período de declínio e estagnação, quando a demanda do merca-
do mundial – especialmente o asiático – caiu, particularmente 
no caso da China.11 Então, o crescimento ficou em cerca de 2%, 
mal se equiparando ao crescimento populacional. O modelo de 
crescimento baseado em classes, sobretudo o pequeno estrato de 
investidores em títulos estrangeiros, monopólio da mineração e 
corporações do agronegócio, que controla e que arrecadou grande 
parte dos lucros e benefícios, limitou os “efeitos de redistribuição” 
promovidos pelos governos de Lula e Dilma Rousseff como sua 
“transformação social”.

Enquanto alguns modelos inovadores foram iniciados, a 
sequência e qualidade dos serviços se deteriorou. Leitos para  
internação de pacientes em hospitais diminuíram de 3,3 camas 
para cada 1.000 pacientes em 1993, para 1,9 em 2009, o segundo 
menor nível, de acordo com a Organização para a Cooperação  
e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).12 Da mesma forma, as 

11  FINANCIAL TIMES, 13 de julho de 2013.

12  Idem.
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admissões em hospitais públicos caíram, e longas filas de espera 
e baixa qualidade do serviço são endêmicas. Os gastos federais 
com o sistema de saúde decresceram desde 2003, quando foram 
ajustados pela inflação, consoante o estudo da OCDE. Na saúde 
o investimento público é baixo: 41%, comparados aos 82% de 
investimento do Reino Unido e 45,5% dos Estados Unidos.13 A 
polarização de classes inerente ao modelo extrativo agromineral 
se estende aos gastos do governo, tarifas, transporte e infraes-
trutura: financiamento maciço para estradas, barragens e hidre-
létricas para o capital extrativo, em oposição a transporte público 
inadequado e investimentos cada vez menores em saúde pública 
e transporte. Cabe ressaltar: as raízes mais profundas dos protes-
tos populares de 2013 se localizam na política de classes de um 
Estado corporativo. Nas duas últimas décadas, os governos de 
FHC, Lula e Dilma perseguiram objetivos elitistas e conserva-
dores, protegidos por políticas paternalistas e clientelistas, que 
neutralizaram a oposição das massas por um longo período 
de tempo, antes que as rebeliões e os protestos da população 
desmascarassem a fachada “progressista”.

Os apologistas da esquerda e críticos conservadores que defen-
diam Lula como um “progressista pragmático” negligenciaram o 
fato de que, durante seu primeiro mandato, o apoio estatal è elite 
do agronegócio foi sete vezes maior do que a oferecida a pequenos 
agricultores, os quais representavam quase 90% da força de traba-
lho rural e produzem a maior parte do alimento para consumo 
local. No segundo mandato de Lula, durante a colheita de 2008-
2009, o apoio do Ministério da Agricultura para o agronegócio foi 
seis vezes maior do que os fundos alocados para seu programa 
de redução da pobreza, o altamente divulgado programa “Bolsa 
Família” (PETRAS, 1973). 

Contudo, a ortodoxia econômica e a demagogia política não 
substituem mudanças estruturais substantivas que envolvem uma 
compreensiva reforma agrária que abranja 4 milhões de trabalha-
dores rurais sem terra e a reestatização de empreendimentos extra-
tivos estratégicos como a Vale, de modo a financiar a agricultura 

13  Idem.
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sustentável e preservar a floresta tropical. Ao invés disso, Lula e 
Dilma mergulharam de cabeça no boom do etanol: “açúcar, açúcar 
em tudo”, mas nunca se perguntando “Quais os bolsos que se 
enchem com isto?”. A crescente rigidez estrutural brasileira e sua 
transformação em uma economia capitalista extrativista se inten-
sificaram e ampliaram o alcance da corrupção.

Neste âmbito, a competição por contratos de mineração, 
concessão de terras e enormes projetos de infraestrutura encora-
jam as elites do negócio da agromineração a pagar o “partido no 
poder” para garantir vantagens competitivas. Este foi o caso, parti-
cularmente, do Partido dos Trabalhadores, cujas lideranças execu-
tiva e do partido (desprovida de trabalhadores) era composta de 
profissionais em ascensão, aspirando a posições de elite, que viam 
o suborno como seu “capital inicial”, uma espécie de “acúmulo 
inicial através da corrupção”.

O boom das commodities, que durou quase uma década, enco-
briu as contradições de classe e a extrema vulnerabilidade de uma 
economia extrativista dependente da exportação de bens primá-
rios para mercados limitados. As políticas neoliberais, adaptadas 
para dar continuidade à exportação de commodities, levaram ao 
influxo de bens manufaturados e enfraqueceram a posição do 
setor industrial. Como resultado, os esforços de Dilma Rousseff 
para reviver a economia produtiva de modo a compensar o declí-
nio dos lucros com commodities não funcionaram: estagflação, 
excedentes orçamentários decadentes e enfraquecimento da 
balança comercial atormentaram sua administração, exatamente 
quando a massa de trabalhadores e a classe média exigem uma 
realocação de recursos em larga escala, com a transferência de 
recursos dos subsídios dados ao setor privado para investimentos 
em serviços públicos.

Neste prisma, as fortunas políticas de Dilma e seu mentor, Lula, 
foram inteiramente construídas sobre as frágeis bases do modelo 
extrativista. Eles foram incapazes de reconhecer os limites do seu 
modelo, e muito menos de formular uma estratégia alternativa. 
Propostas improvisadas, reformas políticas, retórica anticorrup-
ção em face dos protestos de milhões de cidadãos que se espa-
lhavam pelo país, nas grandes e pequenas cidades, não resolvem 
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o problema básico da concentração de riqueza, propriedade e o 
poder de classe da elite agromineral e financeira. Suas aliadas 
multinacionais controlam as alavancas do poder político com e 
sem corrupção, e bloqueiam qualquer reforma significativa. 

Mas a era do “Populismo da Wall Street” de Lula chegou ao 
fim. A ideia segundo a qual os lucros das indústrias extrativis-
tas podem comprar lealdades populares mediante consumismo, 
alimentado por crédito fácil, passou. Investidores da Wall Street 
já não elogiam mais os BRICS como um novo mercado dinâmico. 
Como era de se prever, eles estão direcionando seus investimen-
tos para atividades mais lucrativas em novas regiões. Enquanto 
a carteira de investimentos cai e a economia estagna, o capital 
extrativista intensifica seu passo em direção à Amazônia e, com 
isto, intensifica também seu custo sobre a população indígena e a 
floresta tropical.

Um dos piores anos para os povos indígenas foi 2012. De acor-
do com o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), afiliado à Igreja 
Católica, o número de incidentes violentos contra as comunidades 
indígenas aumentou 237%.14 O governo de Dilma Rousseff deu aos 
índios o menor número de homologações de terreno em compa-
ração a qualquer outro presidente desde o retorno da democracia 
(foram apenas sete títulos homologados). Neste ritmo, o Estado 
brasileiro levará um século para garantir os títulos de terrenos 
requeridos pelas comunidades nativas. Ao mesmo tempo, em 
2012, 62 territórios indígenas foram invadidos por proprietários de 
terras, mineradores e madeireiros, 47% mais que em 2011.15

Como evidenciado, o maior ameaça de desapropriação vem dos 
gigantescos projetos de barragens em Belo Monte e os projetos de 
uma enorme hidrelétrica que estão sendo promovidos pelo gover-
no Dilma. Enquanto a economia agromineral vacila, as comunida-
des indígenas vão sendo sufocadas (“genocídio silencioso”) para 
intensificar o crescimento das empresas agrominerais. Os maiores 
beneficiários da economia extrativista brasileira são os grandes 

14  FINANCIAL TIMES, 13 de julho de 2013.

15  Idem.
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comerciantes mundiais de commodities que, no mundo todo, 
embolsaram U$250 bilhões no período de 2003 a 2013, superan-
do os lucros das maiores empresas da Wall Street e cinco das 
maiores companhias automotivas. Em meados dos anos 2000, 
alguns comerciantes desfrutaram retornos de 50 a 60%. Mesmo 
em 2013, eles ainda estavam lucrando uma média de 20 a 30%.16 
Especuladores de commodities ganharam dez vezes mais do 
que o que foi gasto com os pobres. Estes especuladores lucram 
com flutuações de preços entre locações, com oportunidades de 
arbitragem oferecidas por uma abundância de preços discrepan-
tes entre regiões. Neste contexto, os comerciantes monopolis-
tas eliminaram os competidores, e os baixos impostos (entre 5 
e 15%) ajudaram a aumentar suas enormes riquezas. Hoje, os 
grandes beneficiários do modelo extrativista de Lula e Dilma, 
superando inclusive os gigantes agromineradores, são os vinte 
maiores especuladores de commodities.

10 CAPITAL EXTRATIVISTA, COLONIALISMO INTERNO E 
O DECLÍNIO DA LUTA DE CLASSES

A luta de classes, sobretudo sua expressão por meio de greves 
lideradas pelos sindicatos e por trabalhadores rurais em acampa-
mentos que promovem ocupações de terrenos, caiu vertiginosa-
mente no último quarto de século. Durante o período seguinte à 
ditadura militar (1989), o Brasil foi o líder mundial em greves, com 
4 mil verificadas em 1989.

Com o retorno da política eleitoral e a incorporação e legalização 
de sindicatos, especialmente na organização de barganha coletiva 
tripartite, as greves diminuíram para uma média de 500 durante os 
anos 1990. Com o exercício do governo Lula (2003-2010), as greves 
caíram ainda mais, para 300-400 ao ano (ZIBECHI, 2013). Os alia-
dos do governo Lula, os dois maiores sindicatos – a CUT e a Força 
Sindical – se tornaram adjuntos virtuais do Ministério do Trabalho: 
sindicalistas garantiram posições no governo e as organizações 
receberam mais subsídios governamentais, declaradamente a 

16  FINANCIAL TIMES, 15 de abril de 2013.
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serem investidos em treinamento para “emprego” e na educação 
de trabalhadores.

Com o boom das commodities e o aumento na receita do 
Estado e dos ganhos com a exportação, os governos formularam 
uma estratégia de redistribuição, aumentando o salário mínimo 
e lançando novos programas antipobreza. No interior do país, o 
MST continuou a exigir uma reforma agrária e se envolveu em 
ocupações de terras, mas sua posição de apoiar criticamente o 
Partido dos Trabalhadores em troca de subsídios sociais levou a 
um forte declínio no número de acampamentos, a partir dos quais 
as ocupações se iniciavam.  

No começo do governo Lula, em 2003, o MST tinha 285 acam-
pamentos; em 2012, eram apenas treze (ZIBECHI, 2013). O declínio 
na luta de classes e a cooptação dos movimentos de massa estabe-
lecidos coincidiram com a intensificação da exploração pelo capi-
talismo extrativista no interior do país e a violenta desapropriação 
das comunidades indígenas. Em outras palavras, a crescente explo-
ração do “interior” pelo capital agromineral facilitou a concentração 
de riquezas nos grandes centros urbanos e nas áreas rurais instituí-
das, levando à cooptação de sindicatos e movimentos rurais. Assim, 
a despeito de algumas declarações e protestos simbólicos, o capital 
agromineral encontrou uma solidariedade pouco organizada entre 
o trabalho urbano, os índios desapropriados e os trabalhadores 
rurais escravizados na Amazônia “liberada”.

Lula e Dilma desempenharam um papel-chave na neutralização 
de qualquer frente nacional unida contra as depredações causadas 
pelo capital agromineral. A deterioração das maiores confedera-
ções trabalhistas é visível não apenas em sua presença no governo 
e em sua ausência nas greves, mas também na organização dos 
encontros anuais dos trabalhadores no dia 1º de maio. Conforme 
observamos, os eventos recentes não incluíram nenhum conteú-
do político. Há espetáculos musicais, apimentados por sorteios de 
loteria oferecendo automóveis e outras formas de entretenimento 
consumista, financiados e apoiados pelos maiores bancos priva-
dos e companhias multinacionais (ZIBECHI, 2013).  Na verdade, 
esta relação entre cidade e Amazônia se parece muito com uma 
espécie de colonialismo interno, no qual o capital comprou uma 
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aristocracia trabalhadora e a transformou em um cúmplice, seu 
aliado na pilhagem das comunidades do interior. 

11 MOVIMENTOS DE MASSA: O MODELO EXTRATIVISTA 
EM ESTADO DE SÍTIO

Se a CUT e a Força Sindical estão cooptadas, o MST enfra-
quecido e as classes mais baixas receberam aumentos salariais, 
como e por que movimentos de massa sem precedentes eclodiram 
em cerca de 100 grandes e pequenas cidades através do país? O 
contraste entre os novos movimentos de massa e os sindicatos 
ficou evidente em sua capacidade de mobilizar apoio durante os 
dias de protesto em junho e julho de 2013: os primeiros mobiliza-
ram 2 milhões de pessoas; os segundos, 100 mil.

O que precisa ser esclarecido é a diferença entre os pequenos 
grupos locais e de estudantes (Movimento Passe Livre – MPL), que 
detonaram os movimentos de massa por causa do aumento nos 
preços das passagens de ônibus e os gastos faraônicos do Estado 
com a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016; e os 
movimentos de massa espontâneos que questionaram as políticas 
monetárias e as prioridades do Estado em sua totalidade.

Muitos apologistas dos governos Lula e Dilma aceitam sem 
questionamentos as determinações orçamentárias destinadas a 
projetos sociais e de infraestrutura, quando, na verdade, apenas 
uma fração é realmente gasta com estes projetos, já que muito 
é desviado pela corrupção. Por exemplo, entre 2008 e 2012, R$ 
6,5 bilhões foram destinados ao transporte público nas principais 
cidades, contudo, apenas 17% atingiram sua destinação.17

De acordo com a ONG Contas Abertas, em um período de cerca 
de dez anos, o Brasil gastou mais de R$160 bilhões em obras públi-
cas inconclusas ou que nunca saíram do papel ou, ainda, foram 
desviados por políticos e assessores corruptos. Um dos casos 
mais significativos de corrupção e má gestão é a construção de 
um trecho de 13 quilômetros do metrô de Salvador, com a previ-
são de estar finalizado em quarenta meses, ao custo de R$307 

17  VEJA. Ano 46, nº 29, 17 de julho de 2013.
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milhões. Treze anos depois (2000-2013), os gastos aumentaram 
em quase R$1 bilhão de reais e mal foram concluídos 6 quilôme-
tros. Seis locomotivas e 24 vagões comprados por R$ 100 milhões 
estão quebrados e a garantia dos fabricantes expirou.18 O projeto 
está paralisado por denúncias de superfaturamento e corrupção 
envolvendo membros dos governos municipal, estadual e federal. 
Enquanto isso, 200 mil passageiros são forçados, diariamente, a se 
utilizar de ônibus depredados.

A profunda corrupção dominante nos governos Lula e Dilma 
abriu um fosso que separa as conquistas alardeadas pelos gover-
nos e a dura experiência diária de grande maioria do povo brasilei-
ro. Distância semelhante existe referente aos gastos para a preser-
vação da floresta amazônica, das terras indígenas e dos fundos 
direcionados aos programas antipobreza: representantes corrup-
tos do PT desviam fundos para financiar suas campanhas eleito-
rais ao invés de empregá-los para o combate à destruição do meio 
ambiente e à redução da pobreza.

Se a riqueza proveniente do boom no modelo extrativista agro-
mineral se “espalhou” para o resto da economia e aumentou os 
salários, isto aconteceu de maneira extremamente irregular, desi-
gual e distorcida. A grande riqueza concentrada no topo encon-
trou expressão em uma espécie de novo sistema de castas, no qual 
o transporte privado (helicópteros e helipontos), clínicas e esco-
las particulares, áreas de lazer e exércitos de segurança privada 
para os ricos e prósperos foram financiados pelos subsídios 
garantidos pelo Estado. Em contraste, as massas experimentaram 
um acentuado declínio relativo e absoluto dos serviços públicos 
nas mesmas áreas essenciais da sobrevivência.

E ainda: o aumento do salário mínimo não compensou o longo 
tempo de espera em salas de emergência de hospitais públicos, o 
transporte público lotado e irregular, as ameaças e a falta de segu-
rança pessoais (quase 50 mil homicídios apenas no ano de 2012) 
(BRAZILIAN FORUM ON PUBLIC SAFETY, s/d). Pais que recebem 
a doação antipobreza mandam seus filhos para escolas decaden-
tes onde professores mal remunerados são jogados de uma escola 

18  Idem.
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para outra, mal conhecendo seus estudantes e proporcionando 
experiências pífias de aprendizado.

A maior indignidade para aqueles que recebem as bolsas para 
subsistência é serem informados de que, nesta sociedade de 
castas, eles constituem a “classe média”; que eles fazem parte de 
uma grande transformação social que retirou 40 milhões de pesso-
as da pobreza, enquanto eles vão para casa depois de horas de 
engarrafamentos, voltando de trabalhos cujo salário mensal é o 
equivalente a uma partida de tênis em um country club classe A.

Evidentemente, a economia extrativista agromineral acentuou 
todas as desigualdades socioeconômicas do Brasil, e os gover-
nos de Lula e Dilma destacaram estas diferenças ao aumentar as 
expectativas, apregoando suas realizações e, depois, ignorando 
os reais impactos sociais na vida diária. As alocações de grandes 
verbas orçamentárias do governo para o transporte público e as 
promessas de projetos de novas linhas de trens e metrôs têm sido 
adiadas por décadas de corrupção ininterrúpta e em larga esca-
la. Bilhões de reais gastos através dos anos renderam resultados 
mínimos, apenas alguns quilômetros concluídos. Como resultado, 
o fosso entre as projeções otimistas do governo e a frustração da 
população aumentou grandemente. A distância entre a promessa 
populista e o crescente fosso que separa as classes não pode ser 
diminuída por loterias de sindicatos ou almoços VIPs, especial-
mente para toda uma geração de jovens trabalhadores que não 
estão ligados a antigas memórias de Lula, o “metalúrgico”, de mais 
de um quarto de século.

A CUT, a Força Sindical e o Partido dos Trabalhadores são 
irrelevantes ou até mesmo percebidos como parte do sistema de 
corrupção, estagnação social e privilégio. Conforme observado, a 
característica mais marcante da nova onda de protestos de classes 
é a separação geracional e organizacional: antigos metalúrgicos 
estavam ausentes; jovens trabalhadores não organizados estão 
presentes. Organizações locais espontâneas substituem os sindi-
catos cooptados. O ponto de confronto são as ruas, não os locais 
de trabalho. Desse modo, as demandas vão muito além de ques-
tões monetárias e salários; os problemas são sociais, padrões de 
vida, orçamentos nacionais. Enfim, os novos movimentos sociais 
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levantam a questão das prioridades da classe nacional. O governo 
está desapropriando centenas de milhares de moradores de fave-
las – um expurgo social – para construir complexos esportivos e 
acomodações de luxo. Questões sociais alimentam os movimen-
tos de massa. Sua independência organizacional e sua autonomia 
destacam o grande desafio de todo o modelo extrativista neolibe-
ral, ainda que nenhuma organização ou liderança nacional tenha 
surgido para elaborar uma alternativa a partir destes movimentos. 

Ainda assim, a luta continua. Os mecanismos tradicionais de 
cooptação fracassam porque não há líderes identificáveis para 
serem comprados. O governo, enfrentando o declínio dos preços 
das commodities e dos mercados exportadores, profundamente 
comprometido com os investimentos multibilionários, não produ-
tivos, nos Jogos Olímpicos, tem poucas alternativas. Há muito 
tempo, o PT perdeu sua vanguarda antissistêmica. Seus políticos 
estão ligados e são financiados por bancos e elites agrominera-
doras. Os líderes sindicais protegem seus feudos, suas deduções 
automáticas de impostos e suas remunerações. Portanto, os movi-
mentos de massa de cidades como as comunidades indígenas 
da Amazônia terão de encontrar novos instrumentos políticos. 
Contudo, ao tomar o caminho da “ação direta”, eles já deram um 
grande e importante primeiro passo. 

Tradução: Camila Alves da Costa
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1 INTRODUÇÃO

Na última década, todos os países do BRICS investiram avul-
tados recursos de capital financeiro e prestígio político na recep-
ção de megaeventos desportivos: os Jogos Olímpicos de Verão 
2008, em Beijing, os Jogos da Commonwealth 2010, em Delhi, 
o Campeonato Mundial FIFA 2010, na África do Sul, os Jogos 
Olímpicos de Inverno 2014 e o Campeonato Mundial FIFA 2018 
na Rússia – a última, copiando a abordagem “dupla” do Brasil ao 
Campeonato Mundial FIFA (2014) e os Jogos Olímpicos (Rio de 
Janeiro 2016). 

Em outras palavras, há a tendência para aproximar os mega-
eventos desportivos e as chamadas “economias emergentes”. 
Esses países combinam três elementos cruciais: disponibilidade de 
recursos; ambição de fortalecer a imagem de potência emergente 
perante o mundo; e relativa debilidade das instituições que prote-
gem o meio ambiente e os direitos humanos. A combinação desses 
elementos permite que as cidades anfitriãs cumpram um “pacote” 
de intervenções exigidas pelos comitês internacionais das orga-
nizações, tais como a Associação da Federação Internacional de 
Futebol (FIFA) e o Comitê Olímpico Internacional (COI). 

Este artigo começa por descrever a “cidade global” – a impor-
tância de as cidades atuais marcarem presença no palco inter-
nacional, competindo por investimentos. Em seguida, demons-
tra como os megaeventos desportivos se tornaram a estratégia 
central para as cidades do Sul se apelidarem “cidades globais”. 
As características inerentes à recepção desses eventos, exigindo 
um planejamento flexível para responder aos critérios dos inves-
tidores privados, desafiam os quadros institucionais existentes e 
a governança democrática. Apresentamos como principal caso 
o Rio de Janeiro. No final do artigo discutiremos as reações que 
estão surgindo nas cidades anfitriãs contra esses acontecimentos.

Nosso argumento baseia-se no fato de que os megaeventos 
desportivos se alinham cada vez mais com os grandes interesses 
privados, consolidam as práticas neoliberais de gestão municipal 
em termos de “empreendedorismo urbano” e suprimem as exigên-
cias e os direitos dos cidadãos comuns. Desse modo, as cidades 
anfitriãs, como o Rio, tornam-se “cidades de exceção”. A pergunta 
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a que o artigo tenta responder é: como é que as forças populares 
reagem a esses acontecimentos e por quê? Poderão os protestos 
de massas que apanharam o Brasil e o mundo de surpresa durante 
o “ensaio” para o Campeonato Mundial FIFA em junho de 2013 
estabelecer novos padrões e dar margem a novos tipos de “exce-
ções” nas cidades anfitriãs? 

2 OS MEGAEVENTOS DESPORTIVOS E A “CIDADE GLOBAL”

No atual mundo globalizado existe uma crescente competição 
interurbana pelos fluxos internacionais de capitais e os visitantes. 
Para produzir a imagem de cidade capaz de competir por esses 
recursos no mercado internacional, é importante adotar estraté-
gias publicitárias de branding do espaço urbano (MASCARENHAS, 
2012). Recentemente, as cidades do Sul global adotaram a recep-
ção de megaeventos desportivos internacionais como estratégia 
de branding. Megaeventos, como o Campeonato Mundial FIFA e os 
Jogos Olímpicos, acarretam capital internacional, turistas e inves-
tidores, colocando a cidade anfitriã no palco mundial. Assim, as 
cidades anfitriãs utilizam a arena dos megaeventos para se apre-
sentarem como futuras respeitáveis “cidades globais”. 

As bem-sucedidas licitações do Brasil e do Rio de Janeiro para 
os Jogos Pan-Americanos de 2007, o Campeonato Mundial FIFA 
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 coroam a notável ascensão do 
país, após décadas de fracassos na tentativa de tornar-se um peso 
pesado econômico  e diplomático. Tal como os Jogos Olímpicos de 
2008 em Beijing marcaram o renascimento da China como potên-
cia mundial (BROUDEHOUX, 2007), os jogos do Rio, em 2016, 
poderão ser entendidos como um selo de aprovação para a maio-
ridade do gigante da América do Sul.

Como observado, o êxito das licitações do Rio de Janeiro para 
estes eventos deve-se a uma mudança fundamental na estratégia 
de liderança municipal nos anos 1990. Os acadêmicos  locais iden-
tificam a liderança do presidente da Câmara populista transforma-
do em neoliberal, César Maia, como ponto de mudança (VAINER, 
2000). Em 1993, Maia convidou a Associação Comercial do Rio de 
Janeiro (ACRJ) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan) para se juntarem à municipalidade na elaboração 
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de um Plano Estratégico para a cidade. Notável urbanista de 
Barcelona, o dr. Jordi Borja foi o principal consultor. Inspirado nos 
Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992, o plano dava ênfase ao 
enorme potencial de projetos em grande escala e megaeventos, a 
exemplo dos Jogos Olímpicos, no branding do Rio de Janeiro como 
destino para turistas e investidores financeiros e na sua transfor-
mação em “cidade global”. Em 1994, as municipalidades, empre-
sas privadas e associações comerciais juntaram-se e criaram um 
Plano Estratégico do Rio de Janeiro, aprovado à margem dos canais 
democráticos de participação (VAINER, 2000, p. 106). Em 1996, a 
cidade fez sua primeira licitação para receber os Jogos Olímpicos 
e, em 2009, ganhou o concurso para os de 2016 (MASCARENHAS 
et al., 2011). O Plano Estratégico orienta-se por exigências e inte-
resses comerciais, visando tornar a cidade mais “atrativa” para o 
mercado internacional (BRAATHEN et al., 2013, p. 9).

Conforme proposto, os negócios e as oportunidades de negó-
cio são as fundações essenciais da nova cidade e do novo plano 
urbanístico. Nos negócios, uma gestão eficaz consegue tirar 
partido das oportunidades mais rápido do que a concorrência. 
No âmbito do planejamento estratégico, a própria cidade deveria 
funcionar como empresa. Todavia, o controle político e a buro-
cracia, como resposta aos direitos e orientações institucionais da 
Constituição, ou o Plano Mestre, impedem a cidade de tirar parti-
do das oportunidades de negócio e, consequentemente, de pare-
cer eficiente e competitiva (VAINER, 2011, p. 5). Neste âmbito, a 
recepção de megaeventos desportivos intensifica tais processos, 
porquanto exige flexibilidade para o cumprimento dos requisitos 
da FIFA ou do COI. 

Na sua avaliação crítica do Campeonato Mundial FIFA 2010 na 
África do Sul, Bond, Desai e Maharaj (2011) demonstram que os 
resultados foram prioridades dúbias, gastos excessivos, perda de 
soberania e de direitos humanos e promessas não cumpridas de 
Trickle-Down. Os megaeventos desportivos trazem patrocinadores 
corporativos multinacionais que exigem direitos exclusivos sobre 
os locais dos eventos e outros espaços públicos (KLAUSER, 2011; 
MASCARENHAS et al., 2012). Dada a incapacidade dos quadros 
institucionais existentes para responder às necessidades dos 
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patrocinadores internacionais e dos interesses privados, os manuais 
de licitação olímpicos tornam-se documentos de planejamento urba-
nístico de fato nas cidades anfitriãs. David Harvey descreve a limitada 
cooperação entre as municipalidades e os líderes do setor privado 
como tendência internacional para transformar a governança urbana 
em “empreendedorismo urbano” (HARVEY, 1989). Outros chamam 
esse novo planejamento estratégico de “urbanismo ad hoc” (ASCHER, 
2001) ou cidade empresa (VAINER, 2011).

De acordo com Vainer (2000), o atropelo das orientações insti-
tucionais e a implementação de um regime neoliberal só podem 
acontecer pela união da cidade em torno de um projeto comum. 
No Rio, os Jogos Olímpicos serviram de pretexto e dois elementos 
foram fundamentais para legitimar sua transformação numa cida-
de anfitriã. Por um lado, o patriotismo da cidade gerou profundo 
orgulho entre os habitantes, perante a perspectiva de receber um 
megaevento global. Por outro lado, uma sensação generalizada 
de crise urbana derivante da escalada de violência que caracteriza 
a cidade desde os anos 1990. A crise urbana autorizava e exigia 
uma nova forma de constituição de poder na cidade. Recorrendo 
às teorias de Giorgio Agamben sobre o estado de exceção, Vainer 
defende que os preparativos para estes eventos levaram a que 
cidades como o Rio se tornassem “cidades de exceção”.

3 CIDADES DE EXCEÇÃO – O CASO DO RIO DE JANEIRO

Inspirando-se tanto na obra de Foucault sobre biopolítica e 
mentalidade governativa como nas reflexões de Walter Benjamin, 
Hanna Arendt e Carl Smith, Giorgio Agamben escreveu sobre o 
estado de exceção. Agamben (1995) demonstra como os efeitos 
das decisões tomadas pelo Estado (ou quem quer que exerça o 
poder soberano) podem conduzir à exclusão de uma pessoa da 
comunidade política e da proteção que lhe é dada pelas suas leis e 
direitos. Em situações de crise ou guerra, circunstâncias excepcio-
nais justificam atos excepcionais, o que leva à aceitação de medi-
das à margem do quadro legal. Isso permite a eliminação física 
não só de opositores políticos, mas também de categorias inteiras 
de cidadãos entendidos como externos e não integrantes em rela-
ção à sociedade (FOUCAULT, 2003; AGAMBEN, 2005). 
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A noção de Rio “civilizador” tem sido um tema constante na 
história da cidade, com as classes superiores tentando controlar 
as atividades, a forma como se vestir e os comportamentos das 
massas, a serviço dos seus interesses. Há muito as elites locais 
imaginam o Rio como cidade do Primeiro Mundo e se esforçam 
para manter essa ilusão (BROUDEHOUX, 2001). Capital cultu-
ral e turística do Brasil, desde finais do século XIX que o Rio de 
Janeiro é conhecido como a cidade maravilhosa. A par da produção 
da imagem da cidade como paraíso tropical, contudo, os espaços 
urbanos informais conhecidos como favelas surgiram como aber-
rações na cidade moderna. Ao longo da sua história, as favelas 
foram sempre rejeitadas pela cidade “formal” e correm risco de 
destruição iminente (PERLMAN, 2010, p. 26). 

No período da ditadura militar (1964–1985) a grande maio-
ria das favelas do Rio de Janeiro era alvo de políticas públicas de 
remoção. Então os residentes eram removidos para novas habita-
ções em áreas distantes do centro da cidade – tanto para “recivili-
zar” essas populações como para embelezar a cidade. Com a rede-
mocratização do Brasil nos anos 1980, as políticas concernentes 
às favelas foram revistas. Tendo-se provado incapazes de resolver 
o défice de habitação na cidade, as políticas de remoção foram 
encerradas e o debate público passou a concentrar-se na neces-
sidade de integrar as favelas na cidade (OLIVEIRA et al., 2012, p. 
47). Programas como o Favela-Bairro, lançado pela prefeitura em 
1993 para melhorar todas as favelas da cidade, geraram a noção 
de que “a favela ganhou!” nos finais da década de 1990 (ZALUAR; 
ALVITO, 1998). Um dos seus argumentos era de que as favelas já 
não corriam o risco de remoção e as pessoas já defendiam sua 
urbanização. Estaria o Rio de Janeiro prestes a tornar-se uma 
“exceção à exceção” – uma cidade para as massas desfavorecidas?

Com as políticas supostamente pró-pobres dos governos 
após 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos 
Trabalhadores (PT) se tornou presidente, poderíamos presu-
mir que as velhas divisões entre a “favela” e o “asfalto” estavam 
sendo extintas. O governo federal investe incalculáveis quantias 
em programas de grande escala para a recuperação dos bairros 
mais carentes, a habitação social e a construção de melhores 
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infraestruturas. Entre as principais referências estão o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) federal e o Minha Casa Minha 
Vida (MCMV). No Rio de Janeiro, esses programas estão intimamen-
te ligados aos megaeventos. 

Portanto, as cidades anfitriãs têm muitas oportunidades para 
utilizarem os megaeventos desportivos como a Copa Mundial e os 
Jogos Olímpicos juntamente com os respectivos capitais e investi-
mentos, como ferramenta concreta para a mudança social. Contudo, 
o investimento público maciço necessário para a concretização de 
tais eventos enfrenta muitas vezes a oposição local. Deixar um 
legado positivo é, pois, uma das preocupações recentes do “sistema 
olímpico”, como forma de se legitimar (HORNE; WHANNEL, 2012). 
No processo de licitação, as cidades apresentam um plano de lega-
do sobre a forma como utilizarão o evento para abordar os desa-
fios sociais, econômicos, infraestruturais e de planejamento urba-
no, como aspecto central da sua candidatura, superando amiúde 
o estritamente necessário para poderem acolher os jogos. Os últi-
mos Jogos Olímpicos a ser recebidos, os Jogos de Londres de 2012, 
foram aplaudidos por um plano de legado que dava ênfase à recu-
peração urbana de bairros desfavorecidos selecionados. O Rio de 
Janeiro também tem um plano ambicioso que visa o emprego dos 
Jogos Olímpicos para a transformação da cidade. De modo geral, os 
planos de legado variam entre a melhoria habitacional, a redução 
da criminalidade, a inclusão social, a recuperação e as infraestru-
turas de comunicações combinados com a tentativa de ressusci-
tar a imagem nacional e internacional da cidade (GIRGINOV, 2013, 
p. 301). O Morar Carioca prometia uma herança social dos Jogos 
Olímpicos em termos de recuperação de todas as favelas do Rio de 
Janeiro, até 2020 (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010; BITTAR, 
2011). No Plano de Gestão de Sustentabilidade para os Jogos 
Olímpicos (PGS) desenvolvido pela prefeitura do Rio de Janeiro, o 
governo da cidade declara que um dos objetivos estratégicos do 
Departamento de Planejamento  Municipal é “organizar uns jogos 
totalmente inclusivos que deixem a população da cidade com um 
saldo social positivo”. Não admira que num país fanático por fute-
bol, como o Brasil, a perspectiva de receber o Campeonato Mundial 
FIFA tenha começado por receber muito apoio.
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Outrora considerado forma de entretenimento, o deporto surge 
agora como força política, social e econômica relevante (HILLER, 
2000). Para além disso, desempenha um importante papel cultural 
ou hegemônico-cultural. Pode ser usado e abusado para consoli-
dar identidades nacionais. Esses diferentes papéis do desporto são 
desempenhados com grande poder nos megaeventos desportivos 
(TOMLINSON; YOUNG, 2006). O slogan oficial da Copa do Mundo 
2014 no Brasil é “Todos num só ritmo”. Segundo as páginas web da 
FIFA, o slogan é mais do que uma frase de ordem. Antes

representa a mentalidade e o tema subjacentes a todos os as-
pectos da organização do torneio […] Os brasileiros são convi-
dados a juntar-se e a celebrar o imenso orgulho pela posição do 
país no palco global e pelo seu papel como anfitriões da Copa 
do Mundo FIFA 2014.1

Já o slogan dos Jogos Olímpicos de 2016 é “Viva sua paixão”. 
Esses slogans dão corpo aos poderosos sentimentos que o despor-
to desperta.

4 PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS

O que se observou na África do Sul relativamente ao 
Campeonato Mundial FIFA 2010, contudo, é o que se pode espe-
rar numa escala bem superior no Brasil. Os muitos atrasos, orça-
mentos superfaturados, escândalos de corrupção e abusos dos 
direitos humanos e civis dominantes nas obras de construção no 
Rio de Janeiro já conduziram a um novo ritmo de exigência do 
processo. Um número crescente de pessoas questiona as verda-
deiras intenções das autoridades e as consequências finais para 
os cidadãos comuns. 

Apesar de uma década de crescimento econômico  e redução 
da pobreza sob as administrações do PT, as cidades brasileiras 
têm a honra dúbia de serem as mais desiguais do mundo. O maior 
rendimento das pessoas permitiu o aumento do consumo, mas 
não resultou automaticamente numa melhoria da qualidade de 
vida, uma vez que os indicadores da criminalidade e da violência, 

1 Ver: < http://www.fifa.com/worldcup/organisation/officialslogan/>.
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bem como os níveis de educação e saúde, permanecem reduzi-
dos. Ademais, não resolveu o problema da segregação espácio-
-social que caracteriza cidades como o Rio de Janeiro. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, 
22% da população do Rio de Janeiro vivia em favelas. Embora nem 
todos os habitantes das favelas sejam pobres, ainda existem vários 
marcadores socioeconômicos, políticos, raciais e culturais que os 
excluem dos direitos de cidadania de que gozam os residentes da 
cidade formal – aquilo a que Holston (2007) chama “cidadania dife-
renciada”. Com os preparativos para os megaeventos, essas dife-
renças tornam-se mais evidentes. 

Como argumenta Carlos Vainer (2011), os preparativos para os 
megaeventos autorizaram, consolidaram e legalizaram práticas 
de exceção para cumprir as exigências dos patrocinadores priva-
dos e dos comitês de organização. Multiplicaram-se as formas de 
ilegalidade e as exceções à ordem institucional, o que faz do Rio 
uma cidade de exceção permanente. Nesse caso, os contratos e 
a as negociações casuísticas tornaram-se mais importantes do 
que a lei, e o poder de negociação ganhou mais peso do que o 
cumprimento das decisões da maioria e dos direitos dos cidadãos. 
Os direitos previamente adquiridos consagrados na Constituição, 
tais como o direito à habitação, estão sendo progressivamente 
negados, sob o pretexto de impedirem a liberdade do mercado 
e, portanto, restringirem a modernização e o desenvolvimento 
econômico (DAGNINO, 2010). Isso é especialmente visível nas 
favelas da cidade. A palavra remoção, que foi amplamente empre-
gada nos tempos da ditadura militar, voltou a constar da agenda. 
Só no Rio, 40 mil pessoas correm o risco de remoção, devido à 
construção de projetos em grande escala ligados aos megaeventos 
da cidade. Na sua maioria, são residentes pobres das favelas. 

A Vila Autódromo, um espaço que se desenvolveu num bairro 
da classe trabalhadora na zona ocidental de crescimento exponen-
cial da classe média alta da Barra de Tijuca, serve de exemplo para 
a relação conflituosa entre os residentes locais e o governo, por 
causa dos megaeventos que estão por vir. Os moradores sofrem a 
ameaça de relocalização coletiva, para darem lugar à construção 
de recintos desportivos e centros de acomodação para os Jogos 
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Olímpicos de 2016 (consultar BRAATHEN et al., 2013). Altamente 
pressionado pelos residentes e as organizações da sociedade civil, 
o governo prometeu pensar num plano alternativo que permita a 
permanência de uma parte da comunidade. Apesar disso, conso-
ante afirmam os atores da sociedade civil, a prefeitura ainda utiliza 
medidas extrajudiciais para forçar os moradores a aceitarem a relo-
cação. Outra área afetada pelas contínuas “melhorias” da cidade é o 
complexo de favelas de Manguinhos, situado em zonas fabris aban-
donadas. Desde que foi selecionado pelo PAC, em 2008, a comuni-
dade tem sido vítima de um brutal e prolongado processo de despe-
jo. As autoridades recorreram ao uso estratégico de uma tática de 
expulsão, segundo a qual demolem algumas casas, deixando para 
trás as ruínas e, por conseguinte, entulho, destroços e condições 
perigosas. Assim, para além de tornarem a vida insuportável para 
os que ali permanecem, deixam a mensagem concreta de que o seu 
despejo é iminente (BRAATHEN et al., 2013).

Casos como este mostram bem os “benefícios” e o “legado” dos 
megaeventos promovidos e impostos à custa das comunidades 
desfavorecidas localizadas perto das instalações desportivas e das 
principais vias de acesso. Como evidenciado, a moradia de substi-
tuição construída através do programa de habitação federal MCMV 
se situa majoritariamente na distante parte noroeste da cidade, 
onde a terra é barata, as oportunidades de emprego são limita-
das e os serviços de transportes são deficitários. Estudos feitos 
por urbanistas indicam que o programa MCMV reproduz a lógi-
ca antiga das “zonas habitacionais” para onde os pobres acabam 
por ser empurrados, em locais sem oportunidades de emprego e 
desprovidos de sistemas de transporte (BRAATHEN et al., 2013). 
Neste contexto, os direitos institucionais dessas pessoas tiveram 
de dar lugar à prosperidade da sociedade em geral, definida no 
discurso neoliberal de desenvolvimento econômico. Nas palavras 
de Agamben (1995), essa “vida despida’ ou ‘nua’ representa pesso-
as ou grupos de pessoas que outros podem ameaçar impunemente 
e tratar sem respeito ao seu bem-estar psicológico e físico”. 
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5 SEGURANÇA

Os mais recentes esforços de melhororamento da imagem 
do Rio exemplificam a relação entre o espaço, o poder e a justi-
ça social, numa sociedade dominada pela ideologia do mercado 
livre e caracterizada por intensa polarização social. Acrescida das 
forças de segurança e policiais a mobilização também faz parte 
dessa imagem. Segundo Samara (2010, 2011), a governança urba-
na num ambiente neoliberal orienta-se amiúde por preocupações 
de segurança, relativas à proteção da ordem pública e do cres-
cimento econômico , sobretudo em cidades altamente desiguais. 
À semelhança da Cidade do Cabo no Campeonato Mundial de 
2010, a demanda do Rio de Janeiro para se posicionar no palco 
global resultou em duas agendas contrárias. Por um lado, a repu-
tação do Rio de Janeiro como uma das cidades mais desiguais do 
mundo exigia a implementação de estratégias de favorecimento 
dos pobres para abordar o legado de desigualdades sociais e espa-
ciais. Os programas PAC, MCMV e Morar Carioca de melhoria das 
favelas deixarão supostamente um “legado duradouro” à cidade, 
depois dos megaeventos. Por outro lado, o desejo de alcançar o 
estatuto de cidade global – e, assim, atrair o investimento inter-
nacional, e fomentar o crescimento da economia e do turismo – e 
de demonstrar a capacidade para cumprir os objetivos (ocidentais) 
urbanos, requer que a cidade lide com a notória insegurança que 
lhe deu a reputação de destino turístico perigoso.

Nos anos 1980, o tráfico de droga internacional chegou ao Rio 
de Janeiro em cujas favelas os traficantes encontraram um reduto, 
sobretudo em face da frágil presença estatal. Diante da situação, 
a polícia adotou uma abordagem militar no combate ao tráfico e o 
conflito social na cidade reformulou-se como “guerra”. Nos finais 
dos anos 1980 e na década de 1990, a violência associada ao tráfi-
co de droga aumentou em frequência e intensidade. As agressões, 
os roubos, os raptos, os tiroteios e as balas perdidas tornaram-se 
problemas de segurança diários. Desse modo, a crescente tendên-
cia para a pobreza e a insegurança maculavam a identidade nacio-
nal e internacional do Rio de Janeiro, retratada como cidade inca-
paz de lidar com seus problemas de segurança. Para instaurar a 
paz da cidade no seu todo, melhorar a reputação do Rio e, assim, 
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garantir os investimentos, desenvolveu-se um novo programa de 
policiamento chamado UPP (Unidades de Polícia Pacificadora). 
Este programa consiste na colocação permanente de UPP em fave-
las estrategicamente localizadas, para reclamarem o monopólio 
do poder sobre as favelas que “ameaçaram” o sentido de segu-
rança da cidade. Cabe ressaltar: o orçamento das UPP depende 
do PAC que também é o principal fundo para as infraestruturas 
associadas à Copa do Mundo e aos Jogos Olímpicos. Portanto, a 
ligação com megaeventos é evidente.

O programa de pacificação alterou as políticas de seguran-
ça pública nas favelas, de simples intervenções militares para 
o policiamento de proximidade que combina medidas de segu-
rança e de desenvolvimento. Embora menos violentas do que as 
anteriores intervenções policiais, as UPP estabelecem um regi-
me militar permanente nas favelas pacificadas que vai para além 
do âmbito do combate aos traficantes de droga. Para neutrali-
zarem a ameaça que esses territórios aparentemente represen-
tam ao sentido de segurança da cidade no seu todo, o regime de 
segurança das UPP controla e gere a vida de todos os residentes 
da favela (SØRBØE, 2013). Para fazê-lo são muitos os disposi-
tivos: discursos, normas, meios administrativos e ação policial 
que reprimem a atividade que não considerem civilizada (LEITE, 
2012, p. 384). Apesar de ser promovido como programa para pôr 
em marcha o processo de aproximação entre a favela e o asfalto, 
a prática policial das UPP nas favelas pode ser considerada um 
“policiamento diferenciado do espaço” (SAMARA, 2010, 2011). A 
pacificação representa um mecanismo policial exercido de acor-
do com a configuração espacial da cidade. Todavia, as UPP só 
atuam nas favelas, enquanto os outros bairros do Rio de Janeiro 
estão sob a jurisdição da polícia civil. Nas palavras de Foucault, 
comparado com o tratamento dos cidadãos do asfalto pela polí-
cia civil, o tratamento desigual dos residentes das favelas pela 
polícia das UPP pode ser considerado “gestão diferenciada das 
ilegalidades” (FOUCAULT; MISKOWIEC, 1986). 
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6 “CIDADES REBELDES” – OS PROTESTOS DE JUNHO 
DE 2013

Tal como as outras cidades do Brasil, o Rio tem um potente 
quadro institucional que exige a participação popular e a governan-
ça transparente. Com a redemocratização do país, a Constituição 
de 1988 firmou a base legal para algumas das mais progressistas 
instituições democráticas do mundo e incorporou propostas inova-
doras para uma aliança entre o Estado e a sociedade civil. Quando 
Lula ganhou as eleições, em 2001, muitas organizações da socie-
dade civil e ativistas acreditavam que o Brasil tinha a oportunida-
de histórica para fazer mudanças significativas. Em resposta às 
exigências dos movimentos sociais, a administração de Lula criou 
órgãos, como o Ministério das Cidades e o Conselho das Cidades, 
estimulando a participação pública nos projetos locais, estatais e 
nacionais de habitação e sanidade públicas (ROLNIK, 2011). Essas 
estruturas eram consideradas espaços onde se esperava que o 
Estado e a sociedade civil trabalhassem juntos para garantir tanto 
o estabelecimento de prioridades que correspondessem ao inte-
resse público como responsabilidade na definição e realização de 
políticas sociais (HELLER; EVANS, 2010). Nos últimos anos, contu-
do, verificou-se uma desilusão processual e substantiva com os 
espaços e os mecanismos existentes para institucionalizar a parti-
cipação dos cidadãos na tomada pública de decisões (BAIOCCHI 
et al., 2013). Então, a aprovação inicial deu lugar a uma crescente 
decepção com a forma como Lula e o PT gerem os desafios do 
governo do Brasil (HOCHSTETLER, 2008; ROLNIK, 2011). 

Nesta situação, a recepção de eventos desportivos de “nível 
mundial” provoca muitas pessoas e leva-as a se envolverem mais 
na política. No Brasil, a cultura popular em torno do desporto 
(futebol) e dos festivais (carnaval) sempre esteve ligada à políti-
ca ou a possíveis excessos políticos (DAMATTA, 1991; WISNIK, 
2006). As pessoas reagem com desprezo aos políticos corruptos 
que geralmente exploram os investimentos públicos nos eventos 
em seu próprio proveito.

No processo de mudança política e urbana que acompanhou 
sua construção como cidade olímpica, o Rio de Janeiro foi trans-
formado num espaço para o negócio e não para o debate político 
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e democrático. Num curto período de tempo, fizeram-se inves-
timentos maciços e prevaleceram decisões ad hoc em nome do 
desenvolvimento de planos vinculativos. A perspectiva dos benefí-
cios que virão com os megaeventos internacionais legitimou essa 
despolitização das cidades anfitriãs. Suspendem-se os direitos 
democráticos elementares e suprimem-se os direitos e necessi-
dades dos cidadãos comuns. Essas transformações catalisaram 
a crescente politização e mobilização social das cidades anfitri-
ãs e criaram uma arena de conflito entre os atores vinculados ao 
Estado, o mercado e a sociedade civil. 

Em resposta à transformação que a governança urbana sofreu 
nas últimas décadas, em junho de 2013, milhões de brasileiros 
saíram à rua naquilo que se tornou a maior manifestação de rua da 
história recente. O que começou como protesto contra uma subida 
dos preços dos transportes públicos em São Paulo logo escalou 
para a mobilização de massas contra a exorbitante despesa públi-
ca em estádios e infraestruturas relacionadas com os megaeven-
tos, enquanto a qualidade dos serviços públicos continua precária. 
Para além disso, as pessoas revoltaram-se contra a violência das 
forças policiais para conter as manifestações (MARICATO, 2013).

As manifestações de junho levantaram questões no debate 
público do Brasil relativamente à cidadania – como ouvir a “voz da 
rua”, levar a sério as reivindicações das pessoas comuns e melho-
rar a qualidade da democracia. Essas manifestações não surgi-
ram do nada: representam a culminação de anos de formação de 
uma nova geração de movimentos urbanos. Mediante ocupações 
e manifestações, organizações como o Movimento Passe Livre, 
movimentos estudantis e de resistência urbana, associações de 
residentes das favelas e movimentos dos sem teto articularam-
-se em redes mais alargadas, desafiando os existentes espaços de 
participação vazios e hierárquicos. Esta nova geração de movi-
mentos urbanos e redes cívicas augura uma “cidadania insurgen-
te” (HOLSTON, 2007). Ao contrário de uma cidadania estadista 
para a qual o Estado é “a única fonte legítima de direitos, sentidos 
e práticas de cidadania” (HOLSTON, 1998, p. 39), esta conceitua-
lização alternativa de cidadania é ativa, comprometida e “assen-
te na sociedade civil” (FRIEDMANN, 2002, p. 76). Ultrapassa a 
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cidadania formal para chegar a uma substantiva que respeite uma 
vasta gama de direitos civis, políticos, sociais e econômicos. Essas 
exigências incluem o direito à habitação, à infraestrutura, à educa-
ção e aos cuidados básicos de saúde. Assim, incorpora a noção do 
“direito à cidade” (LEFEBVRE, 1967) que reconhece todos os seus 
residentes como “detentores de direitos” sobre a mesma, defen-
dendo as necessidades e os desejos da maioria e afirmando a cida-
de como local para o conflito social. 

Embora o quadro institucional do Brasil tenha reconhecido “o 
direito à cidade”, as reformas neoliberais esvaziaram as funções 
dos espaços institucionais para a participação dos cidadãos e 
deixaram muitas promessas por cumprir (SANTOS JUNIOR et al., 
2011). A nova geração de movimentos da sociedade civil reivin-
dicou o conceito do direito à cidade que exibiu frequentemente 
em faixas e cartazes durante os protestos de junho. Como David 
Harvey (2012, p. 4) salienta, o direito à cidade é “bem mais do que 
o direito de acesso de um indivíduo ou de um grupo aos recursos 
que a cidade incorpora: é o direito de mudar e reinventar a cidade, 
segundo os nossos desejos”. 

O direito à cidade tornou-se um slogan para movimentos do 
mundo inteiro que lutam contra as manifestações de muitas cida-
des modernas nas quais as utilidades e os processos públicos são 
privatizados e onde o desenvolvimento é primário ou totalmen-
te movido pelas empresas e pelos mercados. Ao proteger essas 
tendências, as práticas da cidadania insurgente tornaram-se os 
meios através dos quais as margens urbanas negociam e contes-
tam o seu direito à inclusão universal (HOLSTON, 2007, p. 22). 
O Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas é um exemplo. Ele 
associa ONGs estabelecidas e movimentos sociais às comunida-
des das favelas ameaçadas com despejo devido a obras públicas 
ligadas aos megaeventos desportivos. Também nas favelas, os 
moradores encontraram formas de participar nos processos locais 
de tomada de decisão. As ameaças de remoção revitalizaram as 
associações de moradores de várias favelas. Assim, os atores 
locais conseguiram associar-se tanto a eventos políticos externos, 
como a Conferência Rio+20 e a Cúpula dos Povos, em junho de 
2012, como a outros atores legais públicos dedicados à defesa dos 



340  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 325-360, 2014

Einar BraathEn / CElina Myrann SørBøE / GilMar MaSCarEnhaS

direitos humanos. Os protestos de junho deram origem a uma 
nova forma de mobilização social, permitindo a vinculação das 
lutas das comunidades locais a um discurso mais abrangente 
de conflitos de desenvolvimento urbano no Rio de Janeiro e em 
nível global. 

7 CONCLUSÃO: À BEIRA DE UMA REVOLUÇÃO URBANA?

Utilizando as redes dos meios de comunicação social, os protes-
tos de junho ganharam dimensão e força, com o recrutamento de 
estudantes e pessoas da classe média que tinham pouca experi-
ência como ativistas mas que estavam fartas dos processos em 
marcha. A própria dimensão das mobilizações obrigou os políticos 
a responder e tanto a presidente Dilma Rousseff como o gover-
nador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, e o presidente da Câmara 
Eduardo Paes não tardaram a reagir, cedendo a algumas das 
exigências mais prevalecentes da sociedade civil do Rio. A presi-
dente Dilma Rousseff prometeu investimentos federais avultados 
para melhorar os sistemas urbanos dos transportes coletivos. Da 
mesma forma, também apresentou um projeto de lei, aprovado 
pelo Congresso, para garantir que 75% das futuras receitas do 
petróleo revertam em favor dos setores da saúde e da educação. 
Ademais, o governador Sérgio Cabral suspendeu a demolição das 
instalações públicas desportivas e escolares adjacentes ao Estádio 
do Maracanã. O presidente da Câmara Eduardo Paes declarou 
tréguas na sua guerra contra algumas das comunidades que resis-
tem à remoção, tais como as do Morro da Providência e da Vila 
Autódromo, e encetou negociações com os líderes da comuni-
dade. Numa declaração pública feita em 8 de agosto, contudo, o 
Comitê Popular afirmou que

As recentes retiradas do governo estatal […] não passam de re-
ações às mobilizações populares. As pessoas que saíram à rua 
enviaram uma clara mensagem aos políticos: não aceitamos 
viver numa cidade à venda! Não aceitamos uma cidade gerida 
para benefício dos privados! 

Esta afirmação estará muito provavelmente certa. As retiradas 
do Estado e dos governos municipais ocorreram depois de mani-
festações e protestos públicos. Tanto o governador Sérgio Cabral 
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como o presidente da Câmara Eduardo Paes se defrontam com 
pedidos de impugnação e, tal como muitos outros, sentem a pres-
são que vem das ruas. No entanto, as recentes promessas foram 
interpretadas por alguns como mera política apaga-fogos; como 
obediência populista a algumas das exigências feitas por uma 
população de memória curta. Embora a sociedade civil  tenha obti-
do pequenas vitórias com os protestos, não se fizeram mudanças 
profundas no regime urbano. Neste âmbito, o “projeto olímpico” 
continua a dominar a governança da cidade. A história da Vila 
Autôdromo que já passou por diversas ameaças de remoção e 
garantias de permanência demonstra que qualquer promessa de 
hoje pode ser negligenciada amanhã. Portanto, a sociedade civil 
terá de manter a pressão para garantir que os políticos cumpram 
suas promessas. 

De acordo com David Harvey (2012), as “cidades rebeldes” são 
locais onde o direito à cidade se traduz na “revolução urbana”. No 
Brasil essa revolução urbana não começou.

Tradução: Boaventura Monjane
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1 INTRODUCTION

The last decade, all the BRICS countries have invested enor-
mous financial resources and political prestige in hosting mega- 
-sports events: the 2008 Summer Olympics in Beijing, the 2010 
Commonwealth Games in Delhi, the 2010 FIFA World Cup in 
South Africa, the 2014 Winter Olympics and 2018 FIFA World Cup 
in Russia – the latter replicating Brazils ‘double’ approach of FIFA 
World Cup (2014) and Olympic Games (Rio de Janeiro 2016). 

In other words, there is a trend whereby mega-sports events 
and so-called “emerging economies” grow closer. These coun-
tries combine three crucial elements: availability of resources; an 
ambition to strengthen their image as an emerging power world- 
-wide; and relative weakness of institutions which protect the envi-
ronment and human rights. The combination of these elements 
enables host cities to abide by the “package” of interventions 
that international organizing committees such as the Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA) and the International 
Olympic Committee (IOC) require. 

This article will start with describing the “global city” – the 
importance for cities today in making themselves present on the 
global stage to compete for investments. Then it will show how 
mega-sports events have become a central strategy for cities in the 
South branding themselves as “global cities”. The inherent char-
acteristics of hosting such events, which demands flexible plan-
ning to respond to the demands of private investors, challenges 
existing institutional frameworks and democratic governance. 
Our main case is Rio de Janeiro. The article will finish with the 
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counter reactions that are growing forth in host cities against these 
developments.

Our argument is that the mega-sports events are increasingly 
aligned with large private interests, strengthen neo-liberal city 
management practices in terms of ‘urban entrepreneurship’, and 
suppress the demands and rights of ordinary citizens. This way, 
host cities such as Rio become ‘cities of exception’. The question 
the article tries to answer is: how do popular forces react to these 
developments, and why? May the mass protests that took Brazil 
and the world by surprise during the ‘rehearsal’ FIFA World Cup in 
June 2013 set new standards and bring new types of ‘exceptions’ 
to host cities? 

2 MEGA-SPORTS EVENTS AND THE ‘GLOBAL CITY’

In today’s globalized world, there is growing interurban compe-
tition for international flows of capital and visitors. In order to 
produce an image of a city that can compete for these resources 
on the international market, publicity strategies of “branding” the 
urban space gain importance (MASCARENHAS, 2012). Hosting 
international mega-sports events has recently been adapted as a 
“branding” strategy by cities in the Global South. Mega-events like 
the FIFA World Cup and the Olympics bring with them interna-
tional capital, tourists and investors, and place the host city in the 
world’s spotlight. The host cities are using the arena of the mega- 
-events to mark themselves as up and coming “Global Cities” to be 
reckoned with. 

Brazil and Rio de Janeiro’s successful bids for the 2007 
Pan-American Games, the 2014 FIFA World Cup, and the 2016 
Olympics crowns the country’s remarkable rise after decades of 
underachievement to becoming an economic and diplomatic 
heavyweight. Just as the Beijing Olympics of 2008 marked China’s 
revival as a world power (BROUDEHOUX, 2007), the 2016 Rio 
games may be seen as a stamp of approval on the South American 
giant’s coming of age. 

Rio de Janeiro’s successful bids for these events have been 
attributed to a fundamental shift in the municipal leadership’s 
strategy during the 1990s. Local scholars point at the rule of the 
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populist-turned-neoliberal mayor, Cesar Maia, as the turning point 
(VAINER, 2000). In 1993, Maia invited the Rio de Janeiro Trading 
Association (ACRJ) and the Federation of Industries of the State 
of Rio de Janeiro (Firjan) to join the municipality in elaborating a 
Strategic Plan for the city. A key urban planner from Barcelona, 
Dr. Jordi Borja, was the main consultant. Inspired by the 1992 
Barcelona Olympic Games, the plan emphasized the big potential 
of large projects and mega-events, such as the Olympic Games, in 
branding Rio de Janeiro as a destination for tourists and foreign 
investors and transforming Rio de Janeiro into a ‘global city’. In 
1994, the municipality, private companies and business associa-
tions came together and created a Strategic Plan of Rio de Janeiro, 
which was approved without democratic channels of participa-
tion (VAINER, 2000, p. 106). In 1996 the city sent its first bid to 
host the Olympic Games and in 2009 it won the bid for the 2016 
games (MASCARENHAS et al., 2011). The Strategic Plan is steered 
by business demands and interests with the goal to make the city 
more “attractive” on the international market (BRAATHEN et al., 
2013, p. 9).

Business and business opportunities are essential foundations 
for the new city and the new urban planning. In business, efficient 
management relies on the ability to take advantage of opportuni-
ties faster than the competitors. In the view of strategic planning, 
the city itself should function as a company. Political control and 
bureaucracy, such as responding to the institutional rights and 
guidelines of the Constitution or the Master Plan, erodes a city’s 
capacity to take advantage of business opportunities, and, conse-
quently, come across as efficient and competitive (VAINER, 2011, 
p. 5). The hosting of mega-sports events intensify these processes, 
as they demand flexibility in order to fulfill the requirements of 
FIFA or IOC. 

In their critical assessment of the 2010 FIFA World Cup in 
South Africa, Bond et al. (2011) show that the results were dubious 
priorities, overspending, loss of sovereignty and human rights, 
broken trickle down promises. Mega-sports events bring in multi-
national corporate sponsors, for whom exclusive rights to the 
sport venues and other public spaces are demanded (KLAUSER, 
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2011; MASCARENHAS et al., 2012). As existing institutional frame-
works are overruled to respond to the needs of international 
sponsors and private interests, the Olympic bid books become 
the de-facto urban planning documents in host cities. The close 
cooperation between the municipality and private sector leaders 
has been depicted by David Harvey as an international trend of 
transformation of urban governance towards ‘urban entrepreneur-
ship’ (HARVEY, 1989). Others have termed this new strategic plan-
ning either ‘ad hoc urbanism’ (ASCHER, 2001) or cidade empresa 
– ‘company city’ (VAINER, 2011). 

According to Vainer (2000), the overriding of institutional guide-
lines and implementation of a neoliberal regime can only happen 
by unifying the city around a common project. In Rio, the Olympic 
Games have served as the pretext, and two elements have been 
instrumental in legitimizing the transformation of Rio into a host 
city. On the one hand, the city’s patriotism led to a profound sense 
of pride among the inhabitants at the prospect of hosting a global 
mega-event. On the other, a generalized sense of an urban crisis 
stemming from the escalated violence that has characterized the 
city since the 1990’s. The urban crisis authorized and demanded 
a new form of power constitution in the city. Drawing on Giorgio 
Agamben’s theories of the state of exception, Vainer claims that 
the preparations for these events have led to cities such as Rio to 
become a ‘city of exception’. 

3 CITIES OF EXCEPTION – THE CASE OF RIO DE JANEIRO

Inspired by the works of Foucault on biopolitics and govern-
mentality, but also the reflections of Walter Benjamin, Hanna 
Arendt and Carl Smith, Giorgio Agamben has written about the 
state of exception. Agamben (1995) shows how the effects of the 
decisions made by the state (or whoever has the sovereign power) 
can lead to the exclusion of somebody from the political commu-
nity and the protection provided by its laws and rights. In situations 
of crisis or war, exceptional actions are justified by the exceptional 
circumstances, leading to the acceptance of measures outside the 
legal framework. This permits the physical elimination of not only 
political opponents, but also of entire categories of citizens that are 
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perceived as external and non-integral with society (FOUCAULT, 
2003; AGAMBEN, 2005). 

The notion of “civilizing” Rio has been a running theme in the 
city’s history, with the upper classes attempting to control the 
activities, dress code, and behaviors of the masses to serve their 
interests. Local elites have long fantasized about Rio being a First 
World city, and they have worked hard to maintain this illusion 
(BROUDEHOUX, 2001). As Brazil’s capital of culture and tourism, 
Rio de Janeiro has been known as the cidade maravilhosa; the 
marvellous city, since the end of the 19th century. Parallel with the 
production of the image of the city a tropical paradise, however, the 
urban informal settlements known as favelas sprung up as aber-
rations on the modern city. Throughout their history, the favelas 
have been rejected by the “formal” city and have continually been 
threatened by destruction (PERLMAN, 2010, p. 26). 

During the period of the military dictatorship (1964 – 1985) 
the vast majority of the favelas of Rio de Janeiro were targets of 
public removal policies. The residents were moved to new housing 
estates in areas distant from the city center- both to “re-civilize” 
these populations and to beautify the city. With the re-democrati-
zation of Brazil in the 1980’s, the policies towards the favelas were 
revised. As they had proved incapable of solving the housing deficit 
in the city, the removal policies were put to an end, and the public 
debate shifted to concentrating on the necessity of integrating the 
favelas in the city (OLIVEIRA et al., 2012, p. 47). Programs such as 
Favela-Bairro, launched by the municipality in 1993 to upgrade all 
of the city’s favelas, led to the notion that “the favela has won!” in 
the late 1990s (ZALUAR; ALVITO, 1998). One of their arguments 
was that favelas were no longer at risk of removal and most people 
defended their urbanization instead. Was Rio de Janeiro about to 
become an ‘exception from the exception’ – a city for the dispos-
sessed masses?

With the supposedly pro-poor policies of the governments after 
2003, when Luiz Inácio Lula da Silva from the Workers’ Party (PT) 
became president, one could presume that the old divides between 
the ‘favela’ and the ‘asphalt’ are being erased. The federal govern-
ment is investing unprecedented amounts on large-scale programs 
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for slum upgrading, social housing, and improved infrastructures. 
The main references are the federal ‘Program for Accelerated 
Growth’ (PAC) and ‘My House My Life’ (MCMV). In Rio de Janeiro, 
these programs are tightly connected with the mega events. 

There are ample opportunities for host cities to use mega- 
-sports events like the World Cup and the Olympics, and the capital 
and investments coming with them, as a concrete tool for social 
change. The massive public spending required to be able to pull off 
such events often faces local opposition. Leaving a positive legacy 
is therefore one of the recent concerns of the “Olympic system” 
as a way of legitimizing itself (HORNE; WHANNEL, 2012). Cities 
in the bidding process present a legacy plan on how they will use 
the event to address the city’s social, economic, infrastructural, 
and planning challenges as a central aspect of their candidacy, 
often going beyond what is strictly necessary in order to stage the 
Games. The last Olympic Games to be hosted; the 2012 London 
Games, were applauded for a legacy plan that emphasized the 
urban regeneration of selected underprivileged neighborhoods. 
Rio de Janeiro also has an ambitious plan to use the Olympics 
for citywide transformation. Legacy plans range from housing 
improvements to crime reduction, social inclusion, regeneration, 
and communications infrastructure combined with an attempt 
to revive the city’s national and international image (GIRGINOV, 
2013, p. 301). The Morar Carioca pledged a social legacy from 
the Olympic Games in terms of comprehensive upgrading of all 
the favelas in Rio de Janeiro by 2020 (PREFEITURA DO RIO DE 
JANEIRO, 2010; BITTAR, 2011). In the Sustainability Management 
Plan of the Olympics (SMP) developed by the Municipality of Ro 
de Janeiro, the city government states that one of the strategic 
objectives of the municipal planning department is to “organize an 
all-inclusive Games, leaving the city’s population with a positive 
social balance”. No wonder that in a soccer-crazy country such 
as Brazil, the prospect of hosting the FIFA World Cup initially had 
wide support.

Sports, once viewed as a form of entertainment, has now 
emerged as an important political, social and economic force 
(HILLER, 2000). Sports also plays an important cultural or 



352  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 325-360, 2014

Einar BraathEn / CElina Myrann SørBøE / GilMar MaSCarEnhaS

cultural-hegemonic role. It can be used, or abused, to strengthen 
national identities. These different roles of the sports are played 
out in powerful ways in the mega-sports events (TOMLINSON; 
YOUNG, 2006). The official slogan of the 2014 Brazil World Cup is 
“All in one rhythm”. According to the web pages of FIFA, the slogan 
is more than a tagline. Rather

it represents the underlying mindset and theme running through 
all aspects of the tournament organization […] Brazilians are in-
vited to join together and celebrate the immense sense of pride 
in their country’s position on the global stage and their role as 
hosts of the 2014 FIFA World Cup.1

 The 2016 Olympics slogan is “Live your passion”. These slogans 
embody the powerful sentiments sports embody.

4 BROKEN PROMISES

However, what was observed in South Africa in connection 
with the FIFA 2010 World Cup can be expected on an even larg-
er scale in Brazil. The many delays, cracked budgets, corruption 
scandals and human and civil rights abuses that have plagued the 
construction works in Rio de Janeiro have already led to a sober-
ing up process. Growing numbers of people are questioning the 
true intentions of the authorities and the ultimate consequences 
for ordinary residents. 

In spite of a decade of economic growth and poverty reduction 
under the PT administrations, Brazilian cities still have the dubious 
honor of being the world’s most unequal. People’s increased 
income has enabled the growth of consumption. It has however 
not automatically resulted in improved quality of life, as indica-
tors on crime, violence, and levels of education and health remain 
poor. Neither has it addressed the socio-spatial segregation that 
characterizes cities such as Rio de Janeiro. According to The 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) 22% of the 
population of Rio de Janeiro lived in favelas in 2010. While not all 
living in the favela are poor, a range of socio-economic, political, 

1  See: http://www.fifa.com/worldcup/organisation/officialslogan/
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racial and cultural markers still work to exclude favela residents 
from many of the citizen rights enjoyed by residents of the formal 
city- what Holston (2007) has termed “differentiated citizenship”. 
With the preparations for the mega events, these differences are 
becoming more evident. 

Carlos Vainer (2011) argues that the preparations for the mega- 
-events have authorized, consolidated and legalized practices of 
legal exception in order to abide by the demands of private spon-
sors and the organizing committees. The forms of illegality and 
exceptions to the institutional order have been multiplied, making 
Rio a city of permanent exception. Contracts and case by case 
negotiations have become more important than the law, and 
bargaining power has more weight than the application of the 
majority’s decisions and the citizens’ rights. Previously acquired 
rights enshrined in the Constitution, such as the right to housing, 
are progressively being eroded on the grounds that they impede 
the freedom of the market and therefore restrict economic devel-
opment and modernization (DAGNINO, 2010). This is especially 
evident in the city’s favelas. The word remoção (‘removal’) which 
was broadly used during military dictatorship is once again back on 
the agenda. 40 000 are threatened by removal in Rio alone because 
of large-scale construction projects connected to the mega-events 
in Rio de Janeiro alone. The majority are poor favela residents. 

Vila Autódromo, a fishing village which developed into a 
working class neighbourhood in the upper middle class boomtown 
Barra de Tijuca in the Western zone, serves an example of the 
conflictual relationship between local residents and the govern-
ment because of the upcoming mega-events. It is threatened by 
collective relocation because of the construction of the main sports 
arenas and accommodation centers for the 2016 Olympic Games 
(see BRAATHEN et al., 2013). While the government after massive 
pressure from residents and civil society organizations has prom-
ised to consider an alternative plan where part of the community 
can remain, civil society actors claim the municipality is still using 
extra juridical measures to force residents to accept relocation. 
Another community impacted by the ongoing city “improvements” 
is the favela complex Manguinhos, located in abandoned factory 
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areas. Since being selected for the PAC program in 2008, a brutal, 
drawn-out eviction process has affected the community. The 
authorities have strategically employed an expulsion tactic where 
they demolish some houses and leave the ruins, and thereby 
garbage, rats and hazardous conditions, behind. This makes life 
unbearable for those residents who remain, while sending a strong 
message that their eviction is imminent (BRAATHEN et al., 2013).

These cases exemplify how that the “benefits” and “legacy” of 
the mega-events that the constructors promote can be imposed at 
the expense of poor communities and residents that are located 
near the sports facilities and the main access roads. Replacement 
housing being constructed through the federal housing program 
MCMV has overwhelmingly been located in the distant northwest 
of the city, where land values are cheap, employment opportunities 
are limited and transport connections are poor. Studies by urban 
planners indicate that the MCMV program reproduces the logic of 
older ”housing estates” where the poor end up being pushed to 
locations far from job opportunities and without a system of trans-
portation (BRAATHEN et al., 2013). These people’s institutional 
rights have had to give way to the prosperity of society in general, 
defined within a neoliberal discourse of economic development. 
In the words of Agamben, this “bare” or “naked life” represents 
persons or groups of persons that others, with impunity, can treat 
without regard for their psychological and physical well-being” 
(AGAMBEN, 1995). 

5 SECURITIZATION 

Recent image-making efforts in Rio exemplifies the relation-
ship between space, power and social justice in a society inun-
dated with free-market ideology and intensified social polariza-
tion. Increased deployment of security forces and policing is 
also part of this picture. According to Samara (2010; 2011), urban 
governance in a neoliberal environment is often driven by secu-
rity concerns over protecting public order and economic growth, 
especially in highly unequal cities. As with Cape Town in front of 
the 2010 World Cup, Rio de Janeiro’s quest to position itself on the 
global stage has resulted in two conflicting agendas. On the one 
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hand, the reputation of Rio de Janeiro as one of the world’s most 
unequal cities demanded the need to implement pro-poor strate-
gies to address the legacy of social and spatial inequalities. The 
PAC, MCMV and Morar Carioca programs upgrading the favelas 
are supposedly leaving a “lasting legacy” to the city after the mega- 
-events. On the other hand, the desire to reach global city status in 
terms of attracting international investment, economic growth and 
tourism in order to demonstrate (Western) goals of urban achieve-
ment demanded that the city would deal with the notorious inse-
curity that has given the city a reputation for being a dangerous 
place to visit. 

In the 1980’s the international drug trade came to Rio de Janeiro, 
and drug traffickers found a stronghold in the favelas where the 
state presence was weak. The police took a militarized approach 
to combating the drug trafficking, and the social conflict in the city 
became formulated as a “war”. The violence associated with the 
drug trafficking grew in frequency and intensity throughout the 
late 1980’s and 90’s, and assaults, robberies, kidnappings, shoot-
outs and balas perdidas (“lost bullets” striking innocents caught 
in a cross-fire) became everyday security issues. The rising trend 
of poverty and insecurity tarnished the national and international 
identity of Rio de Janeiro, and portrayed an image of a city inca-
pable of handling its security issues. In order to secure the peace 
in the city as a whole, improving Rio’s reputation and thereby 
securing investments, a new policing program called UPP (Units 
of Pacifying Police) was developed. The program relies on the 
permanent placement of UPP Units in strategically located favelas, 
reclaiming monopoly of power over favelas that have “threatened” 
the sense of security in the city. The UPPs depend on PAC for their 
budget, which also is the principal fund for infrastructure asso-
ciated with the World Cup and Olympics. The link to the mega- 
-events is evident.

The pacification program has changed the public security poli-
cies in the favelas from pure military interventions to proximity 
policing combining security and developmental measures. While 
less violent than earlier police interventions, the UPPs establish a 
permanent militarized regime in the pacified favelas that go beyond 
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combating the drug traffickers. In order to neutralize the threat 
these territories are seen to pose to the sense of security in the city 
as a whole, the UPP security regime controls and manages the life 
of all favela residents (SØRBØE, 2013). The devices through which 
this is done are many; such as discourses, regulations, administra-
tive means and police activity that represses activity that is not 
considered civilized (LEITE, 2012, p. 384). While promoted as a 
program to spur an approximation process between the favela and 
the asphalt, the UPP police practice in the favelas can be seen as a 
“differentiated policing of space” (SAMARA, 2010, 2011). The paci-
fication represents a police mechanism that is exercised according 
to the spatial configuration of the city. The UPPs are only stationed 
in favelas, while the other neighborhoods of Rio de Janeiro fall 
under the jurisdiction of the civil police. The unequal treatment 
of the favela residents by the UPP police compared to citizens 
of the asphalt by the civil police can be seen as a “differentiated 
management of illegalities” in the words of Foucault (FOUCAULT; 
MISKOWIEC, 1986). 

6 ‘REBEL CITIES’ – THE JUNE 2013 PROTESTS 

Rio, as other cities in Brazil, has a strong institutional frame-
work demanding popular participation and transparent gover-
nance. With the re-democratization of Brazil, the 1988 Constitution 
established the legal basis for some of the world’s most progressive 
democratic institutions, and incorporated innovative proposals for 
an alliance between the state and civil society. When Lula won 
the elections in 2001, many civil society organizations and activ-
ists believed it represented an historic opportunity for significant 
change in Brazil. In response to the demands from the social 
movements, Lula’s administration created institutions such as the 
Ministry of Cities and Council of Cities, stimulating public partici-
pation in local, state and national housing and sanitation projects 
(ROLNIK, 2011). These structures were seen as spaces where the 
state and civil society were expected to work together to ensure that 
priority-setting matched the public interest and to secure account-
ability in the definition and delivery of social policies (HELLER; 
EVANS, 2010). The last years have however seen a procedural and 
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substantive disillusionment with the existing spaces and mecha-
nisms to institutionalize citizens’ participation in public decision-
making (BAIOCCHI et al., 2013). The initial approval has given 
way to a growing sense of disappointment with how Lula and PT 
manages the challenges of governing Brazil (HOCHSTETLER 2008; 
ROLNIK, 2011). 

In this situation, the hosting of ‘world class’ sports events 
provoke many people and increase their political engagement. 
In Brazil, the popular culture around sports (soccer) and festivals 
(carnival) has always been linked to politics or possible political 
abuse (DAMATTA, 1991; WISNIK 2006). People react with contempt 
at corrupt politicians who usually exploit public investments in the 
events for private gains. 

In the process of political and urban change that has accom-
panied the construction of Rio de Janeiro as an Olympic city, Rio 
has been turned into a space for business, and no longer a space 
for political and democratic debate. Massive investments have 
been made over a short period of time, and ad hoc decisions have 
prevailed on behalf of developing binding plans. The prospect of 
the benefits that will come with hosting international mega-events 
has legitimized this de-politicization of host cities. Basic demo-
cratic rights are put on hold, and the demands and rights of ordi-
nary citizens are suppressed. These transformations have cata-
lyzed growing politicization and social mobilization in host cities 
and created an arena of conflict between actors associated with 
the state, the market and civil society. 

As a response to the last decades’ transformation in urban 
governance, millions of Brazilians took to the streets in June 2013 
in what became the largest street demonstrations in recent history. 
What started as a protest against a price hike on the public trans-
portation in São Paulo quickly escalated to mass mobilizations 
against the massive public spending on stadiums and infrastruc-
ture related to the mega-events while the quality on public services 
remains precarious. They also revolted against the violence used 
by the police forces to quell the demonstrations (MARICATO, 2013).

The June demonstrations raised issues in the public debate 
in Brazil regarding citizenship – how to listen to the ‘voice of the 
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street’, take grievances of ordinary people seriously, and improve 
the quality of democracy. These manifestations did not come from 
nowhere: they represent the culmination of years of formation of 
a new generation of urban movements. Organizations such as the 
Movimento Passe Livre (‘movement for free transport’), student 
movements, urban resistance movements, favela residents’ asso-
ciations and movements sem teto (for those without a ‘roof’/
house) have through occupations and demonstrations articulated 
in broader networks challenging the existing emptied out top- 
down spaces of participation. This new generation of urban move-
ments and civic networks bodes for an ‘insurgent citizenship” 
(HOLSTON, 2007). As opposed to a statist citizenship that assumes 
the state as “the only legitimate source of citizenship rights, 
meanings and practices” (HOLSTON, 1998, p. 39), this alternative 
conceptualization of citizenship is active, engaged, and “grounded 
in civil society” (FRIEDMANN, 2002, p. 76). It moves beyond formal 
citizenship to a substantive one, that concerns an array of civil, 
political, social, and economic rights. These demands include the 
right to housing, shelter, education and basic health. As such, it 
incorporates the notion of the “right to the city” (LEFEBRE, 1967) 
which recognizes all city residents as “right holders” in the city, 
defending the needs and desires of the majority and affirming the 
city as a site for social conflict. 

While ‘the right to the city’ has been recognized by the institu-
tional framework in Brazil, the hollowing out of the functions of 
the institutional spaces for citizen participation with the neolib-
eral reforms have left many of the promises unfulfilled (SANTOS 
JUNIOR et al., 2011). The new generation of civil society move-
ments have claimed the concept of the right to the city for their 
own, and it was frequently seen on banners and posters during 
the June protests. As emphasized by David Harvey, the right to the 
city is “far more than a right of individual or group access to the 
resources the city embodies: it is the right to change and reinvent 
the city more after our hearts’ desire” (HARVEY, 2012, p.4). 

The right to the city has become a slogan for movements 
worldwide who fight against the manifestations of many modern 
cities in which public processes and utilities have been privatized 
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and where development is driven primarily if not solely by corpo-
rations and markets. In protesting these tendencies, practices of 
insurgent citizenship have become the means through which the 
urban margins negotiate and contest their right to universal inclu-
sion (HOLSTON, 2007, p. 22). The Comitê Popular da Copa e das 
Olimpíadas – “People’s Committee of the World Cup and Olympics” 
– is one example. The committee links established NGOs and social 
movements with favela communities that are threatened by evic-
tions because of public works linked to the mega-sports events. 
Also within the favelas residents have found ways of taking part 
in local decision-making processes. Residents’ Associations in 
several favelas have been revitalized by threats of removal, and 
local actors have been able to link up with external political events 
such as the Rio+20 conference and the Peoples’ Summit in June 
2012 and other public legal experts dedicated to the defense of the 
citizens’ rights. The June protests sparked a new wave of social 
mobilization, allowing local communities’ struggles over local-
ized issues to connect to a wider discourse of urban development 
conflicts in Rio de Janeiro and globally. 

7 CONCLUSION: ON THE EDGE OF AN URBAN 
REVOLUTION?

Through the use of social media networks, the June protests 
gained size and strength, recruiting students and middle-class 
residents that had little prior experience with activism but were 
fed up with the ongoing processes. The sheer size of the mobi-
lizations forced politicians to respond, and both president Dilma 
Rousseff, governor Sergio Cabral and mayor Eduardo Paes quickly 
responded by giving in to some long- standing demands from civil 
society in Rio. President Rousseff promised massive federal invest-
ments to improve the urban systems for collective transport. In a 
rush she also tabled a bill, approved by the Congress, ensuring that 
75 per cent of the future oil revenues were to be earmarked for the 
health and education sectors. Governor Cabral of Rio de Janeiro 
put on hold the demolition of public sports and school facilities 
adjacent to the Maracanã stadium. Mayor Paes declared a truce in 
his war against some of the communities resisting removal, such 
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as in Morro da Providência and Vila Autódromo, and started nego-
tiations with the community leaders. However, in a public state-
ment on August 8th, the People’s Committee stated that

The recent retreats of the state government […] are nothing 
more than reactions to the popular mobilizations. People taking 
to the streets have sent a clear message to politicians: we will 
not accept living in a city for sale! We will not accept a city man-
aged for private benefit!

This statement is most likely correct. The retreats of the state 
and municipal governments came after persistent public demon-
strations and protests. Both governor Cabral and mayor Paes are 
facing demands of their impeachment, and they and others are 
feeling the pressure coming from the streets. However, the recent 
promises have by some been interpreted as mere reactionary fire 
extinguishing politics; as a populist compliance with some of the 
demands of a population with a short memory. The civil society 
has gained some small victories with the protests, but there have 
been no profound changes in the urban regime. The “Olympic 
project” continues to dominate the city governance. The history 
of Vila Autôdromo, which has gone through numerous threats of 
removal and guarantees of permanence, shows that a promise 
today might very well be challenged in the future. The civil society 
will have to keep up the pressure to guarantee that the politicians 
stick to their promises. 

‘Rebel cities’ are, according to David Harvey (2012), places 
where the right to the city is translated to ‘the urban revolution’. In 
Brazil this urban revolution has but begun.
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1 INTRODUÇÃO

A pretensão estadunidense de ditar unilateralmente as tendên-
cias mundiais por meio da palavra de ordem de “guerra ao terror” 
sofre rejeição generalizada seja no plano militar-operacional seja 
em suas expressões políticas e ainda em suas repercussões morais. 

Com a crise financeira iniciada em 2008 evidenciou-se o 
descompasso entre o poderio militar estadunidense e seu desem-
penho econômico. Assim, os insucessos das intervenções mili-
tares protagonizadas pelos Estados Unidos e as dificuldades de 
preservação da unidade entre os integrantes da OTAN externas 
passaram a fragilizar os ocupantes da Casa Branca. Nesta ótica, 
o enfraquecimento da zona do euro e a guinada à direita na 
Europa; a prevalência de governos reformadores e autonomis-
tas na América do Sul; a emergência de novos atores no mundo 
árabe e a crescente insegurança no abastecimento de petróleo; 
a preservação e a ampliação do legado da tecnologia militar da 
antiga União Soviética pela Rússia; a rapidez da projeção chine-
sa e os questionamentos intensivos sobre a “crise ambiental” 
conformam um quadro de instabilidade no tocante às perspecti-
vas da ordem global.

Países com cenários geopolíticos, poderio militar, padrões 
culturais, sistemas políticos, sociais e econômicos absolutamente 
distintos procuram maior aproximação e articulam ações combi-
nadas. A reação à velha ordem, configurada pela hegemonia dos 
EUA e da Europa Ocidental, e a busca por melhor posicionamento 
alimentam os entendimentos entre os BRICS. Hoje, o crescimento 
econômico e a aproximação entre Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul acenam para rearranjos no ordenamento internacio-
nal, atingindo inclusive os fundamentos de organismos interna-
cionais que até agora serviram de instrumentos legitimadores das 
tradicionais potências dominadoras.

Uma rápida análise do comércio entre BRICS demonstra que 
a aproximação desses países transcende a esfera exclusiva-
mente econômica. Enquanto os fluxos comerciais da China com 
os demais membros do grupo sofreram um grande aumento, 
entre 1995 e 2012, o intercâmbio comercial relativo entre Brasil, 
Rússia, Índia e África do Sul se manteve no mesmo patamar.  
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Os números referentes ao comércio exterior nesse período apon-
tam para o baixo percentual de importação e exportação entre os 
quatro países. Por exemplo, a África do Sul foi o destino de apenas 
0,06% das exportações russas em 2012 e a origem de 1,3% das 
importações indianas.1 Ocorreu um decréscimo relativo das tran-
sações comerciais entre a Índia e a Rússia. Em 1995, este país era 
destino de 3,1% das exportações indianas; em 2012 passou a rece-
ber apenas 0,7% dessas vendas. No geral, houve uma diminuição 
relativa das trocas comerciais entre os dois países; a exceção foi o 
aumento da participação indiana nas exportações russas (de 0,5% 
para 0,9%). A Índia foi o país que mais comprou material bélico 
russo em 2012, logo seguido pela China.

Dados sobre o comércio de armamentos e sobre a cooperação 
militar internacional apontam para a crescente presença de russos 
e chineses no mercado mundial, principalmente na África, cuja 
persistente instabilidade política alimenta o interesse por mate-
rial bélico. Neste âmbito, fica evidente o deslocamento de antigas 
potências hegemônicas. Em relação às trocas comerciais globais, 
a presença dos “emergentes” é ainda mais clara. O continente 
africano – excluída a África do Sul – recebeu, em 1995, 2,8% das 
exportações brasileiras, 1,2% das chinesas e 4,1% das indianas. Já 
em 2012 receberia respectivamente 4,3%, 3,4% e 7,7% das expor-
tações dos países citados. Paralelamente, o peso relativo do conti-
nente para as exportações estadunidenses pouco se alterou no 
período analisado, passando de 1,3% para 1,6%.

Este artigo explora um aspecto dos entendimentos entre os 
BRICS que pode repercutir fortemente na dinâmica da disputa 
de poder no cenário internacional: a busca de capacidade ofen-
siva/defensiva na esfera militar. As transações, acordos e alian-
ças de natureza militar entre essas potências emergentes refle-
tem e influem nas propensões do reordenamento mundial em 
curso. Em caso de sucesso, mesmo parcial, engendrariam cená-
rios estratégicos regionais capazes de soar como dobre de finados 

1  Os dados concernentes às transações comerciais foram extraídos do site da 
UNCTAD  (<www.unctadstat.unctad.org>, acesso em: 17 nov. 2013) e tiveram 
elaboração própria.
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à centenária hegemonia exercida pelas potências (reconhecidas 
como) ocidentais.

2 COOPERAÇÃO MILITAR ENTRE OS BRICS

“Cooperação militar” é expressão que abriga muitos sentidos. 
Aqui, designa um conjunto complexo e variado de iniciativas: 
compra, venda, aluguel ou doação de material militar, “ajudas” na 
formação ou capacitação de aparelhos militares, compartilhamen-
to de tecnologias ou parcerias para desenvolvimento de projetos 
estratégicos, acordos ou alianças de defesa conjunta, comparti-
lhamento de informações estratégicas, permissão de instalação de 
bases militares, etc. A cooperação militar pode ainda ganhar cono-
tações disfarçadas em eufemismos como “ajuda humanitária”.

Mas as iniciativas de cooperação militar não obedecem a 
esquemas universais rígidos e permanentes. Cada caso é um caso: 
fundam-se em interesses específicos de países ou de conjuntos de 
países; atendem às mutações conjunturais sem deixar de ter em 
conta atavismos, aproximações longevas ou rivalidades ances-
trais; podem, inclusive, não ser mais que jogos de cena. A impor-
tância da cooperação deve ser contextualizada com acuidade.

Em 1996, Rússia, China, Cazaquistão, Quirguistão e Tadjiquistão 
se reuniram em Xangai para debater questões de defesa e segu-
rança. Tratava-se de uma iniciativa de aproximação de adver-
sários históricos e de ex-repúblicas soviéticas. Com o aumento 
das tensões na região e das ameaças de terrorismo, separatismo 
e extremismo, em 2001, os “Shanghai Five”, juntamente com o 
Uzbequistão, criaram a Organização de Cooperação de Shanghai 
(doravante OCS). Em 2004-2005, em meio à crescente presen-
ça estadunidense na Ásia Central e no Oriente Médio “legitima-
da” pela cruzada contra o terror, Índia, Paquistão, Irã e Mongólia 
ingressariam na OCS como observadores. Em 2009, o Afeganistão 
juntar-se-ia a esse grupo.

A presença de Rússia, China, Índia e Paquistão, potências 
nucleares e com relações políticas conturbadas, dentro de uma 
mesma organização de caráter militar parece indicar uma tentati-
va de superação de animosidades em favor de objetivos comuns.
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Em 2013, uma semana após o lançamento da nova edição do 
Livro Branco de defesa chinês, o diretor geral do Institute for Defence 
Studies and Analyzes da Índia (IDSA), Arvind Gupta, destacou seus 
impactos sobre a defesa indiana. Gupta enumerou seis possíveis 
ameaças para a Índia, dentre elas a crescente presença militar  
chinesa em áreas de interesse indiano, a realização de exercícios 
militares conjuntos da China e do Paquistão perto do território 
indiano, o preparo do exército chinês para a guerra de 4a gera-
ção, o possível aumento das tensões entre China, Japão2 e Estados 
Unidos3 e principalmente a não menção explícita à doutrina do “no 
first use”,4 o que, segundo o analista, representa sérias ameaças à 
defesa do seu país.

For the first time, the White Paper did not explicitly mention 
the “no first use” doctrine but it laid emphasis on strategic de-
terrence and counter attack. Non-mention of the No First Use 
has led many observers to debate whether China is beginning 
to dilute its NFU commitment. This will need to be watched 
(GUPTA, 2013).

O principal objetivo da organização, que representa um rear-
ranjo de forças de uma importante área geopolítica, é evitar confli-
tos entre seus membros. Todavia, as ações da OCS extravasam as 
preocupações relativas à defesa e à segurança e ao combate aos 
três demônios mencionados por Oldberg (2007, p. 14): terrorismo, 

2  “On the issues concerning China’s territorial sovereignty and maritime rights 
and interests, some neighboring countries are taking actions that complicate 
or exacerbate the situation, and Japan is making trouble over the issue of the 
Diaoyu Islands” (MINISTRY OF DEFENSE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA, 2013, I).

3 A menção aos Estados Unidos é menos explícita, como não poderia deixar de 
ser: “Therefore, China has an arduous task to safeguard its national unification, 
territorial integrity and development interests. Some country has strengthened 
its Asia-Pacific military alliances, expanded its military presence in the region, 
and frequently makes the situation there tenser” (Ibidem).

4 A doutrina ou política do “no first use” se refere ao comprometimento 
assumido por potências nucleares de não utilizar armas nucleares como meio 
de guerra a não ser se atacadas primeiramente por um adversário que utilize 
esses armamentos. O mesmo conceito pode ser estendido para o emprego de 
armas químicas e biológicas.
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separatismo e extremismo.5 Em 2004, a declaração de Tashkent 
estabeleceu o objetivo de liberar o trânsito de mercadorias, servi-
ços, capital e tecnologia entre os países-membro até 2025; em 
2005 foi criado o Interbanco da OCS.

Veladamente, há o desejo de conter a influência estadunidense 
na região. Na declaração de 2006, os Estados-membro proclama-
ram que nunca se tornariam inimigos ou ingressariam em qualquer 
aliança capaz de enfraquecer suas respectivas soberania, segu-
rança e integridade territorial, e que também não permitiriam que 
seus territórios fossem utilizados para esses propósitos. Salienta-
se o seguinte: por ser apenas “observadores”, Índia e Paquistão 
não assinaram o documento.

SCO member states will remain friends from generation to gen-
eration and will never be enemies against one another. They 
are committed to the all-round growth of good-neighborly re-
lations of mutual respect and mutually beneficial cooperation. 
They support each other in their principled positions on and ef-
forts in safeguarding sovereignty, security and territorial integ-
rity. They will not join any alliance or international organization 
that undermines the sovereignty, security and territorial integ-
rity of SCO member states. They do not allow their territories 
to be used to undermine the sovereignty, security or territorial 
integrity of other member states, and they prohibit activities by 
organizations or gangs in their territories that are detrimental 
to the interests of other member states. To this end, SCO mem-
ber states will conduct, within the SCO framework, consulta-
tion on the conclusion of a multilateral legal document of long-
term good-neighborly relations, friendship and cooperation 
(SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION, 2006).

5 “The second most important common aim of the SCO members is to 
promote regional security and internal stability by fighting the ‘three evils’ of 
terrorism, separatism and extremism. These problems and the associated 
problems of illicit narcotics and arms trafficking were addressed already at the 
Shanghai Five summits in 1998 and later. In 2001, when the SCO was founded 
– already before 9/11 – a special Convention against Terrorism, Separatism and 
Extremism was adopted, in which the definitions of these terms were very wide. 
Counteracting these threats ‘in all their manifestations’ was included among the 
main goals in the SCO Charter” (OLDBERG, 2007, p. 14).
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Apesar da declaração de 2006, não há menção ostensiva da 
OCS sobre os acontecimentos envolvendo Rússia e Ucrânia. O 
governo chinês, igualmente,  pouco se manifesta. 

Ao mesmo tempo, se percebe entre os membros da OCS o 
aumento do intercâmbio militar Rússia-China e Rússia-Índia, 
e ainda a intensificação das relações militares da China com o 
Paquistão. A Rússia aparece como um denominador comum entre 
Índia e China ao desenvolver projetos de defesa com os dois países, 
maiores importadores de material bélico do mundo, tendo a Rússia 
como principal parceira, conforme a tabela a seguir. Registre-se a 
posição da Índia, como grande importadora, da Rússia, como prin-
cipal fornecedora, e o destaque da posição chinesa no suprimento 
do Paquistão. 

Tabela 1 - Maiores importadores de material bélico e seus 
principais fornecedores (2008-2012)

PAÍS FATIA DO MERCADO 
GLOBAL

PRINCIPAIS 
FORNECEDORES (%)

Índia 12%
Rússia, 79%

Grã-Bretanha, 6%
Uzbequistão, 4%

China 6%
Rússia, 69%
França, 13%
Ucrânia, 10%

Paquistão 5%
China, 50%

Estados Unidos, 27%
Suécia, 5%

Coreia do Sul 5%
Estados Unidos, 77%

Alemanha, 15%
França, 5%

Cingapura 4%
Estados Unidos, 44%

França, 30%
Alemanha, 11%

Fonte: Extraído de HOLTON, Paul et al. (2013). Elaboração própria.

A China, que no período 2003-2007 foi o maior importador de 
material bélico mundial, diminui crescentemente suas compras e 
apoia-se cada vez mais em suas próprias indústrias. No entanto, 
componentes essenciais continuaram a ser importados. Assim, os 
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aviões de combate mais produzidos na China, o J-10 e o J-11, são 
equipados com motores fornecidos pela Rússia. Entre 2000 e 2012, 
aquele país efetuou 96 contratos de importação de petrechos mili-
tares – destes, 41 com a Rússia (com um valor total superior a 16 
bilhões de dólares).6 Em 2012, a China adquiriu 55 helicópteros de 
transporte de tropas russos e acordou com este país a compra de 
aviões de combate e de submarinos. Provavelmente, houve um 
aumento da confiança do comprador em relação ao vendedor. A 
China, de certa forma, parece apostar no endosso russo no caso de 
um conflito. Ao cooperar militarmente com China e Índia, a Rússia 
assume interessante posição regional, tornando-se um importante 
agente estabilizador ou podendo atuar, em alguns casos, como o 
“fiel da balança”.

Entre 2008 e 2012, a Índia foi o país que mais importou equi-
pamentos russos. Em 1998, os dois países criaram a joint venture 
BrahMos Aerospace, que fabrica mísseis de cruzeiro supersôni-
cos. A Rússia contribui com a Índia em projeto de longo alcance 
estratégico, como o do submarino nuclear indiano e o desenvol-
vimento de um caça de quinta geração (FGFA - Fifth Generation 
Fighter Aircraft). Todavia, em janeiro de 2014, o jornal Business 
Standard de Mumbai publicou longa reportagem na qual a Força 
Aérea Indiana se mostrava incomodada com a relutante postura 
russa em relação à transferência de tecnologia, apesar dos altos 
custos envolvidos no projeto (SHUKLA, 2014).

Qual a significação política dos intercâmbios entre Rússia-Índia 
e Rússia-China? Não cabem dúvidas: a Rússia voltou ao cenário 
mundial como ator de primeira grandeza e tem mostrado capaci-
dade de resisitir ao cerco projetado pela OTAN.

Outra questão a ser investigada é o desempenho dos BRICS 
no conjunto da cooperação militar global. Há uma reconfiguração 
das relações entre os Estados, tendo em conta a capacitação ou 
fragilização relativa dos seus instrumentos de força. Entre 2000 e 

6 As informações relativas ao comércio internacional de armas entre 2000 
e 2012 foram retiradas do site do Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI), principalmente do “SIPRI Arms Transfers Database”: <http://
armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php>.
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2012, mais de um terço dos 210 contratos indianos de importação 
de material bélico foram realizados com a Rússia (somaram cerca 
de 20 bilhões de dólares)7 e apenas oito com os Estados Unidos. 
A diferença entre o número de acordos celebrados com a Rússia 
e com os EUA, tradicional parceiro estratégico indiano, é signifi-
cativa, sobretudo considerando o peso das indústrias bélicas esta-
dunidenses.8  Ressalte-se que o ministro de Defesa indiano, A. K. 
Antony, rejeitou publicamente qualquer possibilidade de adquirir 
os caças estadunidenses de quinta geração F-35, reafirmando total 
confiança no projeto em desenvolvimento com os russos. Mas há 
muitos senões nos entendimentos em curso: menos de uma sema-
na após a reportagem publicada pelo jornal Business Standard, o 
portal da Fox News alardearia o desapontamento indiano com 
os russos e enalteceria as qualidades do caça estadunidense em 
comparação ao russo (LOTT, 2014).

Neste século, a Índia, em contraposição aos interesses chine-
ses, efetuou 27 contratos de exportação de material militar, a gran-
de maioria para Myanmar, Nepal e Sri-Lanka.9 A Ásia foi também o 
destino da maioria das exportações de petrechos bélicos realizadas 
pela China: nos últimos doze anos, 101 dos 210 contratos chineses 
foram acordados com países daquele continente, 34 apenas com  
 

7 Foram adquiridos cerca de 350 aviões por mais de 15 bilhões de dólares, 
126 helicópteros por 1,5 bilhão de dólares, 2.157 tanques por quase 2 bilhões 
de dólares, além de centenas de mísseis, torpedos, bombas e outros petrechos 
bélicos. “SIPRI Arms Transfers Database”:<http://armstrade.sipri.org/
armstrade/page/trade_register.php>. Acesso em: 16 nov. 2013.

8 Dentre as 100 maiores indústrias do setor de material militar, 44 estão nos 
Estados Unidos (entre as seis maiores, cinco são estadunidenses), dez na Grã-
Bretanha (que possui a 3a maior), seis na França (inclusive a 11a maior), quatro 
na Itália (dentre elas a 8a maior), seis na Rússia (onde está localizada a 18a 
maior), cinco no Japão, quatro na Alemanha, três em Israel e na Índia. Nesta 
lista, o SIPRI excluiu as indústrias chinesas. Ver “SIPRI Arms Industry Database”: 
<http://www.sipri.org/research/armaments/production/Top100>. Acesso em: 
16 nov. 2013.

9 “SIPRI Arms Transfers Database”: <http://armstrade.sipri.org/armstrade/
page/trade_register.php>. Acesso em: 16 nov. 2013.
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o Paquistão.10 Neste caso, é ilustrativo ter a China ultrapassado os 
Estados Unidos como o principal fornecedor militar.

O desenvolvimento científico, tecnológico e industrial e a cres-
cente influência militar chinesa fez com que pela primeira vez, 
desde o final da Guerra Fria, houvesse uma alteração no grupo 
dos cinco maiores exportadores mundiais de material bélico – no 
caso, a substituição da Grã-Bretanha pela China, conforme pode 
ser visto na tabela 2. Nesse ritmo, em poucos anos a China será o 
terceiro maior exportador mundial, deslocando europeus de uma 
posição ocupada há décadas. Na liderança dos negócios bélicos 
internacionais, a Rússia acompanha de perto os Estados Unidos.

Tabela 2  - Maiores exportadores de material bélico e seus 
principais compradores (2008-2012)

PAÍS
PERCENTUAL 
DO MERCADO 

GLOBAL
PRINCIPAIS COMPRADORES (%)

EUA 30%
Coreia do Sul, 12%

Austrália, 10%
Emirados Árabes, 7%

Rússia 26%
Índia, 35%
China, 15%

Argélia, 14%

Alemanha 7%
Grécia, 10%

Coreia do Sul, 10%
Espanha, 8%

França 6%
Cingapura, 21%

China, 12%
Marrocos, 10%

China 5%
Paquistão, 55%
Myanmar, 8%

Bangladesh, 7%

Fonte: Extraído de HOLTON, Paul et al. (2013). Elaboração própria.

10  Idem.
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A crescente participação chinesa e indiana, somada com a 
russa, nos assuntos militares asiáticos e africanos redesenha radi-
calmente um mercado sensível para a divisão do poder mundial. 
Mesmo ainda pouco conhecido, trata-se de uma tendência  deses-
tabilizadora, notadamente levando em conta o adensamento da 
presença militar chinesa na África.

Neste século, mais da terça parte dos contratos chineses de 
exportação de material bélico foram realizados com países africa-
nos.11 As importações bélicas desse continente aumentaram 107% 
entre 2003-2007 e 2008-2012.12 Argélia, maior importador africa-
no de petrechos militares e 6º do mundo, tem a Rússia como seu 
principal fornecedor, responsável por 93% das suas aquisições.13 
A África foi o destino de 17% do total das exportações bélicas 
russas.14 Tanto a China quanto a Rússia, em suas transações com 
a África, são beneficiadas pelo histórico de apoio às lutas antico-
loniais e, no caso chinês, por uma atuação ofensiva nas políticas 
de desenvolvimento, sobretudo da infraestrutura africana. A pene-
tração em larga escala de material militar russo e chinês desban-
ca indústrias ocidentais que buscam clientes desesperadamente. 
Nesta ótica, o ingresso da África do Sul nos BRICS pode facilitar o 
aumento da participação dos demais países do bloco nos negócios 
do emergente mercado africano.

Em que pese ter reconhecido precocemente os Estados saídos 
das lutas anticoloniais, o Brasil até recentemente devotou pouca 
atenção ao continente africano. A criação da Comunidade de 
Países de Língua Portuguese (CPLP) foi uma iniciativa mais volta-
da para alimentar o chamado soft power do que efetivamente para 
estabelecer negócios. No presente, o Brasil projeta investimento 

11  Idem.

12  Idem.

13  Idem.

14  A Rússia, no século XXI, realizou 85 contratos de exportação de armas 
para o continente africano, o que lhe valeu nos últimos seis anos mais de 4,5 
bilhões de dólares. “SIPRI Arms Transfers Database”: <http://armstrade.sipri.
org/armstrade/page/trade_register.php>. Acesso em:16 nov. 2013.
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da ordem de 120 bilhões de reais na modernização das suas Forças 
Armadas, e sua Estratégia Nacional de Defesa de dezembro de 
2008 define a costa atlântica africana como integrante do entorno 
estratégico nacional. A presença de oficiais africanos nas esco-
las militares brasileiras tem sido paulatinamente ampliada, assim 
como a atração de estudantes universitários africanos. Empresas 
brasileiras estão cada vez mais presentes na África, mas são 
pontuais e limitadas as iniciativas em vista da cooperação militar 
do Brasil com a África.

O Brasil, tradicional exportador de blindados nas décadas de 
1970 e 1980, celebrou apenas dois contratos de venda desses 
veículos entre 2000 e 2012.15 Em comparação, a África do Sul, 
que se destaca na fabricação de blindados, no mesmo período, 
firmou 91 contratos de exportação de material bélico, destes, 42 
em seu continente.16 Apesar de figurar entre os quinze países com 
os maiores gastos militares, a falta de investimento nas ativida-
des de P&D e na indústria de defesa fez com que o Brasil perdes-
se competitividade internacional no setor bélico. Na produção de 
blindados, as indústrias sul-africanas e brasileiras podem ter uma 
oportunidade de cooperação.

O estreitamento da parceria Brasil-África do Sul, fundamen-
tal para a segurança do Atlântico Sul, abriria o mercado africano 
para as aeronaves produzidas pela Embraer, 80a maior indústria 
de material bélico do mundo.17 Das 32 operações de exportação de 
armamentos realizadas pelo Brasil nos últimos doze anos, dezes-
sete foram de aeronaves, mas apenas quatro tiveram como desti-
no a África.18

15  “SIPRI Arms Transfers Database”: <http://armstrade.sipri.org/armstrade/
page/trade_register.php>. Acesso em: 16 nov. 2013.

16  Idem.

17 “SIPRI Arms Industry Database”: <http://www.sipri.org/research/
armaments/production/Top100>. Acesso em: 16 nov. 2013.

18  “SIPRI Arms Transfers Database”: <http://armstrade.sipri.org/armstrade/
page/trade_register.php>. Acesso em: 16 nov. 2013.
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Desde o lançamento da Estratégia Nacional de Defesa, em 
2008, a modernização das Forças Armadas brasileiras é assunto 
recorrente. Os grandes exportadores de material bélico disputam o 
mercado brasileiro. Entre os anos de 2000 e 2012, o Brasil efetuou 
76 operações de importação de equipamentos militares. Destas, 
doze foram com a França, parceira no programa do submarino 
nuclear brasileiro. Em 2008, o Brasil, reeditando prática antiga, 
adquiriu doze caças Mirage usados (160 milhões de euros) e de 73 
helicópteros (mais de 2 bilhões de euros). Entre as 76 operações 
de importação, vinte ajustadas com os Estados Unidos (incluindo 
a compra de vinte helicópteros, entre 2006 e 2009, por 477 milhões 
de dólares) e três com a Rússia: a compra de doze helicópteros de 
combate (por U$ 150 milhões, em 2009), 150 mísseis antitanque e 
250 mísseis terra-ar portáteis.19 

Contando ainda a recente escolha das novas aeronaves que 
irão equipar a Força Aérea Brasileira é possível dizer que o Brasil 
tem sido no mínimo pouco audacioso na renovação dos seus 
parceiros. A alegada busca de independência tecnológica propa-
gandeada pelo Estado brasileiro não foi acompanhada por uma 
busca de alternativas condizente com a renovação das relações 
de força no quadro mundial. Cabe ao Brasil abrir os olhos para 
o sucesso dos projetos desenvolvidos em conjunto por Rússia-
China e principalmente por Rússia-Índia. Tais parcerias estão 
redesenhando a ordem mundial, inclusive com repercussões nos 
conjuntos africano e sul-americano, que o Brasil toma como seu 
entorno estratégico.
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Capitalismo indiano  
como história de fantasmas

arundhaTi roY

É uma casa ou um lar? Um templo para a nova Índia ou um 
armazém para os seus fantasmas? Desde que Antilha chegou em 
Altamont Road, em Mumbai, com mistério e ameaça silenciosa, 
as coisas não têm sido as mesmas. “Aqui estamos nós”, disse o 
amigo que me levou lá, “preste tributo ao nosso novo governante”.

Antilha pertence ao homem mais rico da Índia, Mukesh 
Ambani. Eu já havia lido sobre esta casa mais cara até então cons-
truída, com 27 andares, três heliportos, nove elevadores, jardins 
suspensos, salões de festas, salas de espera, ginásios, seis andares 
de estacionamento e os seiscentos funcionários. Nada me tinha 
preparado para a relva vertical – um muro alto de 27 andares de 
relva ligada a uma grade de metal grande. A relva estava seca, em 
fragmentos; pedaços haviam caído em retângulos agradáveis de 
ver. Claramente, o efeito Trickle-Down não funcionou.

Mas o Gush-Up certamente funcionou. É por isso que em uma 
nação de 1,2 bilhão de pessoas, as 100 mais ricas da Índia possuem 
ativos equivalentes a um quarto do PIB.

A notícia a circular na rua (e no New York Times) é, ou pelo 
menos era, a de que, depois de todo este esforço e jardinagem, 
os Ambani não moram em Antilha. Ninguém sabe ao certo, mas 
as pessoas continuam a falar sobre fantasmas e má sorte, vaas-
tu e feng shui. Talvez seja tudo culpa de Karl Marx (toda aquela 
maldição). O capitalismo, ele disse, “conjurou gigantescos meios 
de produção e troca, que parece com o feiticeiro que já não é mais 
capaz de controlar os poderes do submundo que ele invocou com 
seus feitiços”.

arTigo originalmenTe puBlicado  
em inglês no siTe ouTlook india  

(<hTTp://www.ouTlookindia.com/arTicle/
capiTalism-a-ghosT-sTorY/280234>) 

arundhati roY 
Escritora e ativista 
antiglobalização. 
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Na Índia, os 300 milhões de nós que pertencemos à nova classe 
média “pós-reformas” do FMI, o mercado, vivemos lado a lado com 
os espíritos do submundo, os espíritos de rios mortos, poços secos, 
montanhas insignificantes e florestas descobertas; os fantasmas 
de 250 mil agricultores endividados que se suicidaram, e dos 800 
milhões que foram empobrecidos e despojados para abrir caminho 
para nós e que sobrevivem com menos de vinte rúpias por dia.

Mukesh Ambani vale, ele próprio, 20 bilhões de dólares ameri-
canos. Ele detém ações maioritárias na Reliance Industries Limited 
(RIL), uma empresa com uma capitalização de mercado de 47 
bilhões de dólares e interesses comerciais mundiais que incluem 
petroquímica, petróleo, gás natural, fibra de poliéster, zonas 
econômicas  especiais, venda a retalho de alimentos frescos, esco-
las, pesquisa das ciências da vida e serviços de armazenamento 
das células-tronco. Recentemente, a RIL comprou 95% das ações 
na Infotel, um consórcio da TV que controla 27 noticiários televisi-
vos e entretenimento, incluindo a CNN – IBN, IBN Live, CNBC, IBN 
Loquilômetrosat e ETV, em quase todas as línguas regionais. A 
Infotel possui a única licença nacional para a banda larga 4G, um 
“cabo de transferência de informações” em alta velocidade que, se 
a tecnologia funcionar, poderá ser o futuro da troca de informa-
ções. Sr. Ambani é também dono de uma equipe de críquete.

A RIL é apenas uma de um conjunto de empresas que gerem 
a Índia. Algumas outras são a Tata, Jindal, Vedanta, Mittal, 
Infosys, Essar, além da Reliance (ADAG), propriedade de Anil, 
irmão de Mukesh. Sua corrida pelo crescimento espalhou-se por 
toda a Europa, Ásia Central, África e América Latina. Suas redes 
são amplas; são visíveis e invisíveis, na superfície bem como no 
subsolo. Os Tata, por exemplo, gerem mais de 100 empresas em 
80 países. São uma das mais antigas e maiores empresas priva-
das de energia da Índia. Eles são donos de minas, campos de gás, 
siderúrgicas, redes de telefonia, TV a cabo e redes de banda larga, 
e gerem municípios inteiros. Fabricam carros e caminhões, são 
proprietários do Grupo Taj Hotel, Jaguar, Land Rover, Daewoo, 
Tetley Tea, uma editora, uma cadeia de livrarias, uma grande 
marca de sal iodado e o gigante de cosméticos Laquilômetrose. 
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Seu slogan publicitário poderia facilmente ser: “Tu não podes viver 
sem nós”.

De acordo com as regras do Evangelho do Gush-Up, quanto 
mais se tem, mais se pode ter.

A era da privatização de tudo fez da economia indiana uma 
das que mais crescem no mundo. No entanto, como qualquer boa 
colônia, um dos seus principais produtos de exportação são os 
seus minérios. As novas megaempresas da Índia – Tata, Jindal, 
Essar, Reliance, Sterlite – são as que conseguiram forçar a passa-
gem para a cabeça da torneira que está a expelir o dinheiro extra-
ído das profundezas da terra. É um sonho tornado realidade para 
os empresários, ser capaz de vender o que não tem para comprar.

UM TOTAL ESPECTRO DE CORRUPÇÃO: A. RAJA SENDO 
PRESO EM CONEXÃO COM O ESCÂNDALO 2G 

A outra grande fonte de riqueza das empresas vem dos seus 
bancos de terra. Em todo o mundo, fracos e corruptos governos 
locais ajudaram os corretores da Wall Street, as empresas de 
agronegócio e bilionários chineses a acumular grandes extensões 
de terra (evidentemente isso implica comandar a água também). 
Na Índia, a terra de milhões de pessoas está a ser adquirida e 
entregue às empresas privadas de “interesse público”, para as 
Zonas Econômicas  Especiais, projetos de infraestrutura, barragens, 
estradas, fabricação de automóveis, centros químicos e corridas 
de Fórmula Um (a santidade da propriedade privada nunca se 
aplica aos pobres). Como sempre, à população local promete-se 
que sua deslocação das próprias terras e a desapropriação de 
tudo o que tinham é, realmente, parte da geração de emprego. 
Todavia, como agora sabemos, a ligação entre o crescimento do 
PIB e do emprego é um mito. Depois de vinte anos de “crescimen-
to”, 60% da força de trabalho da Índia é autoempregada, e 90% 
desta está no setor informal.

Depois da independência, até a década de 1980, os movimen-
tos populacionais, que vão desde os naxalitas aos Sampoorna 
Kranti de Jayaprakash Narayan, lutavam por reforma agrária, pela 
redistribuição de terras dos senhores feudais para os campone-
ses rurais sem terra. Hoje qualquer discussão sobre redistribuição 
de terras ou de riqueza seria considerada não só antidemocrática, 
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mas, também, louca. Até mesmo os movimentos mais atuantes se 
reduziram a uma luta para manter a pequena parcela de terra que 
a população ainda tem. As milhões de pessoas sem terra, a maio-
ria delas dalits e adivasis, expulsas das suas aldeias e que vivem 
em cabanas e colônias de cabanas nas pequenas e megacidades, 
não figuram no discurso radical.

Enquanto o Gush-Up concentra riqueza na ponta de uma agulha 
brilhante em que nossos bilionários rodopiam, rios de dinheiro 
ruem nas instituições da democracia – os tribunais, o Parlamento, 
bem como os meios de comunicação – comprometendo seriamen-
te sua capacidade de funcionar nos moldes para os quais foram 
feitos. Quanto mais barulhenta for a festa em torno das eleições, 
menos certeza temos de que a democracia realmente existe.

Cada escândalo novo de corrupção que surge na Índia faz o 
último parecer leve ou insignificante. No verão de 2011, o escân-
dalo do espectro 2G veio a tona. Conforme exposto, as empresas 
tinham desviado 4 bilhões de dólares de dinheiro público colocan-
do-os nas mãos do ministro da União de Telecomunicações que 
ousadamente cedeu a preço de banana a licença para o espectro 
2G de telecomunicação e ilegalmente dividiu-o entre os amigos. As 
conversas telefônicas gravadas que vieram a público pela impren-
sa mostraram como uma rede de empresários e suas empresas de 
fachada, ministros, jornalistas seniores e uma âncora de TV esta-
vam envolvidos na facilitação desse roubo à luz do dia. As fitas 
eram apenas uma ressonância magnética que confirmou o diag-
nóstico já feito pelas pessoas há muito tempo. Contudo, enquanto 
a privatização e a venda ilegal do espectro de telecomunicação 
não envolvem guerra, deslocamento nem devastação ecológica, 
a das montanhas, rios e florestas da Índia envolve. Talvez porque 
ela não tem a evidência de um escândalo direto considerável, ou 
talvez porque tudo está a ser feito em nome do “progresso” da 
Índia. Ela não tem a mesma repercussão entre as classes médias.

Em 2005, os governos de Chhattisgarh, Orissa e Jharkhand assi-
naram centenas de Memorandos de Entendimento (ME) com uma 
série de empresas privadas tornando trilhões de dólares de bauxi-
ta, minério de ferro e outros minerais em uma ninharia, desafiando 
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até mesmo a lógica distorcida de mercado livre (os royalties para o 
governo variaram entre 0,5 e 7 %).

Apenas alguns dias depois de o governo de Chhattisgarh assi-
nar um memorando de entendimento para a construção de uma 
usina siderúrgica integrada, em Bastar, com a Tata Steel, foi cria-
do o Salwa Judum, uma milícia vigilante. Consoante o governo 
disse, era uma revolta espontânea das populações locais que esta-
vam fartas da “repressão” pelos guerrilheiros maoístas na floresta. 
Acabou sendo uma operação de limpeza terrestre, financiada e 
armada pelo governo e subsidiada pelas empresas de mineração. 
Nos demais estados, foram criadas milícias semelhantes, com 
outros nomes. Segundo o primeiro-ministro anunciou, os maoís-
tas eram o “único desafio maior de segurança na Índia”. Foi uma 
declaração de guerra.

No dia 2 de janeiro de 2006, em Kalinganagar, no estado vizinho 
de Orissa, talvez para sinalizar a gravidade da intenção do gover-
no, dez pelotões da polícia chegaram no local da outra fábrica da 
Tata Steel e dispararam contra moradores das vilas que haviam 
se reunido ali para protestar sobre o que eles consideravam ser 
uma compensação inadequada pela terra. Treze pessoas, incluin-
do um policial, foram mortas, e 37 feridas. Seis anos se passaram 
e, embora as aldeias permaneçam sob cerco de policiais armados, 
o protesto continua.

Enquanto isso, em Chhattisgarh, o Salwa Judum queimava, 
estuprava e assassinava moradores de centenas de aldeias flores-
tais, causando a evacuação de 600 aldeias, obrigando 50 mil pesso-
as a ir para os acampamentos da polícia e 350 mil a fugir. Como 
o ministro-chefe anunciou, aqueles que não saíssem das florestas 
seriam considerados “terroristas maoístas”. Desta forma, em algu-
mas partes da Índia moderna, lavrar campos e semear passou a 
ser definido como atividade terrorista. Na verdade, as atrocidades 
do Salwa Judum só conseguiram fortalecer a resistência e aumen-
tar as fileiras do exército da guerrilha maoísta. Em 2009, o governo 
anunciou o que chamou de Operação Caça Verde. Duas tropas 
paramilitares lakh foram implantadas em Chhattisgarh, Orissa, 
Jharkhand e Bengala Ocidental.
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Depois de três anos de “conflito de baixa intensidade”, o gover-
no central, que não conseguiu “expulsar” os rebeldes da flores-
ta, declarou que iria mobilizar o exército indiano e a força aérea. 
Na Índia não chamamos a isto de guerra, chamamos de “criar um 
bom ambiente de investimento”. Milhares de soldados já se movi-
mentaram para lá e estão a ser preparados quartéis para a brigada 
do exército e a base aérea. Um dos maiores exércitos do mundo 
está agora preparando seus Termos de Combate para “defender- 
-se” dos mais pobres, mais famintos e das pessoas mais desnutri-
das do mundo. Estamos somente à espera da declaração da Lei 
dos Poderes Especiais das Forças Armadas (AFSPA), que vai dar 
ao exército imunidade legal e o direito de matar “sob suspeita”.  
Ao andar pelas dezenas de milhares de sepulturas não identifi-
cadas e piras de cremação anônimas em Caxemira, Manipur e 
Nagaland, o exército se tem, na verdade, revelado muito suspeito.

Enquanto estão sendo feitos os preparativos para a implan-
tação, as selvas da Índia Central continuam sob cerco, com os 
moradores com medo de sair, ir ao supermercado e farmácias. 
Centenas de pessoas foram presas acusadas de ser maoístas, 
ficando sob leis antidemocráticas draconianas. As prisões estão 
cheias de pessoas adivasi, muitas das quais não sabem qual é 
o seu crime. Recentemente, Soni Sori, professora numa esco-
la adivasi de Bastar, foi presa e torturada sob custódia policial. 
Foram introduzidas pedras na sua vagina para levá-la a “confes-
sar” que era uma espiã maoísta. As pedras foram removidas do 
seu corpo num hospital em Calcutá, onde, depois de um protesto 
público, ela foi enviada para um check-up médico. Em recente 
audiência no Supremo Tribunal, os ativistas apresentaram aos 
juízes as pedras em um saco plástico, mas o único resultado dos 
seus esforços foi que Soni Sori permanece na prisão enquanto 
Ankit Garg, o superintendente da polícia que conduziu o inter-
rogatório, foi condecorado com a Medalha Policial do Presidente 
por Cortesia no Dia da República.

Fala-se sobre a reestruturação ecológica e social da Índia 
Central só por causa da insurreição em massa e a guerra. O gover-
no não dá nenhuma informação e os memorandos de entendimen-
to são um segredo dos deuses. Alguns setores da mídia fizeram o 
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que podiam para chamar atenção do público para o que está a 
acontecer nesta parte da Índia. No entanto, a maioria dos meios 
de comunicação indiana é vulnerável pelo fato de a maior parte 
das suas receitas vir de anúncios das empresas. Se isso não é ruim 
o suficiente, agora a linha entre a mídia e as grandes empresas 
começou a diluir-se perigosamente. Como vimos, a RIL possui 27 
canais de TV. Mas o inverso também acontece. Algumas agências 
midiáticas agora têm negócios diretos e interesses empresariais. 
Por exemplo, um dos principais jornais diários da região, Dainik 
Bhaskar (e é apenas um exemplo), tem 17,5 milhões de leitores 
em quatro idiomas, incluindo inglês e hindi, em  treze estados e é 
também proprietário de 69 empresas com interesses na minera-
ção, geração de energia, imobiliário e têxteis. Uma petição recen-
te arquivada no Supremo Tribunal de Chhattisgarh acusa a DB 
Power Ltd (uma das empresas do grupo) de usar “medidas deli-
beradas, ilegais e de manipulação” através de jornais de proprie-
dade da empresa para influenciar o resultado de uma audiência 
pública sobre uma mina de carvão a céu aberto. Se tentou ou não 
influenciar o resultado não é relevante. A questão é a seguinte: 
as empresas de comunicação têm prestígio e possuem o poder de 
fazê-lo. Diante das leis locais encontram-se num grave conflito 
de interesses.

OS LITFEST (FESTIVAIS DE LITERATURA) JUNTAMENTE 
COM O CINEMA, INSTALAÇÕES DE ARTE SUBSTITUÍRAM 
A OBSESSÃO DOS ANOS 1990 COM CONCURSOS DE 
BELEZA

Há outras partes do país de onde não se tem notícias. No estado 
do nordeste de Arunachal Pradesh pouco povoada, mas militari-
zada, estão sendo construídas 168 grandes barragens, a maioria 
delas em propriedade privada. Barragens altas que vão submer-
gir bairros inteiros estão em contrução em Manipur e Caxemira, 
ambos altamente militarizados, onde as pessoas podem ser mortas 
apenas por protestar contra os cortes de energia (isto aconteceu 
há algumas semanas em Caxemira). Como podem eles parar a 
contrução de uma barragem?
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A mais fantasiosa de todas as barragens é a de Kalpasar, em 
Gujarat, a qual está projetada para possuir 34 quilômetros de 
comprimento ao longo do golfo de Khambhat com uma estrada 
de dez faixas e uma linha férrea sobre ela. Ao manter fora a água 
do mar, tem-se a ideia de criar um reservatório de água doce dos 
rios do Gujarat (não importa se esses rios já foram represados   a 
um gotejamento e envenenados com efluentes químicos). A barra-
gem Kalpasar, que elevaria o nível do mar e alteraria a ecologia 
de centenas de quilômetros de costa, foi abandonada dez anos 
atrás porque era vista como sendo uma má ideia, mas teve um 
retorno repentino, com objetivo de fornecer água para a Região de 
Investimento Especial de Dholera (SIR), uma das zonas com mais 
escassez de água, não apenas na Índia, mas no mundo. SIR é um 
outro nome para uma ZEE (Zona Econômica Especial), uma disto-
pia corporativa de autogoverno de “parques industriais, municí-
pios e megacidades”. Conforme estabelecido, a Dholera SIR vai ser 
ligada a outras cidades de Gujarat por uma rede de estradas de dez 
faixas. De onde virá o dinheiro para tudo isso?

Depois de três anos de tentativas para expulsar os rebeldes, o 
centro disse que vai implantar as forças armadas. Na Índia isto não 
é guerra, é “ Criação de um Bom Ambiente de Investimento”.

Em janeiro de 2011, em Mahatma (Gandhi) Mandir, o ministro-
-chefe de Gujarat, Narendra Modi, presidiu uma reunião de 10 mil 
empresários internacionais de 100 países. De acordo com relatos 
da mídia, eles se comprometeram a investir 450 bilhões de dólares 
em Gujarat. A reunião foi programada para decorrer no início do 
ano do décimo aniversário do massacre de 2 mil muçulmanos, em 
fevereiro – março de 2002. Modi é acusado não apenas de tolerân-
cia, mas também de cumplicidade ativa na matança. As pessoas 
que viram seus entes queridos serem estuprados, eviscerados e 
queimados vivos, as dezenas de milhares de pessoas que foram 
expulsas das suas casas ainda esperam por um gesto em direção 
à justiça. Mas Modi negociou seu cachecol de cor de açafrão e 
detalhe vermelho por uma cara roupa da moda, e espera que um 
investimento de 450 bilhões de dólares funcione como dinheiro de 
sangue. Espera, também, receber o dinheiro. Talvez receba, pois 
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tem o apoio entusiástico das grandes empresas. Ademais, o cálcu-
lo de justiça infinita trabalha de formas misteriosas.

A Dholera SIR é apenas um dos pequenos brinquedos de 
Matryoshka, uma das mais interiores na distopia que está a ser 
planejada. Será ligado ao Corredor Industrial Delhi Mumbai 
(DMIC), uma área industrial de 1.500 quilômetros de comprimento 
e 300 quilômetros de largura, com nove zonas megaindustriais, 
uma linha de transporte de alta velocidade, três portos marítimos 
e seis aeroportos, uma via rápida com seis faixas sem interseção e 
uma usina de energia de 4.000 MW. Proposto pelo McKinsey Global 
Institute, o DMIC é um empreendimento conjunto entre os gover-
nos da Índia e do Japão, e suas respectivas empresas parceiras.

De acordo com o website do DMIC, cerca de 180 milhões de 
pessoas serão “afetadas” pelo projeto, mas não diz como serão 
afetadas. Prevê a construção de várias novas cidades e estima que 
a população da região venha a crescer dos atuais 231 milhões para 
314 milhões em 2019. Isso é daqui a cinco anos. Quando foi a 
última vez que um governo tirano ou ditador realizou uma remo-
ção de população de milhões de pessoas? Pode, realmente, ser um 
processo pacífico?

Neste caso, o exército indiano pode precisar ser recruta-
do de modo que não seja pego de surpresa quando ordenado a 
implantar-se por toda a Índia. Em preparação para seu papel na 
Índia Central, publicou sua doutrina atualizada em Operações 
Psicológicas Militares, que delimita 

o processo planejado de disseminação da mensagem para um 
público-alvo selecionado, para promover temas particulares 
que resultem em atitudes e comportamentos desejados que afe-
tam a realização dos objetivos políticos e militares do país. 

Este processo de “gestão da percepção”, dizia a doutrina, seria 
conduzido “usando a mídia disponível para os serviços”.

Contudo, o exército é experiente o bastante para saber que a 
força coerciva por si só não pode realizar ou gerir a reestrutura-
ção social na escala prevista pelos planejadores da Índia. A guerra 
contra os pobres é uma coisa, mas para o resto de nós – a clas-
se média, os trabalhadores de colarinho branco, os intelectuais, 
“formadores de opinião” – tem de ser “ a gestão da percepção”.  
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E para isso, devemos voltar nossa atenção para a arte requintada 
de Filantropia Empresarial.

Recentemente, os principais conglomerados de mineração 
têm abraçado as artes/filme, instalações de arte e a corrida pelos 
festivais literários que substituíram a obsessão dos anos 1990 por 
concursos de beleza. Vedanta, atualmente explorando o coração 
das terras da antiga tribo Dongria Kondh, patrocina  uma compe-
tição de filmes “Criando Felicidade” para jovens estudantes de 
cinema, a quem incumbiram fazer filmes sobre o desenvolvimen-
to sustentável. O slogan da Vedanta é “Exploração Mineira Feliz”. 
Ademais, o Grupo Jindal edita uma revista de arte contemporânea 
e oferece apoio a alguns dos grandes artistas da Índia (os quais, 
naturalmente, trabalham com aço inoxidável). Essar foi o patro-
cinador principal do Tehelka Newsweek Think Fest que prometia 
“debates sobre o índice elevado de octano” pelos melhores inte-
lectuais de todo o mundo, entre estes, grandes escritores, ativis-
tas e até mesmo o arquiteto Frank Gehry (tudo isto em Goa, onde 
ativistas e jornalistas descobriram enormes escândalos de mine-
ração ilegal, e a parte da Essar na guerra em curso em Bastar esta-
va emergindo). Tata Steel e Rio Tinto (que tem um histórico sórdi-
do próprio) estavam entre os líderes patrocinadores do Festival 
Literário de Jaipur (nome Latin: Darshan Singh Construction Jaipur 
Literary Festival) anunciado pelos conhecedores da matéria como 
“o maior espetáculo literário no mundo”. Counselage, “gestor de 
marca estratégica” da Tata, patrocinou a tenda para a imprensa 
no festival. Muitos dos melhores e mais brilhantes escritores do 
mundo reuniram-se em Jaipur para discutir o amor, a literatu-
ra, a política e a poesia sufi. Alguns tentaram defender o direito 
de Salman Rushdie à liberdade de expressão mediante leitura do 
seu livro proscrito, Os Versos Satânicos. Em cada fotografia do 
jornal e programa de TV, o logotipo da Tata Steel (e valores do 
seu slogan forte que é o aço) aparecia atrás deles, um benigno, 
benevolente anfitrião. 

Os inimigos da liberdade de expressão foram os motins muçul-
manos supostamente criminosos, que, segundo disseram os orga-
nizadores do festival, poderiam ter prejudicado até os estudan-
tes que estavam lá (nós somos testemunhas de quão impoten-
tes o governo indiano e a polícia podem ser quando se trata de 
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muçulmanos). Sim, o seminário islâmico fundamentalista Darul 
Uloom Deobandi protestou contra Rushdie ter sido convidado para 
o festival. Sim, alguns islâmicos reuniram-se no local do festival 
para protestar e, ousadamente, o governo não moveu nem uma 
palha para proteger o local, isso porque todo o episódio teve tanto 
a ver com a democracia, banco de votos (votebanks) e as eleições 
de Uttar Pradesh como fez com o fundamentalismo islâmico. 

Mas a luta pela liberdade de expressão contra o fundamenta-
lismo islâmico fez com que isto aparecesse na imprensa mundial 
e é bom que tal tenha acontecido, no entanto, quase não havia 
relatos sobre o papel dos patrocinadores do festival na guerra nas 
florestas, os corpos se acumulando e as prisões lotadas. Ou sobre 
a Lei para a Prevenção das Atividades Ilegais e da Lei Especial 
de Segurança Pública de Chhattisgarh, que fazem pensar que 
um antigoverno considerava uma ofensa cognoscível, ou sobre 
a audiência pública obrigatória para a fábrica da Tata Steel em 
Lohandiguda, na qual a população local queixou-se, e que ocorreu 
a centenas de quilômetros de distância em Jagdalpur, no complexo 
de escritórios do chefe administrativo do distrito, com um públi-
co contratado de cinquenta pessoas, sob proteção armada. Onde 
estava, então, a tal liberdade de expressão? Ninguém mencionou 
Kalinganagar, ou que a jornalistas, acadêmicos e cineastas que 
trabalham em assuntos impopulares para o governo indiano – 
como o papel secreto que desempenhou no genocídio de Tamil, 
na guerra no Sri Lanka, ou as sepulturas não identificadas recen-
temente descobertas na Caxemira – estava sendo negado o visto 
indiano ou eles eram deportados direto do aeroporto.

No entanto, qual de nós pecadores atiraria a primeira pedra? Não 
eu, que vive fora das regalias de editoras das empresas. Todos nós 
assistimos ao Tata Sky, navegamos na internet com Tata Photon, 
subimos em táxis Tata, hospedamo-nos em Hotéis Tata, saborea-
mos o nosso chá Tata em porcelana Tata, mexendo com colheres 
de chá feitas de Tata Steel. Nós compramos livros Tata nas livrarias 
Tata. Hum Tata ka namak khate hain. Estamos sob cerco.

Se a marreta de pureza moral é ser o critério para arremesso 
de pedras, então, as únicas pessoas que se qualificam são as que 
já foram silenciadas. Aqueles que vivem fora do sistema: os bandi-
dos nas florestas ou aqueles cujos protestos não são cobertos pela 
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imprensa, ou o bem comportado sem teto, os quais vão de tribunal 
em tribunal, dando testemunho, dando depoimentos.

Mas o Litfest deu-nos o nosso momento Aha! Oprah veio. Ela 
disse que amou a Índia e que viria novamente e novamente. Isso 
nos deixou orgulhosos.

Esta é apenas a paródia final da arte requintada.
Embora a Tata tenha sido envolvida com filantropia corpo-

rativa por quase cem anos, doando bolsas de estudo e gerindo 
algumas excelentes instituições de ensino e hospitais, só recente-
mente é que as empresas indianas foram convidadas para o Star 
Chamber, Camera stellata, o mundo iluminado do governo corpo-
rativo global, mortal para os seus adversários, mas de forma tão 
engenhosa que mal se sabe que existe.

O que se segue neste artigo pode parecer, para alguns, uma 
crítica um pouco dura, contudo, na tradição de honrar os adversá-
rios, poderia ser lido como um reconhecimento da visão, flexibi-
lidade, sofisticação e determinação inabalável daqueles que dedi-
caram suas vidas para manter o mundo seguro para o capitalismo.

Sua história cativante, que desapareceu da memória contempo-
rânea, começou nos EUA no início do século 20, quando, equipada 
legalmente na forma de fundações doadas, a filantropia corporati-
va começou a substituir a atividade missionária como um caminho 
aberto do capitalismo (e do imperialismo) e patrulha de sistema 
de manutenção. Entre as primeiras fundações a serem criadas 
nos Estados Unidos estavam a Carnegie Corporation, doada em 
1911 com lucros da Companhia de Aço Carnegie (Carnegie Steel 
Company) e a Fundação Rockefeller (Rockefeller Foundation), 
doada em 1914 pelo J.D. Rockefeller, fundador da Standard Oil 
Company. Os Tatas e Ambanis do seu tempo.

Algumas das instituições financiadas, apoiadas com capital 
inicial ou pela Fundação Rockefeller são a ONU, a CIA, o Conselho 
de Relações Exteriores, o Museu mais fabuloso de Arte Moderna 
de Nova York, e, é claro, o Centro Rockefeller, em Nova York (onde 
o mural de Diego Riviera teve de ser retirado da parede, pois mali-
ciosamente retratava os capitalistas réprobos e um Lênin valente. 
A liberdade de expressão estava de folga).
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J.D. Rockefeller foi o primeiro bilionário da América e o homem 
mais rico do mundo. Ele era um abolicionista, um apoiador de 
Abraham Lincoln e um abstêmio. Conforme acreditava, seu dinhei-
ro foi-lhe dado por Deus, o que deve ter sido bom para ele.

Pablo Neruda, em um dos seus primeiros poemas intitulado 
Standard Oil Company, assim se expressa:

Seus imperadores obesos de Nova York
são assassinos de sorriso leve
que compram seda, náilon, charutos
tiranos e ditadores triviais.
Eles compram países, pessoas, mares, polícia, conselhos 
municipais,
regiões distantes, onde os pobres reservam seu milho
como avarentos seu ouro:
Standard Oil estimula-os,
veste-os em uniformes, diz
quem é irmão ou inimigo.
Os paraguaios lutam sua guerra,
e os bolivianos definham 
na selva com suas metralhadoras.
Um presidente assassinado por uma gota de petróleo,
uma hipoteca de milhões de hectares,
uma execução rápida em uma manhã com a luz mortal, 
petrificado,
um novo acampamento de prisioneiros para subversivos,
na Patagônia, uma traição, tiros dispersos
debaixo de uma lua petrolífera,
uma sutil mudança de ministros
na capital, um sussurro
como uma maré de petróleo,
e zap, tu verás
como o alfabeto da Standard Oil brilha sobre as nuvens,
sobre os mares, em sua casa,
iluminando seus territórios.

Quando as fundações doadas pelas empresas surgiram nos 
EUA, houve intenso debate sobre sua proveniência, a legalidade 
e a falta de prestação de contas. Segundo pessoas sugeriram, se 
as empresas têm tanto excedente de dinheiro, deveriam aumen-
tar o salário dos seus trabalhadores (as pessoas fizeram essas 
sugestões ultrajantes naqueles dias, mesmo nos Estados Unidos). 
A ideia dessas fundações, tão comum hoje, era de fato um salto 
da criatividade dos negócios. Entidades com isenção de impostos, 
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com grandes recursos e um quase ilimitada licença – totalmente 
inexplicável, totalmente não transparente – qual é a melhor forma 
de transformar a riqueza econômica em capital político, social e 
cultural, de transformar riqueza em poder? Qual é a melhor forma 
de usurários empregarem uma porcentagem mínima dos seus 
lucros para governar o mundo? De que outra forma Bill Gates, que 
reconhecidamente sabe uma ou duas coisas sobre computadores, 
encontrar-se-ia a desenhar políticas de educação, saúde e agricul-
tura, não apenas para o governo dos EUA, mas para os governos 
de todo o mundo?

Ao longo dos anos, enquanto as pessoas testemunhavam algu-
mas das atividades boas das fundações (gerindo bibliotecas públi-
cas, erradicando doença), a conexão direta entre as empresas e as 
fundações doadoras começou a se confundir. De repente desapa-
receu por completo. Agora, nem mesmo aqueles que se conside-
ram de esquerda estão dospostos a aceitar sua generosidade.

Por exemplo: a RIL possui 27 canais de TV. Mas o inverso 
também é verdadeiro. Dainik Bhaskar possui 69 empresas com 
interesses em mineração, geração de energia, imobiliário e têxteis.

Por volta de 1920, o capitalismo dos EUA havia começado a 
olhar para fora, por matéria-prima e mercados no exterior. As 
fundações começaram a formular a ideia de governança corpo-
rativa global. Em 1924, as fundações Rockefeller e Carnegie 
criaram em conjunto o que é hoje o grupo mais poderoso de 
pressão de política externa no mundo, o Conselho de Relações 
Exteriores (CFR), que mais tarde veio, também, a ser financiado 
pela Fundação Ford. Por volta de 1947, a recém-criada CIA foi 
apoiada pelo CFR e trabalha em estreita colaboração com o CFR. 
Ao longo dos anos, a associação do CFR incluiu 22 secretários de 
Estado dos EUA. Havia cinco membros do CFR no comitê da dire-
ção de 1943 que planejou a ONU, e uma doação de 8,5 milhões de 
dólares de J.D. Rockefeller comprou o terreno onde está assenta-
da a sede da Organização em Nova York.

Todos os onze presidentes do Banco Mundial desde 1946 – 
homens que se apresentaram como missionários dos pobres – 
são membros do CFR (a exceção foi George Woods, o qual era 
um administrador da Fundação Rockefeller e vice-presidente do 
Chase-Manhattan Bank).
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Em Bretton Woods, o Banco Mundial e o FMI decidiram que o 
dólar dos EUA fosse a moeda de reserva mundial, e que, no intui-
to de aumentar a entrada do capital global, isto seria necessário 
para universalizar e padronizar as práticas de negócios em um 
mercado livre. É para esse fim que eles gastam muito dinheiro na 
promoção da boa governança (desde que controlem as rédeas), o 
conceito de Estado de Direito (desde que tenham uma palavra a 
dizer ao se fazer as leis) e centenas de programas anticorrupção 
(para agilizar o sistema que eles criaram). Duas das mais discutí-
veis organizações   no mundo exigindo transparência e prestação 
de contas dos governos dos países mais pobres.

Como o Banco Mundial tem mais ou menos dirigido as políticas 
econômicas  dos países do Terceiro Mundo, coagindo e abrindo os 
mercados de país em país para as finanças globais, seria possível 
dizer que a filantropia corporativa acabou por ser o negócio mais 
visionário de todos os tempos.

Fundações doadas por empresas administram, comerciali-
zam e canalizam o seu poder e colocam suas peças de xadrez 
no tabuleiro, por meio de um sistema de clubes de elite e grupos 
de reflexão, cujos membros se sobrepõem e entram e saem 
pelas portas giratórias. Ao contrário das várias teorias de cons-
piração em circulação, particularmente entre grupos de esquer-
da, não há nada secreto, satânico, ou preferência pelo franco-
-maçom sobre este programa. Não é muito diferente da forma 
como empresas usam outras empresas de fachada e contas no 
exterior para transferir e administrar seu dinheiro, exceto que a 
moeda é poder, não o dinheiro.

O equivalente transnacional do CFR é a Comissão Trilateral, 
criada em 1973 por David Rockefeller, o antigo assessor de 
Segurança Nacional dos EUA Zbigniew Brzezinski (membro funda-
dor do Mujahideen afegão, antepassado   dos Talibãs), o Chase-
Manhattan Bank e algumas outras eminências privadas. Seu obje-
tivo era formar um vínculo de amizade duradouro e de cooperação 
entre as elites da América do Norte, Europa e Japão. Ela tornou-
-se uma comissão penta-lateral, uma vez que inclui membros de 
China e Índia (Tarun Das da CII; N.R. Narayanamurthy, antigo dire-
tor executivo da Infosys; Jamsheyd N. Godrej, diretor da Godrej; 
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Jamshed J. Irani, diretor da Tata Sons, e Gautam Thapar, oficial 
chefe do executivo do Grupo Avantha).

O Instituto Aspen é um clube internacional das elites locais, 
empresários, burocratas, políticos, com franquias em vários 
países. Tarun Das é o presidente do Instituto na Índia e Gautam 
Thapar é presidente do conselho.

Cabe aqui um destaque: forçar uma mulher a deixar de usar a 
burca não é libertá-la, mas sim despi-la.

A Fundação Ford (parte liberal para a Fundação Rockefeller 
mais conservadora, embora as duas trabalhem juntas constante-
mente) foi instituída em 1936. Apesar de ser muitas vezes subes-
timada, a Ford tem uma ideologia muito clara e bem definida e 
funciona em conjunto com o Departamento de Estado dos EUA. 
Seu projeto de aprofundamento da democracia e da boa gover-
nança é uma parte muito importante do sistema de Bretton Woods 
de padronizar a prática de negócios e promover a eficiência no 
mercado livre. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando os 
comunistas substituíram os fascistas como inimigo número um do 
governo dos EUA, eram necessários novos tipos de instituições 
para lidar com a Guerra Fria. Ford financiou a RAND (Organização 
para Investigação e Desenvolvimento), um grupo de base mili-
tar que começou com a investigação de armas para os serviços 
de defesa dos EUA. Em 1952, para impedir “o esforço persistente 
comunista para penetrar e perturbar as nações livres”, criou-se o 
Fundo para a República, transformado depois no Centro para o 
Estudo das Instituições Democráticas, cuja missão consistia em 
travar a Guerra Fria de forma inteligente sem excessos macar-
thistas. É através desta lente que temos de ver o trabalho que a 
Fundação Ford está a fazer com os milhões de dólares que investiu 
na Índia – o financiamento de artistas, cineastas e ativistas, sua 
generosa doação de cursos universitários e bolsas de estudo.

As “metas para o futuro da humanidade” publicadas pela 
Fundação Ford incluem intervenções em bases de movimentos 
políticos local e internacionalmente. Nos EUA forneceu milhões 
em doações e empréstimos para apoiar o Credit Union Movement 
(Movimento União de Crédito) fundado pelo dono da loja de depar-
tamentos, Edward Filene, em 1919. Filene acreditava na criação 
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de uma sociedade consumista em massa de bens de consumo 
dando aos trabalhadores o acesso ao crédito a preços cômodos 
– uma ideia radical na época. Na verdade, apenas a metade de 
uma ideia radical, porque a outra metade do que Filene acreditava 
era a distribuição mais equitativa da renda nacional. Capitalistas 
atingidos na primeira metade da sugestão de Filene, e desembol-
sando empréstimos “acessíveis” de dezenas de milhões de dólares 
para as pessoas que trabalham, tornaram a classe trabalhadora 
dos EUA em pessoas constantemente endividadas, correndo para 
recuperar o atraso com seus estilos de vida.

Obter microcrédito de morte tem sido a ruína de inúmeros agri-
cultores. Muitos foram forçados a cometer suicídio.

Anos depois, essa ideia se expandiu para o interior pobre 
de Bangladesh, quando Mohammed Yunus e o Grameen Bannk 
trouxeram microcrédito para camponeses famintos com conse-
quências desastrosas. Empresas de microfinanças na Índia são 
responsáveis   por centenas de suicídios, 200 pessoas em Andhra 
Pradesh, só em 2010. Um diário nacional publicou recentemente 
uma notícia de suicídio de uma menina de 18 anos de idade, que 
foi forçada a entregar suas últimas 150 rúpias, suas mensalidades 
escolares, ao bullying dos funcionários da empresa de microfi-
nanças. A notícia dizia: “Trabalhe duro e ganhe dinheiro. Não 
tome empréstimos”.

Há muito de dinheiro na pobreza, e poucos prêmios Nobel 
também.

Na década de 1950, as Fundações Rockefeller e Ford, financian-
do várias ONGs e instituições de ensino internacionais, começa-
ram a funcionar como semiextensões do governo dos EUA, que na 
época estava derrubando governos democraticamente eleitos na 
América Latina, no Irã e na Indonésia (foi também por este perí-
odo que entraram na Índia, não alinhados, mas inclinados clara-
mente para a União Soviética). A Fundação Ford criou um curso 
de economia no estilo dos EUA na Universidade da Indonésia. 
Estudantes indonésios da elite treinados em contrainsurgência 
por oficiais do exército dos Estados Unidos desempenharam um 
papel crucial no golpe de 1965 na Indonésia, apoiado pela CIA, 



396  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 379-411, 2014 

ArundhAti roy

que levou  o general Suharto ao poder, o qual reembolsou seus 
mentores matando centenas de milhares de rebeldes comunistas.

Oito anos depois, os jovens estudantes chilenos, que vieram a 
ser conhecidos como os Chicago Boys, foram levados para os EUA 
para serem treinados em economia neoliberal por Milton Friedman, 
na Universidade de Chicago (doada por J. D. Rockefeller), em prepa-
ração para o golpe de 1973 apoiado pela CIA, que matou Salvador 
Allende e trouxe o general Pinochet e um grupo de esquadrões da 
morte, desaparecimentos e terror que duraram dezessete anos (a 
morte de Allende foi por ser um socialista democraticamente elei-
to e nacionalizar as minas do Chile).

Em 1957, a Fundação Rockefeller estabeleceu o Prêmio Ramon 
Magsaysay para líderes comunitários na Ásia. Foi instiuído depois 
da morte de Ramon Magsaysay, presidente das Filipinas e um alia-
do crucial na campanha dos EUA contra o comunismo no Sudeste 
Asiático. Em 2000, a Fundação Ford criou o Prêmio de Liderança 
Emergente Ramon Magsaysay. O Magsaysay é considerado um 
prêmio de prestígio entre os artistas, ativistas e trabalhadores 
comunitários na Índia. M. S. Subbulakshmi e Satyajit Ray ganha-
ram esse prêmio, assim como fizeram Jayaprakash Narayan e um 
dos melhores jornalistas da Índia, P. Sainath. Mas eles fizeram 
mais para o Prêmio Magsaysay do que este fez por eles. Em geral, 
tornou-se um árbitro gentil de que tipo de ativismo é “aceitável” e 
que não é.

O GRUPO ANNA - DE QUEM SÃO AS SUAS VOZES, 
REALMENTE? 

Curiosamente, o movimento anticorrupção de Anna Hazare 
no último verão foi liderado por três vencedores do Prêmio 
Magsaysay, Anna Hazare, Arvind Kejriwal e Kiran Bedi. Enquanto 
uma das muitas ONGs de Arvind Kejriwal é generosamente finan-
ciada pela Fundação Ford, a ONG de Kiran Bedi é financiada pela 
Coca-Cola e Lehman Brothers.

Embora Anna Hazare autodenomine-se um Gandhi, a lei que 
ele invocou, o Jan Lokpal Bill, foi anti-Gandhi, elitista e perigo-
sa. A campanha permanente da mídia associada proclamou-o 
como sendo a voz do “povo”. Ao contrário do movimento Occupy 
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Wall Street, nos EUA, o de Hazare não se pronunciou contra a 
privatização, o poder associativo ou “reformas” econômicas . Ao 
contrário, os seus principais apoiadores de mídia afastaram com 
sucesso os holofotes dos grandes escândalos de corrupção asso-
ciativa (onde estavam também expostos jornalistas de alto nível) 
e usou os maus tratos públicos dos políticos para pedir a redu-
ção de poderes discricionários do governo, para mais reformas, 
mais privatizações (em 2008, Anna Hazare recebeu um prêmio do 
Banco Mundial por excelente serviço público). Este Banco divul-
gou um comunicado de Washington dizendo que o movimento se 
“encaixou” na sua política.

Como todos os bons imperialistas, o “philanthropoids” deu-
-lhes a tarefa de criar e treinar um esquema internacional segundo 
o qual o capitalismo, e, por extensão, a hegemonia dos Estados 
Unidos, favorecia seu próprio interesse. E quem iria, portanto, 
ajudar a administrar o Governo do Global Corporate na forma como 
as elites nativas sempre serviram o colonialismo. Assim começou 
a incursão dos fundamentos para a educação e artes, que se torna-
ria sua terceira esfera de influência, depois da política econômica  
externa e interna. Eles passaram (e continuam) a gastar milhões 
de dólares em instituições acadêmicas e pedagógicas.

Joan Roelofs no seu maravilhoso livro Fundamentos e Políticas 
Públicas: A Máscara do Pluralismo descreve como fundações refor-
maram as velhas ideias de como ensinar ciência política, e formou 
as disciplinas de estudos “internacionais” e de “área”. Isso ofereceu 
à inteligência dos EUA e aos serviços de segurança um conjunto 
de conhecimentos em línguas estrangeiras e cultura exemplares. 
A CIA e o Departamento de Estado dos EUA continuam a trabalhar 
com os alunos e professores em universidades deste país, levan-
tando sérias questões sobre a ética da bolsa de estudos.

NANDAN NILEKANI, EXCEPCIONALMENTE COLOCADO, 
“CEO” DO PROJETO UID 

A obtenção de informação para controlar os governantes é 
fundamental para qualquer poder dominante. Como a resistência 
à aquisição de terras e às novas políticas econômicas  se espalha 
por toda a Índia à sombra de uma guerra aberta na Índia Central, 
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como uma técnica de contenção, o governo deu início a um progra-
ma biométrico maciço, talvez um dos projetos mais ambiciosos 
e caros de obtenção de informação no mundo, o Número Único 
de Identificação (UID/NUI). Embora as pessoas não tenham água 
potável ou instalações sanitárias, ou alimentos ou dinheiro, elas 
irão ter cartões eleitorais e números UID/NUI. É uma coincidência 
que o projeto UID/NUI dirigido por Nandan Nilekani, ex-CEO da 
Infosys, ostensivamente destinado a “prestar serviços aos pobres”, 
vai injetar enormes quantidades de dinheiro numa indústria de TI 
(Tecnologia de Informação) um pouco controlada? (Conforme indi-
ca uma estimativa conservadora, o orçamento do UID/NUI excede 
as despesas públicas anuais do governo indiano para a educação). 
Para “digitalizar” um país com uma vasta população, em grande 
parte ilegítima e “ilegível”, pessoas que são na sua maioria mora-
dores de favelas, vendedores ambulantes, adivasis sem cadastro 
de terra, serão criminalizadas, transformadas de ilegítimas para 
ilegais. A ideia é tirar uma versão digital do Gabinete dos Comuns 
e colocar enormes poderes nas mãos de uma truculenta polícia. A 
obsessão tecnocrática de Nilekani por obtenção de dados é consis-
tente à obsessão de Bill Gates por bancos de dados digitais, “obje-
tivos numéricos”, “tabelas de indicadores de progresso”. Como se 
a causa da fome no mundo fosse a falta de informação, e não o 
colonialismo, dívida e política orientada para o lucro e associati-
vismo distorcido.

De acordo com os dados, as fundações empresariais doadas 
são as maiores patrocinadoras das ciências sociais e artes, ofere-
cendo cursos e bolsas de estudo em “estudos de desenvolvimen-
to”, “estudos de comunidade”, “estudos culturais”, “ciências do 
comportamento” e “direitos humanos”.

Como as universidades norte-americanas abriram suas portas 
para os estudantes internacionais, centenas de milhares de estu-
dantes, filhos das elites do Terceiro Mundo, aderiram. Àqueles que 
não podiam pagar as taxas foram-lhes concedidas bolsas de estu-
do. Hoje, em países como a Índia e o Paquistão, não há pratica-
mente uma família entre as classes médias altas que não tenha um 
filho que estudou nos EUA. A partir das suas fileiras vieram bons 
estudiosos e acadêmicos, mas também os primeiros-ministros, 
ministros das Finanças, economistas, advogados de empresas, 
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banqueiros e burocratas que ajudaram a abrir as economias dos 
seus países para empresas globais.

Neste âmbito, as finanças globais atuam em movimentos de 
protesto através das ONGs. Quanto mais problemática uma área 
for, maior a quantidade de ONGs.

Assim, os estudiosos da versão favorável à Fundação referen-
te às economias e ciências políticas foram recompensados com 
bolsas, fundos de pesquisa, subvenções, doações e trabalhos. 
Aqueles com uma visão desfavorável à Fundação viram-se sem 
financiamento, marginalizados e confinados, e seus cursos inter-
rompidos. Gradualmente, uma imaginação especial, um pretexto 
superficial de tolerância e multiculturalismo (que se transforma 
em racismo, nacionalismo fanático, chauvinismo étnico ou isla-
mofobia belicista a qualquer momento) sob a base de uma única 
ideologia econômica  abrangente, muito implural, começou a 
dominar o discurso. Fê-lo de tal forma que deixou de ser percebi-
do como uma ideologia. Tornou-se a posição padrão, a maneira 
natural de ser. Infiltrou a normalidade, colonizou a vulgaridade, e 
desafiando começou a parecer tão absurdo ou esotérico tal qual a 
própria realidade desafiadora. A partir daqui foi um passo fácil e 
rápido para “não haver alternativa”.

É só agora, graças ao movimento Occupy, que uma outra 
linguagem tem aparecido nas ruas e campus dos EUA. Para ver os 
alunos com cartazes que dizem Classe War ou “Nós não nos impor-
tamos que você seja rico, mas nos importamos quanto compra o 
nosso governo”, dadas as probabilidades, é quase uma revolução 
em si mesma.

Um século depois do seu início, a filantropia empresarial é tão 
parte das nossas vidas como a Coca-Cola. Existem hoje milhões 
de organizações sem fins lucrativos, muitas delas ligadas por um 
labirinto financeiro bizantino às fundações maiores. Entre si, o 
setor “independente” tem ativos no valor de quase 450 bilhões de 
dólares. A maior delas é a Fundação Bill Gates (21 bilhões de dóla-
res), seguida pela Lilly Endowment (16 bilhões) e pela Fundação 
Ford (15 bilhões).

Como o FMI aplicou o Ajuste Estrutural, e obrigou os governos 
a cortar as despesas públicas em saúde, educação, assistência a 
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crianças, desenvolvimento, as ONGs entraram em cena. A priva-
tização de tudo também significou a ONG-nização de tudo. Como 
empregos e meios de subsistência desapareceram, as ONGs torna-
ram-se uma importante fonte de emprego, mesmo para aqueles 
que as veem por aquilo que são. E certamente nem todas elas 
são. Dos milhões de ONGs, algumas fazem um trabalho notá-
vel. Mas seria caricato pintá-las todas com o mesmo pincel. No 
entanto, as ONGs empresariais ou fundações doadas são forma 
de financiamento global de compra em movimentos de resistên-
cia, literalmente como os sócios compram ações de empresas, e, 
em seguida, tentam controlá-las por dentro. Elas estão como nós 
sobre o sistema nervoso central, os caminhos ao longo dos quais 
as finanças globais fluem. Elas funcionam como transmissores, 
receptores, amortecedores, um alerta para cada impulso, cuida-
dosas para não irritar os governos dos seus países de acolhimen-
to (A Fundação Ford exige das organizações que financia assinar 
um compromisso com essa finalidade). Inadvertidamente (e às 
vezes advertidamente), eles servem como postos de escuta, seus 
relatórios, workshops e outros dados de alimentação de atividade 
missionária num sistema cada vez mais agressivo da vigilância 
do endurecimento dos Estados-membro. Quanto mais conturbada 
uma área for, maior será sua quantidade de ONGs.

Maliciosamente, quando o governo ou setores da mídia dese-
jam levar a cabo uma campanha de difamação contra um movi-
mento genuíno de pessoas, como o Narmada Bachao Andolan, 
ou protesto contra o reator nuclear Koodankulam, acusam estes 
movimentos de serem ONGs que recebem “financiamento exter-
no”. Eles sabem muito bem que a obrigação da maioria das ONGs, 
em particular as bem financiadas, é promover o projeto de globa-
lização empresarial, e não impedir isso.

Munidas dos seus bilhões, essas ONGs penetraram no mundo, 
transformando os potenciais revolucionários em ativistas assala-
riados, financiando artistas, intelectuais e cineastas. Ao atraí-los 
gentilmente para fora do confronto radical, os conduz em dire-
ção ao multiculturalismo, gênero, desenvolvimento comunitário, 
discurso expresso na linguagem da política de identidade e dos 
direitos humanos.
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Portanto, a transformação da ideia de justiça para a indús-
tria dos direitos humanos tem sido um golpe conceitual no qual 
as ONGs e fundações desempenham um papel decisivo. Assim, 
o foco estreito dos direitos humanos permite uma análise base-
ada em atrocidades onde a imagem maior pode ser bloqueada e 
ambas as partes no conflito, digamos, por exemplo, os maoístas e 
o governo indiano, ou o exército de Israel e o Hamas, podem ser 
admoestados como Violadores dos Direitos Humanos. O roubo de 
terras por empresas de mineração ou a história da anexação de 
terras palestinas por parte do Estado de Israel tornam-se irrelevan-
tes diante do discurso. Isto, no entanto, não é para sugerir que os 
direitos humanos não importam. Eles importam, sim, mas não são 
um prisma suficiente através do qual se pode ver ou remotamente 
compreender as grandes injustiças do mundo onde vivemos.

“FELICIDADE DE MINERAÇÃO”: VEDANTA ESTÁ  
REVELANDO TUDO O QUE A TRIBO DONGRIA KONDH 
CONSIDERA SAGRADO

Um outro golpe conceitual tem a ver com o envolvimen-
to das fundações com o movimento feminista. Por que é que a 
maioria das organizações feministas “oficiais” e organizações 
de mulheres na Índia mantém uma distância segura entre si e 
as organizações – como diz o membro 90.000 Krantikari Adivasi 
Mahila Sangathan (Associação Revolucionária de Mulheres de 
Adivasi), para combater o patriarcado nas suas próprias comuni-
dades e o deslocamento pelas empresas de mineração na flores-
ta Dandakaranya? Por que é que a expropriação e expulsão de 
milhões de mulheres da terra que possuíam e trabalhavam não é 
vista como um problema feminista?

A separação do movimento feminista liberal dos movimentos 
populares anti-imperialistas e anticapitalistas de base não come-
çou com o mau uso das fundações. Tudo começou com a incapa-
cidade desses movimentos de se adaptarem e se acomodarem à 
rápida radicalização das mulheres ocorrida nos anos 1960 e 1970. 
As fundações mostraram-se geniais em reconhecer e se aproxi-
mar para apoiar e financiar a crescente inquietação das mulheres 
com a violência e o patriarcado nas sociedades tradicionais, bem 
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como entre os líderes supostamente progressistas dos movimen-
tos de esquerda. Num país como a Índia, a cisão também acon-
teceu ao longo da divisão rural-urbana. A maioria dos movimen-
tos radicais, anticapitalistas foi localizada no campo, onde, na 
maior parte das vezes, o patriarcado continuava a governar a 
vida da maioria das mulheres. As mulheres urbanas ativistas que 
se juntaram a esses movimentos (como o movimento Naxalite) 
tinham sido influenciadas e inspiradas pelo movimento feminista 
ocidental e suas próprias viagens para a libertação eram muitas 
vezes em desacordo com o que os seus líderes masculinos consi-
deravam seu dever: para se ajustar “às massas“. Muitas mulhe-
res ativistas não estavam dispostas a esperar mais tempo para 
a “revolução”, a fim de acabar com a opressão diária e discrimi-
nação nas suas vidas, inclusive dos seus próprios companhei-
ros. Elas queriam a igualdade de gênero como um direito abso-
luto, urgente e não negociável do processo revolucionário e não 
apenas uma promessa pós-revolução. As mulheres inteligentes, 
impacientes e desiludidas começaram a afastar-se e procurar 
outros meios de apoio e sustento. 

Como resultado, no final dos anos 1980, na época em que os 
mercados indianos foram abertos, o movimento feminista liberal 
num país como a Índia tornou-se excessivamente ONG-nizado. 
Muitas dessas ONGs têm feito um trabalho positivo sobre os direi-
tos dos homossexuais, violência doméstica, AIDS e os direitos das 
trabalhadoras do sexo. Mas, significativamente, os movimentos 
feministas liberais não têm estado na vanguarda para desafiar 
as novas políticas econômicas, embora as mulheres tenham sido 
mais afetadas. Ao manipular o desembolso dos fundos, as funda-
ções têm em grande parte conseguido circunscrever o alcance do 
que a atividade “política” deve ser. As instruções de financiamento 
das ONGs já prescrevem o que consideram como “problemas” das 
mulheres e que não funciona.

A ONG-nização do movimento das mulheres também fez do 
feminismo liberal ocidental (em virtude de ser a marca mais finan-
ciada) o porta-estandarte do que constitui o feminismo. Como de 
costume, os sinais da batalha foram jogados fora do corpo das 
mulheres, extrusão botox numa das extremidades e burcas noutra 
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(E depois há aquelas que sofrem um duplo golpe, o botox e a 
burca). Quando, tal como aconteceu recentemente na França, é 
feita uma tentativa de coagir as mulheres de burca em vez de criar 
uma situação na qual ela pode escolher o que deseja fazer, não se 
trata de libertá-la, mas, sim, de despojá-la. Isto torna-se um ato 
de humilhação e de imperialismo cultural. Não se trata de burca. 
Trata-se de coação. Forçar uma mulher a livrar-se da burca é tão 
ruim como coagi-la a aceitar o botox. Ver o gênero, desta forma, 
despido do contexto social, político e econômico, torna-o uma 
questão de identidade, uma batalha de suporte e costumes. É o 
que permitiu ao governo dos EUA usar grupos feministas ociden-
tais como cobertura moral quando invadiu o Afeganistão em 2001. 
As mulheres afegãs estavam (e estão) em apuros com os Talibãs. 
Mas soltar críquetes sobre elas não iria resolver seus problemas.

No universo das ONGs, que evoluiu de uma linguagem estranha 
anódina própria, tudo tornou-se “matéria”, um assunto particular, 
profissionalizado, de interesse especial. Neste âmbito, o desenvol-
vimento comunitário, liderança, direitos humanos, saúde, educa-
ção, direitos reprodutivos, AIDS, órfãos com SIDA têm sido herme-
ticamente marcados nos seus próprios espaços com seu elaborado 
e preciso crédito de financiamento. A pobreza também, a exemplo 
do feminismo, muitas vezes é vista como um problema de identi-
dade. Como se os pobres não fossem obra da injustiça, mas uma 
tribo perdida que só se limitou a existir, e pode ser resgatada em 
pouco espaço de tempo por um sistema de alívio à injustiça (admi-
nistrado pela ONG sobre um indivíduo, pessoa a pessoa), e cuja 
ressurreição a longo prazo virá de boa governança. Sob o regime 
do Capitalismo Empresarial Global é evidente.

A pobreza na Índia, depois de um breve período no deserto, 
quando o país “brilhava”, fez um retorno como uma identidade 
exótica nas artes, lideradas por filmes como Slumdog Millionaire. 
Essas histórias sobre os pobres, seu espírito incrível e resistência, 
não tem vilões, exceto os pequenos que dão tensão narrativa e 
cor local. Os autores destas obras são equivalentes aos do mundo 
contemporâneo dos primeiros antropólogos, louvados e honrados 
por trabalhar no “terreno”, pelas suas viagens corajosas em terras 
estranhas. É raro ver o rico ser examinado dessa maneira.
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Depois de definir como dirigir os governos, partidos políti-
cos, eleições, tribunais, a mídia e a opinião liberal, houve mais 
um desafio para o estabelecimento neoliberal: Como lidar com 
a crescente inquietação, a ameaça do “poder do povo”. Como 
domesticá-lo? Como transformar os manifestantes em animais 
de estimação? Como aspirar a fúria da população e redirecioná-la 
a becos sem saída?

Aqui, também, as fundações e suas organizações aliadas têm 
uma história longa e célebre. Um exemplo revelador é seu papel 
de desarmar e desradicalizar o movimento dos Direitos Civis dos 
Negros nos EUA na década de 1960 e a bem-sucedida transforma-
ção do Poder Negro em Capitalismo Negro.

Em consonância com os ideais de J. D. Rockefeller, a Fundação 
Rockefeller tinha trabalhado em estreita colaboração com Martin 
Luther King Sr (pai de Martin Luther King Jr). Mas sua influência 
diminuiu com a ascensão das organizações mais combativas, 
o Comitê de Coordenação Contra a Violência aos Estudantes 
(SNCC) e os Panteras Negras (Black Panthers). As fundações Ford 
e Rockefeller avançaram. Em 1970, doaram 15 milhões de dólares 
para “monitorar” as organizações dos negros, dando às pessoas 
subsídios, associações, bolsas de estudo, programas de capacita-
ção profissional para capitais de financiamento para as empresas 
de propriedade de negros. Contudo, a repressão, brigas internas e 
desvio de financiamento levaram à atrofia gradual das organiza-
ções negras radicais.

Como referido, colocaram-se pedras na vagina de Soni Sori 
para obrigá-la a “confessar”. Sori permanece na prisão, e seu inter-
rogador/juíz, Ankit Garg, foi condecorado com a Medalha Policial 
do Presidente por Cortesia no Dia da República.

Martin Luther King Jr fez as ligações proibidas entre o capi-
talismo, o imperialismo, o racismo e a Guerra do Vietnã. Como 
resultado, depois de ser assassinado, até sua memória se tornou 
uma ameaça tóxica à ordem pública. As fundações e empresas 
trabalharam duro para remodelar seu legado para se ajustar a 
um formato amigável para o mercado. O Centro Martin Luther 
King Jr para a Mudança Social não Violenta, com uma concessão 
operacional de 2 milhões de dólares, foi criado pela Ford Motor 
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Company, General Motors, Mobil, Western Electric, Procter & 
Gamble, US Steel and Monsanto, entre outros. O Centro mantém 
a Biblioteca e Arquivos do Rei do Movimento dos Direitos Civis. 
Entre muitos programas de gestão do Centro do rei  existem proje-
tos que trabalham em estreita colaboração com o Departamento 
de Defesa dos Estados Unidos, Capelães do Conselho das Forças 
Armadas e outros. Ademais, “copatrocinou uma série de palestras 
de Martin Luther King Jr, chamada ‘O sistema de livre iniciativa: 
um agente para mudança social de não violência’.”

Um golpe semelhante foi perpetrado na luta antiapartheid na 
África do Sul. Em 1978, a Fundação Rockefeller organizou uma 
Comissão de Estudos sobre Política dos EUA para a África Austral. 
O relatório alertou para a crescente influência da União Soviética 
sobre o Congresso Nacional Africano (ANC) e disse que os inte-
resses estratégicos e empresariais norte-americanos (ou seja, o 
acesso aos minerais da África do Sul) seriam melhor servidos se 
houvesse partilha genuína do poder político por todas as raças.

“LIBERTAÇÃO” NEGRA OU UM ARCO PARA O CONSENSO 
DE WASHINGTON?

As fundações começaram a apoiar o ANC, e este logo alinhou-se 
às organizações mais radicais, como o movimento da Consciência 
Negra de Steve Biko e mais ou menos consubstanciou-se. Quando 
Nelson Mandela assumiu o cargo de primeiro presidente negro da 
África do Sul, foi canonizado como um santo vivo, não só porque 
ele era um combatente da liberdade que passou 27 anos na prisão, 
mas também porque acedeu completamente ao Consenso de 
Washington. Então, o socialismo desapareceu da agenda do ANC.

Grande “transição pacífica” da África do Sul, tão elogiada e 
louvada, não significava a reforma agrária, sem exigências de 
indenização, sem nacionalização das minas da África do Sul. 
Em vez disso, houve a privatização e ajustamento estrutural. 
Mandela deu a mais alta condecoração civil da África do Sul, 
a Ordem da Boa Esperança, ao seu antigo defensor e amigo 
general Suharto, o assassino de comunistas na Indonésia. Hoje, 
na África do Sul, ex-radicais e sindicalistas governam o país. 



406  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 379-411, 2014 

ArundhAti roy

Mas isso é mais do que suficiente para perpetuar a ilusão da 
Libertação Negra (Black Liberation).

A ascensão do Poder Negro (Black Power) nos EUA foi um 
momento de inspiração para o surgimento de um movimento 
progressivo radical da Dalit na Índia, com organizações como os 
Panteras de Dalit (Dalit Panthers) espelhando a política militante 
dos Panteras Negras (Black Panthers). Mas Poder de Dalit também, 
não exatamente o mesmo, porém formas semelhantes, foi fratu-
rado e desativado e, com muita ajuda de organizações da direita 
hindu e da Fundação Ford, está a um passo de se transformar em 
Capitalismo Dalit.

“Dalit Inc pronto para o show business pode vencer a casta”, 
reportou o Indian Express em dezembro de 2013. Prosseguiu a citar 
um mentor da Câmara de Comércio e Indústria indiano da Dalit 
(DICCI). Ele disse ainda “conseguir que o primeiro-ministro vá a 
uma reunião da Dalit não é difícil na nossa sociedade. Mas para 
os empresários da Dalit, tirar uma fotografia com a Tata e Godrej 
durante o almoço e lanche é uma aspiração, e prova de que eles 
chegaram”. Dada a situação na Índia moderna, seria ingênuo e 
reacionário dizer que os empreendedores de Dalit não deviam ter 
um lugar à mesa de honra. Contudo, se for para ser aspiração, o 
quadro ideológico da política de Dalit seria uma grande pena. E 
pouco provável para ajudar um milhão de dalits que ainda ganham 
a vida trabalhando em faxinas e carregando fezes humanas nas 
suas cabeças.

Nesta realidade. estudiosos jovens da Dalit que aceitam 
doações da Fundação Ford não podem ser muito severamente 
julgados. Quem mais lhes oferece uma oportunidade de sair da 
fossa do sistema de castas indiano? A vergonha, assim como uma 
grande parte da culpa por essa sucessão de eventos também cabe 
ao movimento comunista da Índia cujos líderes continuam a ser 
predominantemente a casta superior. Durante anos, tentou-se 
colocar a ideia de casta em análise de classe marxista. Falhou-se 
totalmente na teoria, bem como na prática. A divergência entre 
a comunidade Dalit e a esquerda começou com uma briga entre 
o líder visionário da Dalit Dr. Bhimrao Ambedkar e SA Dange, 
sindicalista e membro fundador do Partido Comunista da Índia. 
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A desilusão do Dr. Ambedkar com o Partido Comunista iniciou-se 
com a greve dos trabalhadores têxteis em Mumbai em 1928, quan-
do ele percebeu que, apesar de toda a retórica sobre a solidarieda-
de da classe operária, o partido não considerou condenável que os 
“intocáveis” fossem mantidos fora do departamento de tecelagem 
(e qualificados para o departamento de fiação dos menos remu-
nerados) porque o trabalho envolvia o uso de saliva nos fios, que 
outras castas consideravam “poluente”.

Conforme percebeu Ambedkar, numa sociedade onde as escri-
turas hindus institucionalizam a impunidade e a desigualdade, a 
batalha dos “intocáveis”, pelos direitos sociais e cívicos, era muito 
urgente para esperar a revolução comunista prometida. Assim, o 
fosso entre o ambedkarites e a esquerda trouxe um elevado custo 
para ambos. Ele fez com que uma grande maioria da população de 
Dalit, a espinha dorsal da classe trabalhadora indiana, colocasse 
suas esperanças de libertação e dignidade no constitucionalismo, 
no capitalismo e nos partidos políticos, como o BSP, que prati-
cam uma importante, mas, a longo prazo, marca de estagnação 
da política de identidade.

Nos Estados Unidos, como já vimos, as fundações empresa-
riais doadas geraram a cultura de organizações não governa-
mentais. Na Índia, a filantropia empresarial direcionada começou 
certamente na década de 1990, a era das novas políticas econô-
micas. A composição da Star Chamber não sai barato. O Grupo 
Tata doou 50 milhões de dólares para aquela instituição carente, 
a Harvard Business School, e outros 50 milhões de dólares para a 
Universidade de Cornell. Nandan Nilekani da Infosys e sua espo-
sa doaram 5 milhões de dólares como uma oferta inicial para a 
Iniciativa da Índia na Yale. Agora, o Centro de Humanidades 
Harvard é o Centro de Humanidades da Mahindra depois de ter 
recebido sua maior doação de 10 milhões de dólares do Anand 
Mahindra do Grupo Mahindra.

Quando Mandela assumiu, o socialismo desapareceu da agen-
da do ANC. Hoje, na África do Sul,  ex-radicais danos de Mercedes 
e sindicalistas governam o país.

No país, o Grupo Jindal, com uma grande participação na mine-
ração, metais e energia, administra a Escola de Direito de Jindal 
Global e, em breve, irá abrir a Escola Governamental de Jindal e 
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Políticas Públicas. Enquanto a Fundação Ford dirige uma escola de 
Direito no Congo, a Fundação New India, instituída pela Nandan 
Nilekani e financiada pelas receitas da Infosys, dá prêmios e bolsas 
de estudo para os cientistas sociais. Já a Fundação Sitaram Jindal, 
suportada pela Jindal Aluminium, anunciou cinco prêmios em 
dinheiro a serem atribuídos aos que trabalham para o desenvol-
vimento rural, redução da pobreza, educação ambiental e eleva-
ção moral. A The Reliance Group’s Observer Research Foundation 
(ORF), atualmente mantida por Mukesh Ambani, é projetada nos 
moldes da Fundação Rockefeller. Conta com agentes de inteligên-
cia reformados, analistas estratégicos, políticos (que fingem estar 
uns contra os outros no Parlamento), jornalistas e políticos como 
seus “companheiros” de pesquisa e consultores.

Os objetivos da ORF parecem bastante simples: “Para ajudar 
a desenvolver um consenso em favor das reformas econômicas.” 
E para moldar e influenciar a opinião pública, criando, “opções 
políticas alternativas viáveis em áreas tão diferentes como as de 
geração de emprego nos distritos menos desenvolvidos e estra-
tégias de tempo real para combater as ameaças nucleares, bioló-
gicas e químicas“.

Eu estava inicialmente intrigada com a preocupação com a 
guerra  “nuclear, biológica e química” nos objetivos definidos da 
ORF. Mas muito menos quando na longa lista dos seus “parcei-
ros institucionais” encontrei os nomes de Raytheon e Lockheed 
Martin, dois dos principais fabricantes de armas do mundo. Em 
2007, Raytheon anunciou que toda sua atenção estava voltada 
para a Índia. Será que pelo menos parte dos 32 bilhões de dolares 
do orçamento de defesa da Índia serão gastos em armas, mísseis 
guiados, aeronaves, navios de guerra e equipamentos de vigilân-
cia feitos por Raytheon e Lockheed Martin?

Será que precisamos de armas para lutar contra as guerras? 
Ou será que precisamos de guerras para criar um mercado para 
as armas? Afinal de contas, as economias da Europa, EUA e Israel 
dependem grandemente da sua indústria de armas. É a única coisa 
para a qual eles não subcontrataram a China.

Na nova Guerra Fria entre EUA e China, a Índia se prepa-
ra para desempenhar o papel do Paquistão como um aliado dos 
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EUA na Guerra Fria com a Rússia (E olha o que aconteceu com o 
Paquistão). Muitos desses comentaristas e analistas “estratégicos” 
que estão a jogar as hostilidades entre a Índia e a China, irá se 
ver, podem ser rastreados direta ou indiretamente aos grupos de 
reflexão e fundações indo-americanos. Ser um “parceiro estraté-
gico” dos EUA não significa que os chefes de Estado fazem liga-
ções telefônicas amigáveis uns com os outros de vez em quando. 
Isso significa colaboração (interferência) em todos os níveis. Isso 
significa acomodação das Forças Especiais dos EUA em solo india-
no (um comandante do Pentágono confirmou recentemente isso 
à BBC). Isso significa partilha de inteligência, alteração de políti-
cas, agricultura e energia, abrindo os setores de saúde e educação 
para o investimento global. Isso significa a abertura de varejo. Isso 
significa uma parceria desigual na qual a Índia se mantém próxima 
de um abraço de urso e cumpre as ordens de um parceiro que irá 
descartá-la no momento em que ela se recusar a obedecer.

Na lista dos “parceiros institucional” da ORF, também se 
encontra a RAND Corporation, a Fundação Ford, o Banco Mundial, 
a Brookings Institution, cuja missão declarada é 

fornecer recomendações práticas e inovadoras que promovam 
três objetivos gerais: fortalecer a democracia americana, pro-
mover o bem-estar econômico e social, segurança e oportuni-
dade de todos os americanos, e garantir um sistema internacio-
nal mais aberto, seguro, próspero e cooperativo.

Encontra-se ainda a Rosa Luxemburg Foundation da Alemanha 
(Pobre Rosa, que morreu por causa do comunismo, para ter o seu 
nome numa lista como esta)!

Embora o capitalismo seja feito para se basear na competição, 
os que estão no topo da cadeia alimentar também têm se mostra-
do capazes de adotar a inclusão e a solidariedade. Os grandes 
capitalistas ocidentais têm feito negócios com fascistas, socialis-
tas, déspotas e ditadores militares. Eles podem se adaptar e inovar 
constantemente. Eles possuem capacidade de raciocínio rápido e 
imensa tática astuta.

Mas apesar de se terem alimentado com sucesso por meio de 
reformas econômicas, apesar de terem guerras travadas e países 
militarmente ocupados, a fim de colocar no lugar as “democracias” 
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de mercado livre, o capitalismo atravessa uma crise cuja gravidade 
não se revelou ainda por completo. Marx disse: “Portanto, o que a 
burguesia produz, acima de tudo, são os seus próprios coveiros. A 
sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis.“

Evidentemente, o capitalismo está em crise. A crise financeira 
internacional está fechando o cerco. Nele, os dois truques antigos 
que usaram para superar as crises passadas, guerra e compras, 
simplesmente não vão funcionar.

Como Marx observou, o proletariado tem estado sob um ataque 
contínuo. As fábricas foram fechadas, os empregos desaparece-
ram, os sindicatos foram dissolvidos. Ao longo dos anos, o prole-
tariado tem sido colocado numa posição onde uns lutam contra 
os outros em todos os sentidos possíveis. Na Índia são hindus 
contra muçulmanos, hindus contra cristãos, dalit contra adivasi, 
casta contra casta, região contra região. E, no entanto, em todo o 
mundo, há retrocesso. Na China, há inúmeras greves e revoltas. 
Na Índia, as pessoas mais pobres do planeta têm se revoltado para 
barrar algumas das empresas mais ricas nos seus caminhos.

O capitalismo está em crise. O Trickle-Down falhou. Agora o 
Gush-Up está com problemas também. Como referido, a crise 
financeira internacional está fechando o cerco. Na Índia, a taxa 
de crescimento caiu para 6,9%. O investimento estrangeiro está a 
retrair. Grandes corporações internacionais possuem altas somas 
de dinheiro, mas não tenho certeza onde investir. Não sei como a 
crise financeira vai se superar. Este é um grande rombo estrutural 
do capital global.

Nesta realidade, os verdadeiros “coveiros” do capitalismo 
podem acabar sendo seus próprios cardeais delirantes, que trans-
formaram a ideologia em fé. Apesar do seu brilhantismo estratégi-
co, eles parecem ter dificuldade em apreender um simples fato: o 
capitalismo está destruindo o planeta.

Eu fiquei do lado de fora de Antilhas por muito tempo vendo 
o sol se pôr. Eu imaginava que a torre era tão profunda como era 
alta. Que tinha um muro de selva de 27 andares de comprimento, 
serpenteando ao redor debaixo do solo, sugando avidamente o 
sustento da terra, transformando-a em fumaça e ouro.
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Por que os Ambanis escolheram chamar seu prédio de Antilhas? 
Antilhas é o nome de um conjunto de ilhas míticas, cuja história 
remonta a uma lenda ibérica do século VIII. Quando os muçul-
manos conquistaram a Espanha, seis bispos cristãos visigóticos 
e seus paroquianos embarcaram em navios e fugiram. Depois 
de alguns dias, ou talvez semanas no mar, chegaram às ilhas de 
Antilhas, onde decidiram se estabelecer e criar uma nova civiliza-
ção. Então, eles queimaram seus barcos para cortar permanente-
mente as relações com sua pátria bárbara dominada.

Ao chamar suas torres de Antilhas, os Ambanis esperam 
romper suas relações com a pobreza e a miséria da sua pátria e 
criar uma nova civilização? É este o ato final do movimento sepa-
ratista de maior sucesso na Índia? A secessão das classes média e 
alta para o espaço sideral?

Quando a noite caiu sobre Mumbai, guardas em camisas de 
linho, com rádios de comunicação, apareceram do lado de fora 
dos portões proibitivos de Antilhas. As luzes brilhavam, para 
espantar os fantasmas, talvez. Os vizinhos reclamam que as luzes 
brilhantes de Antilhas roubaram a noite.

Talvez seja a hora de nos trazer a noite de volta.

Tradução: Boaventura Monjane
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1 CORPORAÇÕES DOS BRICS NA ÁFRICA

A tradição secular da pilhagem, seguida pela conferência de 
Berlim, que em 1885 iniciou a “partilha da África”, está sendo repe-
tida agora num ataque predatório dos países do BRICS aos recur-
sos do continente africano. As grandes corporações do Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul não estão comprometidas 
com o desenvolvimento para as pessoas comuns – nem na terra 
natal ou nos países vítimas. À medida em que os BRICS entram na 
África, quem ganha são as multinacionais e paraestatais, incluin-
do algumas empresas baseadas nos países industrializados – por 

exemplo, o império a retalho do Walmart 
– que compram insumos semiprocessa-
dos   ou produtos acabados dos países 
do BRICS, juntamente com as elites 
locais, que facilitam os saques mediante 
corrupção, aumento de custos e acesso 
ao fornecimento de energia mais barato.

Muitos países africanos, se não todos, 
estão localizados na extremidade do que 
Wallerstein há trinta anos chamou de 
relação de núcleo de periferia, uma posi-
ção que os empobrece criando vantagens 
para os países industrializados e ricos no 
núcleo. Os integrantes do BRICS repre-
sentam tentativas subimperialistas de 
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melhorar sua posição relativamente ao sistema mundial, moven-
do-se em direção à potência imperialista e, posteriormente, até 
mesmo ao estatuto de superpotência imperialista, como a expe-
riencia que a URSS já teve. Referidos países detêm diversos níveis 
de desenvolvimento econômico e influência política, entre estes, 
interesses escusos no continente africano, na RDC em particular, 
e posições geopolíticas diferentes na política mundial. 

Mas todos eles compartilham quatro características em comum. 
Primeiro, os países do BRICS representam oportunidades impor-
tantes para o investimento estrangeiro direto (IED), que é atraído 
para megaprojetos de desenvolvimento como o projeto hidrelétrico 
Inga do rio Congo ou para a extração de petróleo, empobrecendo 
as mesmas pessoas a que se propuseram enriquecer. O empobre-
cimento ocorre mediante expropriação de recursos naturais, com 
pouca ou nenhuma compensação, divisão desigual dos custos e 
benefícios dos megaprojetos de desenvolvimento, pagamento de 
dívidas contraídas para a construção desses projetos e exclusão 
estrutural no acesso aos resultados de tais iniciativas.

Em segundo lugar, os países do BRICS compartilham o mesmo 
modus operandi nas suas diferentes fases do imperialismo, tanto 
para os países que estiveram ativos na África por um tempo muito 
longo (Rússia e China), o recém-chegado (Índia), ou os que têm 
papel de subimperialistas tradicionais (Brasil e África do Sul). O 
padrão é semelhante: a acumulação por expropriação ocorre por 
meio do abuso da política local, das elites nacionais, dos gene-
rais e das economias de guerra, como aconteceu no leste da RDC, 
onde a disputa entre os BRICS e o Ocidente como consumidores 
dos minerais escoados resultou na morte de cerca de seis milhões 
de pessoas.

Em terceiro lugar, os países do BRICS compartilham os mesmos 
interesses em termos de recursos naturais, incluindo mineração, 
petróleo, gás, megaprojetos de barragens de água e de eletricida-
de para atender às suas crescentes demandas de energia bara-
ta e abundante. Eles também estão envolvidos ativamente na 
busca de novos mercados e promovem a construção de estradas, 
linhas férreas, pontes, portos e outras infraestruturas. Mas estas 
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infraestruturas não se diferem das da era colonial, que serviam 
para extrair matéria-prima para o mercado mundial.

Em quarto lugar, os países do BRICS têm baixos registros de 
regulamentação ambiental. Não há praticamente nenhum compro-
misso com a mitigação das mudanças climáticas e investimentos 
em energia verdadeiramente renovável. Não há avaliações de 
impacto ambiental realmente sério e nem consultas e compensa-
ções às comunidades afetadas  negativamente.

Com a queda de três países do BRICS em 2013 para se juntar ao 
grupo dos “cinco frágeis”, e da colisão da Rússia em março de 2014 
por conta das suas implicações na política ucraniana e a usurpa-
ção de terras na Crimeia, seguindo o comércio deficitário da China 
em fevereiro de 2014, uma vez que a maior parte das companhias 
industriais reduziram suas produções, existe certo desespero. Os 
preços das mercadorias importantes, tais como o cobre e o ferro, 
estão a baixar como resultado disso. Os BRICS parecem precisar 
de novos nichos de mercado, assim como precisam de energia 
barata através de petróleo, carvão e energia hidrelétrica, o que 
pode auxiliar na extração de baixo custo e transporte. No entanto, 
cada país dos BRICS é diferente.

1.1 Brasil

A abordagem do Brasil em relação aos recursos naturais da 
África parece ser caraterizada pela retórica da indigenização para 
promover seus interesses subimperialistas e das outras potências 
imperialistas. Usam-se laços históricos com pessoas de ascen-
dência africana para estabelecer e assinar contratos lucrativos no 
continente. Importa ressalvar que o Brasil tem a maior população 
de negros do mundo depois da Nigéria.

Evidentemente, o Brasil tem interesses na mineração afri-
cana. A Vale, segunda maior mineradora do mundo, explo-
ra carvão em Moçambique desde 2004. Outras oportunidades 
mineiras abundam em Angola, na República Democrática do 
Congo e África do Sul. Em termos de infraestrutura, a Odebrecht 
é a maior empresa de construção do Brasil, e está construin-
do barragens, moradia e hospitais. Há cada vez mais investi-
mentos na área de petróleo, agrocombustíveis, diamantes e no 
setor de supermercados. No setor de energia, a Petrobrás, um 
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grupo controlado pelo Estado, está adquirindo novos direitos de 
exploração e aumentando a produção.

As importações brasileiras da África são majoritariamente 
de minerais e matéria-prima, representando 80%, enquanto as 
importações do Brasil para a África são diversificadas e incluem 
produtos agrícolas (açúcar, laticínios, carne, cereais), veículos e 
peças, reatores nucleares, máquinas, minérios e pó vulcânico. 
Entre os principais parceiros comerciais do Brasil na África cons-
tam a Nigéria (32%), a Angola (16%), a Argélia (12%), a África do 
Sul (10%) e a Líbia (7%). Estes países constituem 77% do total do 
comércio do Brasil com o continente.

De acordo com um estudioso do BRICS, Oliver Stuenkel, os 
interesses econômicos e comerciais do Brasil estão se tornando 
muito mais visíveis do que antes. O Petronas está presente em 
28 países e investiu 1.900 bilhões de dólares em carvão, petróleo 
e gás natural, na Nigéria, em 2005. A Eletrobrás planejou cons-
truir uma usina hidrelétrica de 6 bilhões de dólares americanos em 
Moçambique, o que provavelmente será financiado pelo BNDES, 
que oferece mais financiamento que o Banco Mundial. Em 2007, 
a Vale investiu 700 milhões de dólares em carvão, petróleo e gás 
natural em Moçambique e assinou recentemente um acordo de  
$1 bilhão para construir uma ferrovia no Malawi para escoar 
carvão de Moçambique.

1.2 Rússia

A posição da Rússia na corrida para os recursos naturais no 
continente africano é ambígua. Este país tem a vantagem histó-
rica nas suas relações e envolvimento nas guerras anticoloniais 
e por ter fracassado nas tentativas de criar estados comunistas 
no continente para avançar nos seus interesses políticos e econô-
micos. Alguns oficiais de relevo na Rússia acreditam que foram 
deixados para trás na disputa pelas riquezas naturais da África. 
Como o então presidente Medvedev disse em 2009, “francamente, 
nós chegamos tarde demais. Deveríamos ter começado a trabalhar 
com os nossos parceiros africanos mais cedo”.

Os russos podem usar a retórica da exclusão histórica e explo-
ração para pressionar os líderes africanos a dar-lhes contratos 
lucrativos na exploração e processamento de recursos naturais, 
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projetos de construção e comércio de armas. Como observado, 
as relações Rússia-África atingiram seu pico na década de 1960, 
que, aliás, coincidiu com a onda de independência de vários 
países do continente.

Mas estas relações regrediram de forma significativa em 1991, 
quando Boris Yeltsin, o primeiro presidente da federação russa, 
declarou que “a política da Rússia de ajuda externa seria inter-
rompida e que a Rússia iria pedir aos países africanos para pagar 
suas dívidas o mais rápido possível”. Este período também concor-
re com a dissolução da União Soviética e com a introdução da 
economia de mercado na Rússia.

Ultimamente, porém, as relações Rússia-África estão tomando 
um novo rumo devido à busca da Rússia por novos recursos natu-
rais e “nichos” de mercado para produtos russos. A Rússia também 
precisa do apoio dos países em desenvolvimento para reforçar sua 
voz em diferentes órgãos das Nações Unidas em torno das ques-
tões prementes como as crises na Chechênia e na Crimeia, além 
dos conflitos internacionais, violações dos direitos humanos e a 
falta de liberdade de expressão de indivíduos que se opõem ou 
apoiam a mudança de regime.

As prioridades da Rússia para sua estratégia econômica exter-
na na região incluem, mas não apenas, o seguinte: (1) a prospec-
ção, mineração, petróleo, construção e mineração, compra de gás, 
de petróleo, urânio, e os ativos de bauxita (Angola, Nigéria, Sudão, 
África do Sul, Namíbia, etc.); (2) construção de usinas elétricas, 
instalações hidrelétricas no rio Congo (Angola, Zâmbia, Namíbia 
e Guiné Equatorial) e usinas de energia nuclear (África do Sul e 
Nigéria); (3) criação de uma usina nuclear flutuante e a participa-
ção sul-africana no projeto internacional para construir um centro 
de enriquecimento de urânio na Rússia; (4) construção de linha 
férrea (Nigéria, Guiné e Angola); e (5) instalação de casas comer-
ciais russas para a promoção e manutenção de produtos de enge-
nharia da Rússia (Nigéria e África do Sul).

Neste contexto, a prospecção e mineração representam a 
primeira prioridade da política externa da economia da Rússia 
para ter acesso a fonte de abastecimento de minerais essenciais 
– como zinco, manganês, cobre, níquel e platina – fundamentais 
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para o funcionamento de uma economia moderna, mas esta fonte 
irá esgotar na próxima década ou tornar-se de difícil acesso e 
cara. Como observado, a África é o melhor destino para a nova 
disputa porque tem disponibilidade desses recursos e baixo custo 
de exploração. A Rússia também tem interesses militares e de 
armas na África. De fato, a Rússia é o segundo maior exportador 
de armas, e em 2011 acumulou um valor total de 66,8 bilhões de 
dólares americanos.

A maioria destas atividades é levada por grandes empresas russas, 
isoladamente ou em parceria com empresas mineradoras nacionais: 

   A Renova Company, recentemente adquirida ao governo 
sul-africano; 

   A RusAl, prestes a concluir a aquisição da ainda incompleta 
Fábrica Nigeriana de Fundição de Alumínio, Alscon;

   A RusAl vai participar no processo de privatização de outra 
fábrica de fundição em Tema (Gana), que ao contrário dos projetos 
na Nigéria e Congo, está operacional e fornece alumínio ao merca-
do americano;

   A Alrosa detém 32,8% das ações da Sociedade Mineira 
Katoka que administra um complexo industrial em Angola;

   A Renova parece estar também interessada na empresa 
mineira sul-africana Lonmin, a terceira maior produtora mundial 
de alumínio;

   As ações da SUAL e da Fleming Family and Partners 
(FF&P), empresa de investimento britânico, estão concentradas 
na África Subsaariana (como é o caso da produção de tântalo em 
Moçambique). 

Portanto, o envolvimento da Rússia na extração e transforma-
ção de recursos naturais africanos ocorre através de cinco empre-
sas russas – RusAl, Norilsk Nickel, Alrosa e Renova – que pretende 
investir pelo menos 5 bilhões de dólares, na África Subsaariana, 
durante os próximos cinco anos. 
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1.3 Índia

A Índia possui vínculos históricos com a África desde o século 
IX, quando da colonização britânica, e esteve ativamente envol-
vida nas lutas anticoloniais e de libertação, bem como no apoio 
diplomático e solidariedade para com os novos países africanos 
emergentes. Contudo, houve relações comerciais limitadas e 
alguns casos de antagonismo e negligência  entre Índia-África, 
apesar da migração indiana para a África. Ademais, o apoio técni-
co oferecido aos países africanos pela Índia no início dos anos 
1970 foi bastante modesto. 

À medida que sua economia cresce, a Índia aumenta também 
seus interesses comerciais, exportações e cooperação para além 
da África Austral e Oriental e para muitos outros países africanos. 
Também formou mais de 1.500 africanos nas suas universidades. 
A presença da Índia na África se verifica através de empreendedo-
res e interesses comerciais privados.  

Os interesses comerciais indianos são principalmente domi-
nados por empresas como Tata Motors, Jindal Coal, Vendata 
Mining (no Copper Industry da Zâmbia), Dabur, Marico, Essar 
Group, Godrej, Bharti Airtel, Kirloskar, Karuturi Agro Products (na 
Etiópia), e diversas outras empresas farmacêuticas. Atualmente a 
Índia tem participação na Oil and Natural Gas Company (ONGC), 
na indústria do aço através da Mittal Steel, e numa série de nego-
ciações de compras na Nigéria em 2006. A marinha indiana está 
também envolvida em operações militares contra piratas somalis, 
a norte do Oceano Índico. Além disso, tem interesses na indústria 
de diamantes no Zimbábue, com um investimento de 1,2 milhão 
de dólares; e detém reservas de urânio na Namíbia e Malawi.

Enquanto a África supre cerca de 20% das importações de 
combustível da Índia, 30% das necessidades energéticas indianas 
são atendidas através do petróleo, mas 70% deste produto é impor-
tado. Os restantes são alimentados mediante reservas nacionais de 
carvão. Espera-se que as necessidades de energia da Índia dupli-
quem em 2015, forçando o país a importar 90% das suas necessi-
dades de petróleo. Por isso a Índia é obrigada a diversificar seus 
fornecedores de combustível por meio da exploração e produção 
de petróleo, o que é feito pela Oil and National Gas Corporation, 
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que se aventurou para o continente africano, exemplo dos casos 
da exploração de petróleo na Líbia e Nigéria, e dos investimentos 
em hidrocarbonetos no Sudão e prospecção de petróleo off-shore 
na Costa do Marfim. 

A política externa da Índia é caracterizada pela disponibilida-
de de cooperação com vários parceiros intranacionais, sem liga-
ções fortes ou relações de dependência com qualquer um deles. 
Consequentemente, a Índia mantém relações fortes com a Rússia 
(seu maior fornecedor de armamento) e está igualmente a desen-
volver relações positivas com vários parceiros asiáticos, incluídos 
o Japão e a Coreia do Sul, com quem assinou acordos estratégi-
cos de parceria em 2006 e 2010, respectivamente, bem como com 
outros países da Ásia Central, ricos em recursos naturais.  

1.4 China 

Desde os anos 1960, a China esteve envolvida em várias lutas 
de libertação na África, mediante treino militar e apoio logístico. 
Também forneceu ajuda para o desenvolvimento de alguns países 
como é o caso do projeto Tanzânia – Zâmbia Railway (Tazara) – 
Linha Férrea Tânzania-Zâmbia, que é ainda o maior símbolo da 
ajuda chinesa. Com uma construção que custou um empréstimo 
de cerca de 412 milhões de dólares, sem juros, o projeto Tazara 
foi concebido e construído nos anos 1960  como alternativa aos 
portos sul-africanos para exportação de recursos minerais extraí-
dos da África Central. 

Ademais, desempenhou um papel prático e ideológico no 
âmbito da estratégia política de Beijing para contrapor a auto-
ridade de Moscou na África Oriental. Os interesses da China na 
África foram renovados pela sua crescente necessidade de recur-
sos naturais, e, sem sombra de dúvidas, os líderes políticos afri-
canos foram sempre favoráveis à presença chinesa. Contudo, a 
opinião pública sempre esteve indefinida e de acordo com sonda-
gens mais recentes, a África do Sul sempre temeu que a China 
constituísse ameaça.

De modo geral, a China tem quatro interesses principais na 
África: (1) Acesso às matérias-primas, (2) acesso a novos merca-
dos, (3) influência política; e (4) isolamento de Taiwan dos países 
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africanos. De acordo com o acadêmico norte-americano David 
Shinn, a China importa cerca de 90% das suas exigências de cobal-
to, 35% de manganês, 30% de  tântalo e 5% de madeira bruta a 
partir do continente africano. Em 2003, consumiu 25% da produ-
ção mundial de aço e alumínio; 32% da produção mundial de 
carvão mineral e ferro e 40% da produção mundial de cimento. 
Estes dados, desde então, nunca mais pararam de crescer. As 
importações da África para a China são lideradas por Angola, 
seu segundo maior fornecedor particular de petróleo, seguido do 
Sudão e da Nigéria, o que corresponde a 32% das suas importa-
ções de petróleo.  

À semelhança dos países ocidentais, o crescimento econômico 
chinês vai sempre em paralelo com a urgência de novos mercados 
para sustentar sua indústria. Desde o ano 2000, as exportações da 
China para a África têm aumentado. Contudo, 60% dessas exporta-
ções vão apenas para seis países africanos, nomeadamente: África 
do Sul, Egito, Nigéria, Argélia, Marrocos e Benin. A exportação 
de máquinas, automóveis e produtos eletrônicos, que represen-
tam mais da metade das exportações chinesas para África, está 
também a aumentar. 

Em contrapartida a estas exportações, a China impõe aos 
países africanos mais pobres o princípio de uma China única e 
indivisível, ou seja, tais países devem reconhecer apenas a China, 
e considerar que Taiwan faz parte dela. Taiwan continua a ser 
uma pedra no sapato. Consequentemente, a China usa seus pode-
res econômicos e geopolíticos bem como seu poder de veto para 
punir países africanos que possuem relações diplomáticas com 
Taiwan, apesar de o Partido Comunista Chinês aceitar relações 
comerciais com este país. 

Evidentemente, a China precisa da África para reforçar sua 
posição política nos assuntos globais e por isso usa o crescimento 
do seu poder econômico, através de dois dos seus principais inte-
resses ora referidos, para obter apoio dos 54 países africanos, que 
atualmente representam um quarto dos 193 países-membro das 
Nações Unidas, em instituições como o Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, o Conselho das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos e a Organização Mundial do Comércio onde ocorrem 
disputas e negociações intermináveis. 
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1.5 África Do Sul

A África do Sul tem dois grandes interesses em jogo. Primeiro, 
sua hegemonia regional e a necessidade de expansão política e 
econômica, o que é feito através de missões de paz e ajuda huma-
nitária a países em conflitos. Ela usa essas missões como trampo-
lim para a conquista econômica de novos territórios e regiões que 
antes eram diretamente exploradas por países ocidentais.

O investimento de capitalistas sul-africanos  na África tem 
sido nas áreas dos recursos minerais, bancária, no setor da defe-
sa, comércio e turismo, atividades que na sua maioria requerem 
mão de obra barata. Em segundo lugar, há também o papel de 
intermediário ou subimperialista desempenhado pela África do 
Sul nas relações entre imperialistas econômicos e potências mili-
tares como os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e outros, e 
países pobres e em desenvolvimento, mas com recursos naturais 
abundantes na sua periferia, incluindo, mas não limitados a RDC, 
Moçambique, Zâmbia e outros. 

O subimperialismo sul-africano está invadindo a África através 
de empresas mineradoras nacionais e estrangeiras, estabelecidas 
a longo prazo nesses países, incluindo companhias como Anglo 
American, De Beers e BHP Billiton, as quais antes estavam sedia-
das na África do Sul. Atualmente existem até algumas empresas 
pertencentes a indivíduos de raça negra, tal como Áfrican Rainbow 
Minerals, e alguns outros pequenos investimentos de pessoas 
próximas ao presidente e ao partido no poder. 

2 BRICS EM MOÇAMBIQUE

Em Moçambique há uma nova exploração neocolonial em 
curso. Não são os Estados Unidos ou a Europa que dominam. 
Trata-se de países vistos como concorrentes, a exemplo do Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul. Isto é algo delicado de se afir-
mar, contudo, consideremos os fatos.

A África do Sul extrai 415 megawatts de energia em 
Moçambique, através da barragem de Cahora Bassa, construí-
da pelos portugueses, que alterou permanentemente o fluxo do 
rio Zambeze, resultando em grandes inundações, cada vez mais 
frequentes nos últimos tempos. Nas recentes cheias no início deste 
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ano, uma mulher deu à luz no telhado de um hospital, depois de 
um incidente semelhante nas cheias de 2000, quando Rosita Pedro 
nasceu em cima de uma árvore. 

A decadente fornecedora sul-africana de energia Eskom está 
envolvida na construção de mais barragens no rio Zambeze e 
tem interesse em comprar energia produzida na futura barragem 
de Mpanda Nkua, a jusante de Cahora Bassa. A maioria da ener-
gia produzida naquela barragem é vendida a uma empresa anti-
gamente sediada na África do Sul, a BHP Billiton, a preços mais 
baixos do mundo, e em contrapartida, os empregos gerados são 
muito poucos e os lucros são todos repatriados para a nova sede 
da empresa, em Melbourne, na Austrália.

Depois de vários anos de extração terrestre de gás perto de 
Vilanculos, a Sasol, empresa petrolífera sul-africana criada pelo 
regime do apartheid, tem planos de exploração da maior reserva 
terrestre de gás na África, situada em Moçambique, a fim de servir 
à sua estratégia de aumento das exportações.

O Brasil também está presente em Moçambique. Para ele 
os negócios em Moçambique são mais facilitados uma vez que 
compartilha da mesma língua, em virtude da subjugação colonial 
de Portugal. O resultado é que a empresa brasileira Vale, que é 
a segunda maior mineradora e de metais no mundo, e um dos 
maiores produtores de matérias-primas em nível global, tem uma 
exploração na província de Tete, em Moçambique, numa zona 
situada entre Zimbábue e Malawi. Eles são tão espertos sobre 
suas operações em Tete que até foi negada entrada no Brasil a um 
ativista moçambicano que protestava contra a Vale, no ano passa-
do, quando este pretendia participar da Cúpula Rio +20. Devolvido 
a Moçambique, só depois de um protesto mundial liderado pelo 
Amigos da Terra Internacional é que foi autorizado a voltar e parti-
cipar da reunião.

Para além disso, a Índia também tem interesses em 
Moçambique. O grupo indiano Jindal, que atua no setor de mine-
ração e de fundição de alumínio, tem os olhos postos no carvão 
moçambicano produzido em Moatize, e tem também planos bem 
avançados sobre a construção de uma central elétrica alimentada 
a carvão em Moçambique, uma vez mais para satisfazer as neces-
sidades da elitizada economia sul-africana. 
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A Rússia também desempenha um papel muito importante 
em Moçambique. Apesar de haver reduzida informação sobre o 
envolvimento do governo e de corporações russas após a queda 
da União Soviética, houve sempre uma ligação através do grupo 
russo Eurasian Natural Resources Corporation, que explora 
metais não ferrosos em Moçambique. Ainda mais interessante, 
de acordo com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros Sergei 
Lavrov, o governo russo acaba de investir cerca de 1,3 bilhão de 
randes em Moçambique, de modo a facilitar o desenvolvimento 
de capacidades de exploração ativa de hidrocarbonetos e outros 
recursos naturais.

E esta é a história de um país onde há investimentos de bilhões 
de randes feitos pelos BRICS e suas empresas, para extração de 
recursos minerais, cujo resultado, na verdade, é a exploração de 
riqueza. Moçambique irá em breve se juntar à lista dos países da 
região amaldiçoados pelos seus recursos, com o meio ambiente 
poluído e a estrutura de vida das pessoas alterada, tornando-as 
dependentes de decisões estrangeiras e não do poder político local 
e nacional. Este conjunto de explorações não vem ao acaso, é 
mais uma estratégia bem orquestrada para a mudança da agenda 
de desenvolvimento das elites da Europa, Estados Unidos e Japão, 
para o que atualmente chamamos de BRICS. 

Referido posicionamento significa que o objetivo de superiori-
dade econômica do BRICS será alcançado em nome do combate 
à pobreza. Não importa como denominamos este processo, impe-
rialista, subimperialista, pós-colonial, ou o quer que seja, a verda-
de é que esses países estão desafiando as relações de poder no 
mundo, mas, infelizmente, o modelo escolhido para tal não é em 
nada diferente do modelo que resultou em pobreza em massa e no 
enriquecimento apenas das elites mundiais. 

Este é o modelo de extração e desenvolvimento de capital 
intensivo, fortemente baseado na queima e exploração do carbo-
no e de acumulação de riqueza pelas elites, por meio de progra-
mas de ajuste estrutural, também denominados por Consenso de 
Washington. O objetivo de criação do banco dos BRICS é também 
uma questão relevante. Trata-se de um assunto obscuro, não de 
conhecimento público. Exceto que, tal como ora referimos, estes 
países estão se unindo com os seus poderes corporativos para 
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decidir quem fica com o quê, nos países interiores do continente 
africano, na América Latina, na Ásia e nos Cáucasos. 

Prevê-se que até 2050 os BRICS façam parte das dez maiores 
economias do mundo, com exceção da África do Sul. Portanto, 
a questão que se coloca é, por que será que a África do Sul faz 
parte do BRICS? A resposta é simples. Em face da sua grande 
influência a África do Sul é uma porta de entrada das corpora-
ções para o continente, sejam estas empresas energéticas ou 
instituições financeiras. 

Lembram-se das missões de paz de Thabo Mbeki? Bem, na 
verdade, nem todas foram missões de paz, tratava-se do estabe-
lecimento de empresas sul-africanas em áreas de instabilidade, 
para que quando houvesse paz, estas fossem as primeiras instala-
das para explorar os recursos desses países. Seria extremamente 
negativo se a África do Sul se deixasse usar apenas como porta 
de entrada para facilitar a extração de recursos e a exploração 
da África pelos BRICS, à semelhança do que atualmente faz o 
Ocidente. A questão que os sul-africanos devem se colocar é: Por 
que permitimos tudo isto? Nós também não temos a resposta.

Voltando à questão do combate à pobreza, a verdade é que, 
mesmo no seio dos BRICS, existe o maior fosso entre os pobres 
e as demais camadas, e essa lacuna tem aumentado. Evocar o 
alívio à pobreza é importante, mas o desafio é saber como os 
governos do BRICS pretendem tornar realidade tal objetivo, 
porque enquanto ficamos na conversa de alívio à pobreza, a 
realidade observada é outra. 

Na nossa opinião, o que os BRICS fazem não é diferente do que 
o Norte tem feito com o Sul, mas, enquanto resistimos às práticas do 
Norte, devemos ser ousados o suficiente para aprender a resistir às 
mesmas práticas, porém por parte de alguns dos nossos países do Sul.

Sendo assim, o desafio crítico que se coloca à sociedade é 
compreender os BRICS tendo em conta tudo o que está em jogo. A 
sociedade civil deve analisar devidamente os objetivos, os proces-
sos, os resultados e as consequências da cúpula do BRICS e cons-
tituir uma crítica forte, de modo a exigir igualdade e não novas 
formas de exploração.
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3 BRICS VISTOS A PARTIR DO ZIMBÁBUE

O Último Plano Econômico do Zimbábue, também conhecido 
como Zim Asset, identifica os BRICS como parceiros centrais para 
a recuperação econômica do país. Durante a última década houve 
um aumento significativo de investimentos russos, chineses e sul-
-africanos no setor extrativo do Zimbábue, contudo, a atividade de 
extração mineral tem sido caracterizada pela degradação ambien-
tal, evasão fiscal, abusos de direitos humanos e por práticas de 
exploração de mão de obra. Ninguém sabe ao certo se o Zimbábue 
está se beneficiando dos investimentos do BRICS, nem se o gover-
no tem objetivos claros ou uma estratégia realmente definida para 
tirar o máximo proveito do BRICS. Mesmo a tão aclamada política 
“Look East” parece mais um slogan político do que uma estratégia 
coerente. 

O maior dilema agora é como reverter a extração mineral e a 
externalização de recursos, de modo a criar uma nova forma patri-
ótica de acumulação de capitais obtidos da extração de diamantes, 
platina, ouro, cromo e outros recursos minerais. A fim de alcançar 
as metas ambiciosas de crescimento a dois dígitos para os recur-
sos minerais, o governo de Mugabe propõe-se a estabelecer um 
Fundo Soberano, para atrair investimento estrangeiro direto, criar 
zonas econômicas especiais, continuar a aplicar o sistema multi-
moeda, implementar estratégias de adição de valor (“beneficia-
mento”) e assegurar um melhor abastecimento de água e energia. 
Isto requer a recapitalização da Minerals Exploration Company, 
da Zimbabwe Mining Development Corporation e da Minerals 
Marketing Corporation of Zimbabwe. 

Certamente serão necessários mais investimentos do BRICS, 
mas durante as últimas décadas, temos assistido a precedentes 
altamente controversos. As corporações dos BRICS constituem os 
três maiores investidores do Zimbábue: A China é que lidera a lista 
com investimentos estimados em cerca de  375 milhões de dólares, 
aprovados em 2013 pelo Zimbabwe Investment Authority (ZIA), 
seguida pela Rússia, com investimentos aprovados de cerca de 40 
milhões de dólares, e a África do Sul, com cerca de 39 milhões de 
dólares. No vizinho Moçambique, corporações brasileiras e india-
nas não estão tão distantes na Província de Tete, a explorar carvão 
e a deslocar populações em grande escala. 
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3.1 China

Desde 2000, a China tem sido o maior investidor estrangeiro do 
Zimbábue. De acordo com a ZIA, desde 2010, seus investimentos 
contribuíram em cerca de 72% do investimento estrangeiro direto 
total. Em 2012, todo investimento acumulado da China no setor 
mineiro (ouro, diamantes e cromo) totalizou 583 milhões de dóla-
res, ou seja, 62% de um total de 688 milhões de IED, em todo o 
setor mineiro no ano passado.  A China é apologista pelo fato de o 
seu tipo de ajuda e investimentos não estar vinculado a nenhuma 
condição política ou econômica. Estes condicionalismos, quando 
impostos pelos EUA ou pela Europa, normalmente misturam cláu-
sulas democráticas liberais com o ajustamento estrutural.

Este tipo de política foi imposto ao Zimbábue e foi parcialmen-
te aceito pelo governo de Robert Mugabe, durante grande parte 
dos anos 1990. Contudo, à semelhança de outros países, fracas-
sou também no Zimbábue, mas de forma incomum, Mugabe foi 
complacente a partir de 1997, durante uma série de levantamen-
tos populares, e desde então tem variado entre autoritarismo e 
concessões à maioria da população. Tal como o Ocidente, a China 
precisa dos recursos naturais da África, porém seus investimentos 
não são condicionados ao cumprimento de exigências sobre direi-
tos humanos e objetivos democráticos. Continua a haver relatos 
de abusos dos direitos humanos perpetrados por empregadores 
chineses contra funcionários locais, e acredita-se que os recur-
sos provenientes de empreendimentos em co-propriedade com a 
China, nas minas de diamantes, são supostamente responsáveis   
pelos fundos que ajudaram Mugabe a contratar uma empresa isra-
elita, a Nikuv, para minar a integridade das eleições de julho de 
2013, que Mugabe ganhou confortavelmente.

A China se tornou um ator importante na economia do país 
através de joint ventures com empresas como Anjin Investments – 
envolvida com os militares nos campos de diamantes de Marange 
– e com a Sino-Zimbabwe Holdings, que anteriormente tinha 
também uma concessão em Marange. De acordo com um rela-
tório recente da Global Witness, a Anjin detém as concessões de 
diamantes mais lucrativas. Um presente oferecido em contrapar-
tida foram os 98 milhões de dólares cedidos para a construção da 
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Escola Superior de Defesa Nacional. Atualmente, a Sino-Zimbabwe 
explora cromo ao longo do cinturão Great Dyke.

3.2 Rússia

Existem algumas empresas russas a operar no setor mineiro do 
Zimbábue. Uma delas é a DTZ-OZGEO (Private) Limited, proprie-
dade conjunta da DTZ- Development Trust of Zimbabwe (DTZ) e 
da russa, a Econedra Limited.  Esta empresa está envolvida na 
extração de ouro e diamante em Penhalonga e em Chimanimani, 
respectivamente, e há várias reivindicações contra ela em todo 
Zimbábue, em lugares como Shurugwi e Bvumba. O maior produ-
tor de diamantes do mundo, Alrosa (que produziu 26% dos diaman-
tes do mundo em 2012), está à procura de um parceiro em joint 
venture para levar a cabo explorações geológicas em Marange. 

No setor da platina, as organizações russas Rostec e 
Vneshekonombank fazem parte de um consórcio que detém 
40% de um dos maiores campos de platina do mundo, situado no 
Zimbábue. Para além da África do Sul, que possui cerca de 80% de 
platina do mundo – e que desde o final de janeiro sofreu uma para-
lisação devido a greves sindicais – o único outro grande produtor 
de platina é a Rússia. 

O depósito de platina de Darwendale inclui 19 toneladas de 
reservas confirmadas e 775 toneladas de metais, entre estes, palá-
dio, ouro, níquel e cobre. A Ruschrome é parcialmente dominada 
pelo governo de Harare através do Exército Nacional do Zimbábue 
e do Centro de Cooperação Empresarial com Países Estrangeiros, 
uma associação de máquinas e empresas de defesa que detém 
uma participação de 10% no projeto. Atualmente, a Ruschrome 
está envolvida num outro projeto piloto de criação de uma mina de 
platina a céu aberto, em Darwendale. Contudo, a DTZ OZGEO tem 
tido um fraco desempenho em termos de transparência, gestão 
ambiental e responsabilidade social corporativa. 

O próprio presidente Robert Mugabe expressou desconten-
tamento com a natureza secreta das operações da DTZ OZGEO 
durante uma conferência pública da ZANU-PF, realizada em 
Mutare, em dezembro de 2010, e durante uma reunião com líderes 
tradicionais em Manicaland em 2011. Num tom de insatisfação, o 
presidente disse: 
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A empresa (Development Trust of Zimbabwe) aliou-se aos 
russos e requereu a exploração da mina de ouro em Mutare e 
teve autorização. Mais tarde mudaram-se para Chimanimani. 
Recentemente ouvimos que a DTZ e os seus parceiros russos 
extraíam ouro em Chimanimani, mas agora já não é só ouro, 
a extração também inclui diamantes. Ainda não recebemos 
quaisquer receitas por parte deles e dizem estar enfrentando al-
gumas dificuldades. Recentemente tivemos uma conversa com 
alguns dos seus diretores durante nossa conferência pública 
aqui em Mutare e lhes dissemos que estavam a se isolar muito 
e que deviam ser mais transparentes. Prometemos acompanhar 
melhor o assunto porque queremos estar a par das suas ativida-
des. Queremos que o nosso povo, muito em especial as crian-
ças, se beneficiem das atividades desta empresa.

No entanto, decorreram mais de três anos e a DTZ OZGEO 
continua com as suas operações obscuras e a provocar muita 
degradação ambiental. Os residentes de Penhalonga estão em pé 
de guerra com a empresa por causa da destruição do curso de água 
do rio Mutare. Desde o início das operações de extração de ouro 
nas margens do rio Mutare, há mais de uma década que o seu leito 
se reduziu de um trecho de mais de 3 quilômetros para apenas 
um pequeno canal. Enquanto isso, toda a vegetação em ambas as 
margens desapareceu. As águas tornaram-se permanentemente 
turvas devido ao garimpo, apesar desta ser uma importante fonte 
de água para o consumo humano, para o gado, bem como para 
animais selvagens a jusante do rio. 

Em agosto de 2013, a empresa foi temporariamente impedi-
da de exercer atividades de mineração por estar degradando o 
meio ambiente, mas depois retomou as operações, voltando a 
fazer exatamente o que haviam sido punidos por estar fazendo. 
O próprio diretor da DTZ-OZGEO, Ismail Shillaev, falando duran-
te uma entrevista coletiva a jornalistas em Mutare, no dia 24 de 
junho de 2011, não conseguiu explicar de forma convincente o 
teor das suas operações, tendo insistido apenas em referir que eles 
vendiam o seu ouro à Fidelity Printers.  Permaneceu mudo quando 
lhe solicitaram informar a quantidade real de ouro extraída diaria-
mente pela sua empresa. Quando abordado por autoridades locais 
como o Conselho Distrital Rural de Mutasa, Shillaev referiu que sua 
empresa realizara alguns trabalhos de desenvolvimento comuni-
tário. Referiu terem recuperado algumas das estradas no distrito, 
contudo, a maioria das estradas locais continuam intransitáveis. 
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Uma visita de pesquisa à Escola Primária Tsvingwe em 2013 
revelou evidente falta de responsabilidade social corporativa: 
havia crianças estudando a céu aberto, mesmo no auge do inver-
no, devido à falta de salas de aulas, e esta escola está localizada a 
apenas 1 quilômetro das operações da DTZ.  A direção da escola 
também expressou sua insatisfação com a DTZ OZGEO, acrescen-
tando que os pais da maioria dos seus alunos trabalhavam para 
esta empresa. Os próprios alunos também estão expostos a novos 
riscos ambientais, a exemplo do aumento dos níveis de poluição 
do ar, o desaparecimento da vegetação e estradas intransitáveis,   
em decorrência das operações da DTZ OZGEO.  

Ademais, as operações de usurpação aliada ao fato de a DTZ não 
ser capaz de construir casas para seus próprios funcionários mostram 
uma empresa sem planos a longo prazo para a comunidade.

3.3 África do Sul

Em face da proximidade entre a África do Sul e o Zimbábue e 
as estreitas relações políticas ao longo de todo o século passado, 
muitas empresas sul-africanas têm investido no setor de minera-
ção no Zimbábue. Os principais atores sempre foram as empre-
sas De Beers, Gold Fields, Implats, Aquarius Platinum e Anglo 
American plc. As subsidiárias da Anglo American investem no 
Zimbábue há mais de sessenta anos. 

Enquanto a De Beers tem sido apanhada em situações irregu-
lares e obscuras em Marange, desde 1965 e 2006, a maioria dos 
investidores sul-africanos têm tido atitudes mais razoáveis em 
termos de segurança, saúde e preservação do meio ambiente e 
têm investido na alfabetização dos seus funcionários. Na verda-
de, como muitos pesquisadores observam, empresas sul-africanas 
que operam no setor da platina no Zimbábue oferecem melhores 
condições neste local do que nas suas sedes na África do Sul. 

No entanto, o domínio de empresas sul-africanas sobre o setor 
da platina no Zimbábue, especialmente a Zimplats Implats, reflete 
a hegemonia econômica sul-africana naquele país. Até a recente 
proibição de exportação de platina na forma bruta, esta era assim 
exportada para a África do Sul, onde era refinada. Portanto, a 
África do Sul sempre ficou com os maiores ganhos do negócio da 
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platina extraída no Zimbábue. Isto justifica o domínio das empre-
sas sul-africanas no setor de mineração do Zimbábue.  

3.4 Índia

Embora os investimentos da Índia no setor dos recursos mine-
rais do Zimbábue possuam um grande potencial, até agora têm 
sido prejudicados pela política. A Essar, uma empresa global india-
na, surgiu como candidato preferido para a ZISCO – Zimbabwe 
Iron and Steel Company, em 2011, após um concurso internacio-
nal lançado pelo governo. Então criou-se a New Zim Steel que 
passaria a explorar as minas de ferro de propriedade de ZISCO 
Steel, de forma a reavivar a capacidade de produção da New Zim 
Minerals e da atualmente inoperacional fábrica de aço da ZISCO 
e agregar mais valor para que o país se torne líder mundial entre 
países produtores de ferro. 

Dois anos já transcorreram e as operações ainda não se inicia-
ram devido a vários desafios. Destes, o principal é acerca dos 
direitos sobre uma reserva estimada em torno de 60 bilhões de 
dólares americanos em minério de ferro, localizada em Chivhu. O 
diretor presidente da Essar para a África, Médio Oriente e Turquia, 
Firdhose Coovadia, admite: “Sim, existem muitos desafios, e no 
nosso caso particular, é preciso ter em mente que estamos a lidar 
com patrimônio nacional, há muita emoção à volta.”

Outra empresa estatal indiana  é a National Mineral Development 
Corporation (NMDC) que assinou memorando de entendimento 
com outra empresa zimbabueana, a Mosi-oa-Tunya Development 
Company (MtDC). Este memorando prevê a criação de uma joint 
venture com 50% de cada lado, para a extração de diamante, ouro, 
cromo e minério de ferro no Zimbábue. A NMDC, empresa com 
participação na Bolsa de Valores de Bombai, é a maior produtora 
indiana de minério de ferro, com uma produção de cerca de 30 
milhões de toneladas por ano. 

Há relatos de que a Mosi-oa-Tunya Development Company é 
uma empresa para fins especiais, sob o controle administrativo 
do ministro do Turismo Walter Mzembi. Não se compreende por 
que uma pessoa vinculada ao Ministério do Turismo pode assinar  
memorandos de entendimento para extração mineira, quando esta 
é prerrogativa do Zimbabwe Mining Development Corporation. É 
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este tipo de negociações não transparentes que prejudica o poten-
cial de investimento a longo prazo e as relações com os BRICS 
e suas empresas. Há necessidade de se definir claramente as 
funções de todos os ministérios e departamentos do governo, para 
evitar confusão e corrupção.

3.5 Brasil

Apesar de não ser muito ativo nos principais investimentos no 
setor de mineração no Zimbábue, algo perto da fronteira oriental, 
a mineradora brasileira Vale possui um grande projeto de carvão 
cujas operações têm levantado sérias preocupações entre as 
comunidades afetadas pelo projeto. Esta empresa deslocou mais 
de 700 famílias moçambicanas em Cateme, que estão agora sob o 
controle da polícia, depois de uma repressão violenta quando de 
um protesto da comunidade em 2012. 

Decepcionadas com o fracasso da Vale em cumprir as promes-
sas feitas quando do reassentamento em 2009 e pela falta de 
resposta às suas preocupações por parte do governo, em dezem-
bro de 2011, mais de 700 famílias de Cateme deram um ultimato à 
Vale e ao governo para atenderem suas exigências até 10 de janei-
ro, do ano seguinte, sob pena de mobilização de toda comunidade. 

Em 10 de janeiro, mais de 600 pessoas bloquearam as linhas 
férreas e as estradas da região. A polícia reprimiu violentamente 
esta manifestação, resultando em vários feridos, pessoas presas, 
algumas das quais torturadas na prisão, de acordo com a ONG 
Justiça Ambiental, sediada em Maputo. Atualmente, essas vítimas 
da Vale vivem sem serviços básicos, alertou Jeremias Vunjanhe, 
ativista da Justiça Ambiental e Amigos da Terra Moçambique, 
numa entrevista à Rádio Mundo Real. Segundo referiu a Human 
Rights Watch, “em muitos casos, as pessoas perderam até a capa-
cidade de produzir alimentos e acabam tendo de depender da 
esmola de empresas estrangeiras de carvão para seu sustento.” 

A Vale é a maior produtora mundial de minério de ferro em pelo-
tas, matéria-prima fundamental para a indústria de ferro e aço, e a 
segunda maior produtora de níquel. Desde 2007, detém a conces-
são do projeto de extração de carvão em Moatize, numa área consi-
derada como uma das maiores reservas de carvão do mundo. O 
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projeto tem sido severamente criticado por ter deslocado mais de 
1.300 famílias. Para além do centro de reassentamento de Cateme, 
o Centro 25 de Setembro abriga outras mais de 500 famílias.

Vunjanhe disse à Rádio Mundo Real que os habitantes de 
Cateme não têm acesso à água, à terra para a prática da agri-
cultura nem transporte para atendimento médico. A questão do 
transporte é extremamente urgente, pois os moradores precisam 
regularmente ser deslocados para o hospital provincial da Vila 
de Moatize, a 40 quilômetros de distância, e o Centro de Saúde 
de Cateme só pode atender algumas das necessidades de saúde 
básicas.

Para a população de Cateme, o processo de reassentamento foi 
mal gerido e queixam-se da falta de cumprimento das promessas 
pela Vale, entre as quais a manutenção das suas casas durante 
os primeiros cinco anos do projeto. Exigem igualmente a constru-
ção de um sistema de abastecimento de água potável. Ademais, 
a empresa brasileira tinha prometido conceder a cada família 
afetada dois hectares de terra para prática da agricultura, mas esta 
promessa também não foi cumprida.

4 CONCLUSÃO  

Em suma, é óbvio que empresas do BRICS têm intensificado 
o extrativismo em Moçambique, Zimbábue e em outros países 
africanos, numa proporção em que a riqueza do continente está 
sendo rapidamente pilhada, em grande parte devido a más práti-
cas empresariais, incluído evasão fiscal, transferência ilegal de 
divisas e roubo escancarado de recursos minerais. As elites do 
BRICS, tanto líderes de alguns  países como corporações – não são 
favoráveis à maioria dos africanos comuns, mas a seus próprios 
interesses. Sem uma estratégia clara de maximização dos ganhos 
e limitação de perdas, é mais provável que a África saia do BRICS 
pior do que entrou, tendo perdido seus bens mais preciosos, com 
seu meio ambiente destruído, mais debilitada e com maior corro-
são política e com uma população muito mais pobre.

Tradução: Boaventura Monjane
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1 BRICS CORPORATES IN AFRICA

The centuries-old looting of Africa, followed by the confer-
ence in Berlin that from 1885 began the ‘Scramble for Africa’, 
is being repeated now in a predatory attack by BRICS countries 
on the continent’s resources. Large corporations from Brazil, 
Russia, India, China and South Africa are not committed to 
development for ordinary people – whether in the homeland or 
the victim countries. As BRICS penetrate further into Africa, the 
winners consist of multinational and parastatal corporations, 
including some based in the industrialised countries – e.g. the 
Walmart retail empire – which purchase semi-processed inputs or 
finished goods from BRICS, along with local elites who lubricate 
the looting through corruption, cost overruns, and access to our 
cheapest electricity supplies.

Many African countries, if not all, are located at the extreme end 
of what Immanuel Wallerstein thirty years ago termed the core-
periphery relationship, a position which impoverishes them to the 
advantage of rich and industrialised countries in the core. BRICS 
countries represent sub-imperialists trying to improve their rela-
tive location in the world system, perhaps moving toward imperi-
alist power and thereafter even to imperialist superpower status, 
as the USSR once enjoyed. These countries have different levels of 
economic development and political influence, vested interests in 
the African continent and the DRC in particular, and geopolitical 
positions in world politics. 

But they all share four characteristics. First, BRICS countries 
present important opportunities for foreign direct investment 
(FDI) which, drawn towards mega developments like the Congo 
River Inga Hydropower Project or towards minerals and petroleum 
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extraction, impoverish the same people that they should empower. 
Impoverishment occurs through dispossession of natural resources 
with little or no compensation, unequal shares of the costs and 
benefits of mega development projects, repayments of debts 
incurred to build these projects, and structural exclusion from 
accessing the outcomes of these initiatives. 

Second, BRICS countries share the same modus operandi at 
their different stages of imperialism, either as countries which 
have been active in Africa for a very long time (Russia and China); 
newly arrived (India); or playing their traditional sub-imperialist 
countries (Brazil and South Africa). The pattern is similar: accu-
mulation by dispossession is taking place through abuse of local 
politics, national elites, warlords, and war economies, as in the 
eastern side of the DRC, where between BRICS and the West as 
consumers of the resulting mineral outflows, six million or more 
deaths have been the result. 

Third, BRICS countries share the same interests in natural 
resources including but not limited to mining, gas, oil and mega-
dam projects for water and for electricity to meet their increasing 
demands for cheap and abundant electricity. They are also actively 
involved in the search for new markets, and hence they promote 
construction of roads, railways, bridges, ports and other infrastruc-
ture. But this infrastructure is often indistinguishable from colo-
nial-era projects, meant to more quickly extract primary products 
for the world market.

Fourth, BRICS countries have poor records of environmental 
regulation. There is virtually no commitment to mitigate climate 
change and invest in truly renewable energy, to take environ-
mental impact assessments seriously, and to consult with and 
compensate adversely affected communities. 

With three BRICS countries having crashed in 2013 to join 
the ‘fragile five’, and Russia crashing in March 2014 thanks to 
the implications of its Ukranian political and Crimean land grab, 
following China’s surprising trade deficit in February 2014 as many 
of its major industrial companies lowered their production, there is 
desperation in the air. The prices of important commodities such as 
copper and iron are falling, as a result. The BRICS appear to need 
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new market niches for trade, along with cheap energy through oil, 
coal and hydroelectricity, which can assist in lower-cost extraction 
and transportation. But each BRICS country is different.

1.1 Brazil

Brazil’s approach to Africa’s natural resources seems to be 
characterised by the rhetoric of indigenisation to advance its sub-
imperialist interests and those of other imperialist powers. It uses 
its historical ties with people of African descent to establish to sign 
lucrative contracts in the continent. In fact, Brazil has the largest 
population of black people in the world after Nigeria.

Brazil has interests in African mining. Vale, the world’s 
second largest miner, has exploited coal in Mozambique since 
2004. Other mining interests abound in Angola, the Democratic 
Republic of Congo, and South Africa. In infrastructure, Odebrecht, 
Brazil’s biggest construction company, is building dams, housing 
and hospitals. There are also growing investments in oil, biofuel, 
diamond and the supermarket sector. In energy, Petrobrás, a state-
controlled energy group, is acquiring further exploration rights and 
increasing production.

Brazil’s imports from Africa are overrepresented by minerals 
and crude materials representing 80 percent whereas Africa’s 
import from Brazil is diversified to include agricultural prod-
ucts (sugar, dairy, meat, cereals), vehicles and parts, nuclear 
reactors and machinery, ores and ash. Brazil’s major trading 
partners in Africa consist of Nigeria (32 percent), Angola (16 
percent), Algeria (12 percent), South Africa (10 percent), and 
Libya (7 percent). These countries make up 77 percent of Brazil 
total trade with the continent.

BRICS scholar Oliver Stuenkel argues that Brazilian economic 
and commercial interests are becoming much more visible than 
before. Petronas is present in 28 countries investing 1.9 billion US 
dollars in coal, oil, and natural gas in Nigeria in 2005. Eletrobrás 
is planning the construction of a 6 billion US dollars hydroelectric 
power plant in Mozambique, which will most likely be financed by 
BNDES, Brazilian Development, which provides more funds than 
the World Bank. Vale invested 700 million US dollars in coal, oil, 
and natural gas in Mozambique in 2007. Vale has recently signed 
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a $1 billion deal to build a railway in Malawi to transport coal from 
Mozambique.

1.2 Russia

Russia’s position in the race for natural resources of the African 
continent is ambiguous. This country takes advantages of its histor-
ical presence, relations, and involvement in anti-colonial wars and 
its failed attempts to create communist states in the continent to 
advance its economic and political interests. Some key Russian 
officials believe that they were left behind in the scramble for 
Africa’s natural wealth. As then president Medvedev put it in 2009, 
‘Frankly, we were almost too late. We should have begun working 
with our African partners earlier.’

Russians can use the rhetoric of historical exclusion and exploi-
tation to lobby African leaders to give them lucrative contracts in 
the exploitation and processing of natural resources, construction 
projects, and arms deals.  Russia-Africa relations reached their 
peak in the 1960s, which incidentally coincided with the wave of 
independence in various countries in the continent. 

Russia-Africa relations then regressed significantly in 1991 
when Boris Yeltsin, the first president of Russian Federation, 
declared that ‘Russia’s policy of foreign aid would be halted and 
that Russia would ask African countries to repay their debts as 
soon as possible.’ This period also concurred with the disso-
lution of the Soviet Union and the introduction of the market 
economy in Russia. 

Russia-Africa relations are taking a new turn now due to 
Russia’s search for new natural resources, and market niches 
for Russian goods. Russia also needs the support of developing 
countries to strengthen its voice in different bodies of the United 
Nations around pressing issues such as the Chechnya and Crimea 
crises, international conflicts, violations of human rights, and 
lack of freedom of expression of individuals who oppose or call 
for regime change. 

The priorities of Russia for its foreign economic strategy in 
the region include but are not limited to the following: (1) pros-
pecting, mining, oil, construction and mining, purchasing gas, oil, 
uranium, and bauxite assets (Angola, Nigeria, Sudan, South Africa, 
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Namibia, etc.); (2) construction of power facilities—hydroelectric 
power plants on the River Congo (Angola, Zambia, Namibia, and 
Equatorial Guinea) and nuclear power plants (South Africa and 
Nigeria); (3) creating a floating nuclear power plant, and South 
African participation in the international project to build a nuclear 
enrichment centre in Russia; (4) railway Construction (Nigeria, 
Guinea, and Angola); (5) creation of Russian trade houses for the 
promotion and maintenance of Russian engineering products 
(Nigeria and South Africa).

Prospecting and mining represent the first priority Russia’ 
foreign economy policy to gain access to source of supply of key 
minerals – e.g. zinc, manganese, copper, nickel, and platinum – 
which are essentials for the functioning of a modern economy 
but will be depleted within the next decade or become difficult to 
access and costly to develop. Africa is the best destination for the 
new scramble because availability o these resources and the lower 
costs of exploitation. Russia has also military and arms interests 
in Africa. Indeed, Russia is the 2nd largest arms exporter, which in 
2011 amounted to a total value of US$66.8 billion.

Most of these activities occur through five major Russian 
companies alone or in partnership with other MNCs: 

   Renova Company recently concluded with the South African 
government; 

   RusAl is close purchasing the still incomplete Aluminium 
Smelter Company of Nigeria, Alscon;

   RusAl is to participate in the privatization of a smelter in 
Tema (Ghana) that, in contrast to the projects in Nigeria and Congo, 
is operating and supplying primary aluminium to the American 
market;

   Alrosa owns 32.8% of the stock in the Katoka Mining Society 
which manages an industrial complex Angola;

   The South African Lonmin Company, the third largest plati-
num producer in the world, may also be of the interest to Renova; and

   SUAL and the UK-based investment company Fleming Family 
and Partners (FF&P)’s assets are concentrated in Sub-Saharan 
Africa (for example, tantalum production in Mozambique).
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The commitment of Russia in the extraction and processing of 
Africa’s natural resources is illustrated by four Russian companies 
– RusAl, Norilsk Nickel, Alrosa and Renova – which plan to invest 
in Sub-Sahara Africa at least $5 billion over the next five years.

1.3 India

India has historical ties with Africa since the 9th century based 
on British colonialism. India has been actively involved in anti-
colonial and liberation struggles as well as providing diplo-
matic support and solidarity to newly emerging African nations. 
Conversely, there have been limited trade ties as well as episodes 
of antagonism and neglect in Indian-African relations despite 
Indian’s migration to Africa. Technical support established in early 
1970s from India to African countries was modest. 

As its economy expands, India extended commercial inter-
ests, exports, cooperation beyond Eastern and Southern Africa to 
include many other African countries. India has trained over 1500 
Africans in Indian universities. The presence of India in Africa has 
been led by entrepreneurs and private business interests. 

Indian business interests are mainly dominated by firms such 
as Tata Motors, Jindal coal, Vendata Mining (in Zambia’s copper 
industry), Dabur, Marico, Essar Group, Godrej, Bharti Airtel, 
Kirloskar, Karuturi Agro Products (in Ethiopia), and several phar-
maceuticals. Currently, India is also involved in Oil and Natural Gas 
Company (ONGC), steel through Mittal Steel, to produce a compre-
hensive bid for a lease in Nigeria in 2006. There is also involve-
ment by the Indian navy in the northern Indian Ocean against 
Somali pirate activities. India also has interests in the mining of 
diamonds in Zimbabwe with an investment of 1.2 million USD; and 
has reserves of uranium in Namibia and Malawi.

Africa supplies some 20 percent of India’s fuel imports. Thirty 
percent of India’s energy is met by oil with 70 percent of this 
commodity being imported. The remaining 70 percent is met 
through domestic coal reserves. It is expected that India’s demand 
for energy will double by 2015, pushing India to import 90 percent 
of its oil. India is therefore obliged to diversify its energy suppliers 
through oil exploration and production. This is undertaken by the 
Oil and National Gas Corporation (ONGC), which has ventured 
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into Africa e.g. oil exploration in Libya and Nigeria, investment in 
hydrocarbure in Sudan and offshore drilling in the Ivory Coast.

India’s foreign policy is characterised by a readiness ‘to coop-
erate with various international partners, without becoming too 
strongly bound to any particular partner or possibly entering into a 
relationship of dependency’. As a result, India maintains strong ties 
with Russia (its main supplier of weapons). India is also developing 
positive relations with various Asian partners, including Japan and 
South Korea – with whom India signed strategic partnership agree-
ments in 2006 and 2010, respectively – as well as the resource-rich 
Central Asian states. 

1.4 China 

From the 1960s, China was involved in several liberation strug-
gles in Africa through provision of military trainings and logistical 
supports. It also provided development aid such as the Tanzania 
– Zambia Railway (TAZARA), which remains the crown jewel of 
China’s assistance. With a US$412 million interest-free construc-
tion loan, the TAZARA was designed and built in the 1960s to 
offer an alternative to South African ports to ship minerals from 
Central Africa. 

In addition, it served as an ideological and practical role within 
Beijing’s strategy to oppose Moscow’s authority in East Africa. 
China’s interests in Africa were renewed by its increasing need for 
Africa’s natural resources, yet without a doubt, African political 
leaders have long appreciated China’s presence. Popular opinion 
has always remained mix, with South Africans listing fear of China 
as the second most common political opinion about threats to the 
country, according to recent Pew surveys.

China has four main interests in Africa: (1) access to raw mate-
rials, (2) access to new markets, (3) political influence, and (4) isola-
tion of Taiwan from African states, according to US scholar David 
Shinn: ‘China imports about 90 percent of its cobalt, 35 percent 
of its manganese, 30 percent of its tantalum, and 5 percent of its 
hardwood timber from Africa’. In 2003 China consumed 25 percent 
of global aluminium and steel production; 32 percent of iron ore 
and coal production: and 40 percent of the world’s cement, figures 
that have probably risen since. China’s imports from Africa are led 
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by Angola, the second largest single source of Chinese oil supply, 
followed by the Sudan, and Nigeria which account for 32 percent 
of oil imports. 

Similar to western counterparts, China’s economic growth goes 
hand-in-hand with the need for new markets to sustain its industry. 
China’s exports to Africa have increased by a factor of nine since 
2000. But some 60 percent of Chinese exports to Africa go to just 
six countries – South Africa, Egypt, Nigeria, Algeria, Morocco, and 
Benin. The export of machinery, automobiles, and electronic prod-
ucts, which now account for more than half of China’s exports to 
Africa, is also on the rise. 

In exchange for these exports, China also enforces on Africa’s 
poorest countries its ‘One-China Principle’ – which insists that all 
countries must only recognise China, and that Taiwan is part of 
China. Taiwan remains a thorn in China’s flesh. China is conse-
quently using its economic and geopolitical power as well as its 
veto rights to punish African countries which have diplomatic ties 
Taiwan even though the Chinese Communist Party (CCP) tolerates 
trade relations with Taiwan. 

China needs Africa to strengthen its political position in global 
affairs. It therefore has to use the expansion of economic power – 
through its first two interests discussed earlier – to seek for support 
from 54 African countries which now represent over one-quarter 
of the UN’s 193 members, in institutions such as the UN Security 
Council, the United Nations Human Rights Council, and the World 
Trade Organisation (WTO) where there are unending disputes and 
negotiations. 

1.5 South Africa

South Africa has two main interests at play in Africa. First, there 
is its own influence as regional hegemon and its quest for political 
and economic expansion. This occurs through humanitarian aid 
and peacekeeping missions in war torn countries. South Africa 
uses these missions as stepping-stones for economic conquest of 
new territories and conquest for territories previously exploited 
directly by western countries. 

South African capitalists have advanced in Africa via mining, 
banking, defence, retail, and tourism, many of which require 
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a supply of cheap energy. Second, there is the intermediary or 
sub-imperialist roles that South Africa plays between imperialist 
economic and military powers such as the United States, United 
Kingdom, Canada, and several others in the core; and poor and 
underdeveloped countries with abundant natural resources 
in the periphery countries including but not limited to the DRC, 
Mozambique, Zambia and others). 

South African sub-imperialism is invading Africa through 
both MNC and foreign-owned MNCs with long-term bases in the 
country, including companies like Anglo American, De Beers and 
BHP Billiton which used to be domiciled in SA. There are now 
also black-owned and controlled firms such as African Rainbow 
Minerals, and some smaller initiatives close to the ruling party and 
president himself. 

2 BRICS IN MOZAMBIQUE

In Mozambique, there is a new neo-colonial exploitation 
underway. It is not Europe or the United States that are domi-
nating, but rather countries which are often looked up to as chal-
lengers, such as Brazil, Russia, India, China and South Africa. This 
is a dangerous statement to make but let us consider the facts.

South Africa is extracting 415 megawatts of electricity from 
Mozambique through the Portuguese developed Cahora Bassa 
Dam, which has altered permanently the flow of the Zambezi 
River, resulting in severe flooding on a more frequent basis over 
the last years. In the recent floods earlier this year it is reported 
that a women gave birth on a rooftop of a clinic, this follows a 
similar incident in 2000, when Rosita Pedro was born in a tree after 
severe flooding that year. 

South Africa’s failing energy utility Eskom is implicated in the 
further damming of the Zambezi, for it is likely to make a commit-
ment to buy power from the proposed Mpanda Nkua dam just 
downstream of Cahora Bassa. Most of the cheap energy generated 
by that dam is fed into a former South African firm, BHP Billiton, at 
the world’s lowest price – but jobs are few and profits are repatri-
ated to the new corporate headquarters in Melbourne, Australia.



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 413-452, 2014    |  443

BRICS CoRpoRate SnapShotS duRIng afRICan extRaCtIvISm

After years of extracting onshore gas from near Vilanculos, the 
South African apartheid-created oil company Sasol is planning to 
exploit what are some of Africa’s largest offshore gas fields, situ-
ated off Mozambique, in order to serve South Africa’s own export 
led growth strategy.

Brazil is also in Mozambique. Sharing a common language 
as a result of colonial subjugation by the Portuguese, business in 
Mozambique is easier. The result is that the Brazilian company 
Vale, which is the world’s second largest metals and mining 
company and one of the largest producers of raw materials glob-
ally, has a foothold in the Tete province of Mozambique between 
Zimbabwe and Malawi. They are so sensitive about their opera-
tions there that an activist challenging Vale from Mozambique was 
denied entrance to Brazil last year to participate in the Rio +20 
gathering. He was flown back to Mozambique, and only after a 
global outcry was made led by Friends of the Earth International, 
was he allowed to return for the gathering. 

Further to this, India also has an interest in Mozambique. 
The Indian based Jindal group which comprises both mining 
and smelting set their eyes on Mozambican coal in Moatize, as 
well as having advanced plans for a coal-fired power station in 
Mozambique, again to create supply for the demanding elite driven 
economy of South Africa. 

Russia also plays an interesting role in Mozambique. While not 
much is known about the Russian state and corporate involvement, 
following the break when the Soviet Union collapsed, there is a 
link with Russia’s Eurasian Natural Resources Corporation which 
has non-ferrous metal operations in Mozambique. Interestingly the 
Russian government has just invested R$1.3 billion in Mozambique 
to facilitate skills development to actively exploit hydrocarbons 
and other natural resources, according to Russian Foreign minister 
Sergei Lavrov.

So this tells a tale of one country, in which tens of billions of 
rands of investment by Brics countries and companies in extracting 
minerals results in the extraction of wealth. Mozambique will join 
the Resourced Cursed societies of our region, with polluted local 
environments, and a changed structure of peoples’ lives, making 
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them dependent on foreign decisions rather than their own local 
and national political power. This is not a random set of exploi-
tations, but rather a well-orchestrated strategy to shift the elite 
development agenda away from Europe, the US and Japan, to what 
we now term the Brics. 

This positioning means that the BRICS drive for economic supe-
riority is pursued in the name of poverty alleviation. No matter how 
one terms the process – imperialist, sub-imperialist, post-colonial, 
or whatever – the reality is that these countries are challenging 
the power relations in the world, but sadly the model chosen to 
challenge this power is nothing different from the model that has 
resulted in mass poverty and elite wealth globally. 

This is the model of extraction and intensely capital-intensive 
development based upon burning and exploiting carbon, and of 
elite accumulation through structural adjustment also termed the 
Washington Consensus. The agenda of setting up the BRICS Bank 
is a case in point: it is opaque and not open to public scrutiny. 
Except for the reality as presented above, these countries are 
coming together with their corporate powers to decide who gets 
what were in the hinterland of Africa, Latin America, Asia and 
the Caucuses. 

It is projected that by 2050, BRICS countries will be in the top 
ten economies of the world, aside for South Africa. So the ques-
tion has to be asked why is South Africa in the BRICS? Simply put, 
the reality is that South Africa is seen as a gateway for corpora-
tions into Africa, be they energy or financial corporations. This is 
because of South Africa’s vast footprint on the continent. 

Remember Thabo Mbeki’s peace missions? Well they were not 
all about peace; they were about getting South African compa-
nies established in areas of unrest so that when peace happens 
they are there first to exploit the resources in these countries. This 
could potentially be a negative role, if South Africa is only used 
as a gateway to facilitate resources extraction and exploitation of 
Africa by BRICS countries, as it is now by the West. The question 
has to be asked by South Africans why do we allow this? I do not 
have the answer.



   Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19, p. 413-452, 2014    |  445

BRICS CoRpoRate SnapShotS duRIng afRICan extRaCtIvISm

Returning to poverty alleviation, the reality is that in the BRICS 
countries we have the highest gap between those that earn the 
most and the poor, and this gap is growing. Calling the bluff of 
poverty alleviation is critical. How to unpack this opaque agenda 
of the Brics governments is a challenge. For while their talk is 
about poverty alleviation the reality is something else. 

We recognise that what the Brics is doing is nothing more than 
what the North has been doing to the South, but as we resist these 
practices from the North, we must be bold enough to resist these 
practices from our fellow countries in the South. 

Thus critically, the challenge going forward for society is to 
understand the Brics and given how much is at stake, critical civil 
society must scrutinise the claims, the processes and the outcomes 
of the Brics summit and its aftermath, and build a strong criticism of 
the Brics that demands equality and not new forms of exploitation.

3 BRICS SEEN FROM ZIMBABWE

Zimbabwe’s latest economic blueprint, known shorthand as 
Zim Asset, identifies BRICS as central to the country’s economic 
revival. There has been an upsurge of Russian, Chinese and South 
African investments in Zimbabwe’s extractive sector over the 
past decade, but mining has been characterised by environmental 
degradation, tax evasion, human rights abuses and exploitative 
labour practices. No one knows whether Zimbabwe stands to 
benefit from BRICS, nor does the government have clearly stated 
objectives or a well defined strategy of getting the most out of 
BRICS. Even the much celebrated ‘Look East Policy’ remains more 
of a political slogan than a coherent strategy. 

The biggest dilemma is how to turn around the extraction 
and externalisation of resources, and generate a patriotic path 
for capital accumulation arising from diamonds, platinum, gold, 
chrome and other minerals. In order to achieve ambitious double-
digit growth targets for minerals, the Mugabe government claims 
it will establish a Sovereign Wealth Fund, attract FDI, establish 
special economic zones, continue using the multi-currency system, 
implement value-addition (‘beneficiation’) strategies and ensure 
improved electricity and water supply. This will also require the 
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re-capitalization of the Minerals Exploration Company, Zimbabwe 
Mining Development Corporation and Minerals Marketing 
Corporation of Zimbabwe.

BRICS investments in will be needed, but the past decade has 
seen highly controversial precedents. BRICS corporations make 
up Zimbabwe’s top three investors: China leads with investments 
of $375 million approved by Zimbabwe Investment Authority 
(ZIA) in 2013, followed by Russia with approvals worth US$40 
million and third, South Africa with US$39million. Next door in 
Mozambique, Brazilian and Indian corporations are not far away 
– in Tete Province – digging coal and displacing the peasantry on 
a vast scale.

3.1 China

Since 2000, China has been Zimbabwe’s biggest foreign investor. 
ZIA records show that from 2010, investments contributed 72% of 
total FDI, or US$670million from a total of US$930million worth of 
projects. In 2012, China’s cumulative investments in the mining 
sector (gold, diamonds and chrome) totalled US$583million, or 
62percent of the total US$688million FDI approvals for the entire 
Zimbabwean mining industry last year. China is unapologetic 
about the fact that its aid and investment are not tied to political or 
economic conditions. Such conditions, when imposed by the US or 
Europe, typically mix liberal democratic provisions with structural 
adjustment. The latter policy was imposed on Zimbabwe, and in 
part accepted by Robert Mugabe’s government , during most of 
the 1990s. They failed, as in most of Africa, but unusually, Mugabe 
bucked the trend of aquiescence from 1997, during a series of 
social uprisings, and he has since zigzagged between authoritari-
anism and concessions to the majority.Like the West, China seeks 
Africa’s natural resources but its investments are not conditional 
upon achievement of minimal human rights and democratic objec-
tives. There continue to be reports of human rights abuses perpe-
trated by Chinese employers against their Zimbabwean employees, 
and the resources from China’s co-owned ventures in the diamond 
mines are reportedly responsible for the war chest that helped 
Mugabe hire an Israeli firm, Nikuv, to undermine the integrity of 
the July 2013 elections, which he won handsomely.
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China has become a major player in the country’s economy 
through joint venture enterprises like Anjin Investments – 
involved with the military in the Marange diamond fields – and 
Sino-Zimbabwe Holdings which previously had a concession in 
Marange as well. According to a recent report by Global Witness, 
Anjin enjoys the most lucrative diamond concessions. One gift, 
in exchange, was $98 million for the construction of the army’s 
National Defence College. Sino-Zimbabwe is now conducting 
chrome mining along the Great Dyke belt.

3.2 Russia

There are a handful of Russian companies operating in 
Zimbabwe’s mining sector. One company, DTZ-OZGEO (Private) 
Limited is jointly owned by the Development Trust of Zimbabwe 
(DTZ) and a Russian company, Econedra Limited.  This company 
is involved in gold and diamond mining in Penhalonga and 
Chimanimani respectively and holds several claims all over 
Zimbabwe in places such as Shurugwi and the Bvumba. The 
world’s biggest diamond producer, ALROSA (which produced 
26% of the world’s diamonds in 2012), is seeking a joint venture 
partner to carry out geological explorations in Marange.

In the platinum sector, Russian firms Rostec and Vneshekonombank 
are part of a consortium that owns 40% if one of the world’s largest 
platinum fields in Zimbabwe. Aside from South Africa, which 
contains an estimated 80% of the world’s platinum – and which 
since late January has suffered a shutdown due to a trade union 
strike – the only other large producer of platinum is Russia.  

The Darwendale platinum deposit reportedly includes 19 tonnes 
in proven reserves and 775 total tonnes of metals including palla-
dium, gold, nickel and copper. Ruschrome is partly owned by the 
Harare government through the Zimbabwe National Army and the 
Center of Business Cooperation with Foreign Countries, an asso-
ciation of machinery and defence firms that retains a 10% stake in 
the project. Ruschrome is currently setting up a pilot open pit plat-
inum mine in Darwendale. However DTZ OZGEO has performed 
poorly in terms of transparency, environmental management and 
corporate social responsibility. 

President Robert Mugabe expressed disappointment with the 
secretive nature of DTZ OZGEO operations during the ZANU PF 
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People’s Conference held in Mutare in December 2010 and during 
a meeting with traditional chiefs in Manicalalnd in 2011. As he 
bitterly put it, ‘The company (Development Trust of Zimbabwe) 
having joined hands with the Russians approached us saying they 
wanted to mine gold in Mutare and we gave them the go-ahead. 
They later moved to Chimanimani. We were told that DTZ and 
their Russian counterparts are mining gold in Chimanimani 
and now it is diamonds. We have not realized any real revenue 
coming from them and they are saying they are having some diffi-
culties. I talked to some of the directors during our December 
People’s Conference here in Mutare and I told them that they 
were remaining too much in isolation and why don’t they become 
transparent. We will pursue the matter because we want to know 
what they are doing. We want our people especially our children 
to benefit through this company.’

However, three years later DTZ OZGEO continues with its 
opaque operations amidst massive environmental degrada-
tion. Penhalonga residents are up in arms with the company for 
destroying the course of Mutare River. Since commencement of 
its operations about a decade ago, DTZ OZGEO has been panning 
for gold on the banks. For a stretch of over three kilometers, the 
Mutare River has been reduced to a canal whilst vegetation on 
either side of the river has disappeared. Water in the river has 
become perennially muddy due to panning. Yet the Mutare River 
is a major source of drinking water for humans, livestock and wild 
animals further downstream.

In August 2013 the company was temporarily stopped from 
its environmentally unfriendly mining activities but later resumed 
operations, doing exactly the same things they had been fined 
for. DTZ-OZGEO co-director, Ismail Shillaev, speaking during a 
media tour of journalists from Mutare on June 24, 2011, could not 
convincingly explain their operations, insisting that they sell their 
gold to Fidelity Printers. When asked to explain the actual quanti-
ties they were getting on a daily basis he remained mum.

Shillaev said they were involved in community development 
work when approached by local authorities like the Mutasa Rural 
District Council. He said they had rehabilitated some of the roads 
in the district, but most roads remain impassable.
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A 2013 visit to Tsvingwe Primary School by this researcher expo-
sed a distinct lack of corporate social responsibility: children were 
learning in the open even during the dead of winter due to shorta-
ge of classroom blocks. Tsvingwe Primary School is situated about 
a kilometre from the DTZ operations. Authorities at the School 
also expressed their disappointment with DTZ OZGEO, adding that 
most of their pupils had their parents working for the company. 
The pupils are also exposed to new environmental hazards such as 
the increasing occurrence of dust in the air, the disappearance of 
vegetation and impassable roads due to DTZ OZGEO’s operations. 
The smash and grab operations of DTZ OZGEO, coupled with the 
failure by the company even to construct houses for its employees, 
reveal a company that has no long-term plans for the community.

3.3 South Africa

Due to its proximity to Zimbabwe and close political relations 
over the past century, many South African companies have inves-
ted in Zimbabwe’s mining sector. The major players have been 
De Beers, Gold Fields, Implats, Aquarius Platinum and Anglo 
American plc. Anglo American and its subsidiary companies have 
invested in Zimbabwe for 60 years. 

While De Beers has been fingered in murky underhand dealings 
in Marange from 1965 to 2006, most South African investors have 
performed more reasonably in terms of safety, health and environ-
ment and literacy levels of employees. Indeed, many researchers 
remark that South African companies in the platinum sector in 
Zimbabwe offer higher standards than in their parent companies 
back home.

Nevertheless the dominance of South African companies in 
Zimbabwe’s platinum sector, especially Implats’ Zimplats, reflects 
South African economic hegemony in Zimbabwe. Until a recent 
ban on the export of raw platinum, Zimbabwe exported raw ore 
to South Africa where it was refined.  This means South Africa has 
always had the lion’s share of Zimbabwe’s platinum by value, and 
helps explain why SA companies dominate mining.
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 3.4 India

India’s investments in Zimbabwe’s mining sector have enor-
mous potential, but so far have been hindered by politics. Essar, 
an Indian global company, emerged as the preferred bidder for 
Zimbabwe Iron and Steel Company (ZISCO) in 2011 after an inter-
national tender had been issued by government. It set up New 
Zim Steel, to revive the steel-making capacity at the currently 
not functional ZISCO plant and New Zim Minerals, which would 
explore beneficiation of iron ore that is owned by ZISCO Steel 
and create value so that the country becomes a world leader in 
beneficiated iron ore.

Two years on, operations have not started due to a myriad of 
challenges, chief of which is the rights to an estimated $60 billion 
worth of iron ore reserves in Chivhu. Essar’s Resident Director for 
Africa, Middle East and Turkey, Firdhose Coovadia admits, ‘Yes 
there are challenges, in our particular case bear in mind we are 
dealing with a national asset, it’s an emotive asset.’

Another company, India’s State-owned National Mineral 
Development Corporation (NMDC) is reported to have signed a 
Memorandum of Understanding with a Zimbabwean company, 
Mosi-oa-Tunya Development Company (MtDC). The MoU paves 
the way for the formation of a 50/50 joint venture company that 
will undertake diamond, gold, chrome and iron-ore exploration 
and mining in Zimbabwe. NMDC, listed on the Bombay Stock 
Exchange (BSE), is India’s largest iron-ore producer, with a yearly 
output of 30 million tonnes.

The Mosi-oa-Tunya Development Company is reported to be a 
special purpose vehicle under the administrative control of Walter 
Mzembi’s Tourism ministry. It is perplexing why a parastatal under 
the Ministry of Tourism is signing MoUs for mining deals when 
this is the prerogative of the Zimbabwe Mining Development 
Corporation. This is the sort of shady dealing which greatly under-
mines the long-term investment potential of relationships with 
BRICS corporations and countries. There is need to clearly define 
the functions of all ministries and departments to avoid confusion 
and corruption in the operations of government.
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3.5 Brazil

Although not active in Zimbabwe in any major mining invest-
ments, just over the eastern border, the Brazilian mining company 
Vale has a large coal project whose operations have raised serious 
concern among the affected communities. The company displa-
ced over 700 Mozambican families in Cateme, who are now being 
controlled by the police after violent repression occurred at a 
community protest in 2012.

Angered by Vale’s failure to keep the promises made before 
the relocation in 2009, and the lacklustre response by the  natio-
nal and provincial government to their problems, over 700 fami-
lies living in Cateme gave the company and authorities an ulti-
matum in December 2011 for them to address their demands by 
the following January 10th. Otherwise, they warned that they 
would mobilize. 

On the eve of January 10th, over 600 people blocked the rail 
roads and roads of the area. Police responded by violently suppres-
sing the demonstration, resulting in several injuries. In addition, 
14 people were arrested, according to the Maputo environmental-
-justice NGO Justiça Ambiental, and several were tortured while 
in prison. Today these Vale victims live without basic services, 
warned activist Jeremias Vunjanhe, of Justiça Ambiental –Friends 
of the Earth Mozambique in an interview with Real World Radio. 
Human Rights Watch noted that ‘in many cases the people lost 
the ability to grow food and ended up relying on the foreign coal 
companies for handouts.’  

Vale is the world’s largest producer of iron ore and pellets, a 
key raw material for the iron and steel industry and the second 
largest producer of nickel. Since 2007, the company has owned the 
concession of a coal extraction project in Moatize, an area consi-
dered as one of the world’s largest reservoirs of coal. The project 
has been severely criticized by some national groups, among other 
things because 1300 families had to be displaced. In addition to the 
Cateme relocation center, the September 25th Centre is home to 
500 families.

Vunjanhe testied to Real World Radio that Cateme inhabitants 
lack access to water, to land for agriculture and to transportation 
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to get medical attention. The issue of transportation is extremely 
urgent as residents regularly need to be transported to the provin-
cial hospital in Villa de Moatize, 40kms away. Cateme’s Health 
Center can only meet some basic needs. 

The population of this area understands that the relocation 
process was ill-managed and they complain about Vale’s broken 
promises, among them the ones referring to the maintenance of 
their homes for the first five years of the project. They also demand 
the establishment of a water channel system that can ensure 
access to tapped water. Also, the Brazilian company had promised 
to give each affected family two hectares of land for agriculture, 
but the promise has been broken.

4 CONCLUSION 

In short, it is obvious that corporations from the BRICS coun-
tries have intensified extractivism in Mozambique, Zimbabwe and 
other sites in Africa, at a time the continent’s wealth is being rapi-
dly evacuated, in large part due to corporate malpractices. These 
include tax evasion, transfer mispricing and outright theft of mine-
rals.  BRICS elites – both country leaders and corporations – are 
not allies of ordinary Africans, but rather are pursuing their own 
agendas. Without a clear strategy of maximizing gains and minimi-
zing losses, Africa is likely to come out of the BRICS engagement 
worse off, having lost its valuable assets, seeing the environment 
destroyed, witnessing debilitating political corrosion, and with a 
much poorer population.
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BRICS como um 
espectro de aliança

anna ochkina

Ao analisar a construção do BRICS, segundo se percebe, é ar-
tificial de diversas maneiras. Esta aliança é mais visível nos 

debates na imprensa do que na política internacional propriamen-
te dita. Mas existe  uma razão para que esses países se reúnam, 
além de transformar em realidade as fantasias de especialistas e 
jornalistas? Sim, existe.

Embora tais países sejam bastante diferentes em inúmeros 
aspectos, eles ainda possuem muito em comum:

   Sua posição semiperiférica no interior do sistema capitalista 
global como poderosos países disputando um importante, porém 
não dominante, papel no processo de globalização neoliberal;

   Suas políticas sociais e econômicas, apesar de não comple-
tamente ligadas aos padrões neoliberais, permanecem no interior 
de um arcabouço neoliberal;

   Todos eles praticam políticas econômicas neoliberais, mas 
nenhum deles é rigoroso neste aspecto (até recentemente, foram 
capazes de combinar uma abordagem de livre mercado com 
elementos de redistribuição social, intervenção estatal e outras 
medidas que, de alguma forma, compensaram falhas de mercado).

Conforme observado, todos os países do BRICS exercem um 
papel específico no sistema-mundo capitalista e cada um deles 
provê recursos que determinam sua posição e função no sistema. 
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O Brasil é importante por seus suprimentos agrícolas; a China 
garante mão de obra barata; a Índia fornece força de trabalho inte-
lectual a baixo custo para indústrias de alta tecnologia; a África 
do Sul oferece minerais; e a Rússia supre minerais, petróleo e gás. 
Desse modo, a escala e as condições de provisão desses recur-
sos para o capital global fazem do BRICS países essenciais para o 
sistema-mundo.

Pode-se entender este conjunto de países como adolescentes 
que cresceram velozmente, “‘modernizando-se” muito rapidamen-
te, em comparação ao processo em uma perspectiva histórica. Isso 
leva a uma situação contraditória, na qual um notável crescimento 
econômico e um potencial cultural (pelo menos no caso da Rússia 
e da China) não são acompanhados pelo desenvolvimento de tradi-
ções políticas democráticas ou pelo envolvimento em massa da 
população na vida política por meio da auto-organização. Como 
resultado, nesses países, o neoliberalismo – mesmo destruindo o 
potencial cultural e econômico acumulado – produz altos níveis de 
tensão social, mas não gera resistência social consciente.

Em cada país, embora de maneiras diferentes, o desenvol-
vimento de um modelo neoliberal de capitalismo cria a neces-
sidade de superar estruturas e relações que contradigam esse 
modelo. Na Rússia, a mercantilização agressiva foi acompanha-
da pelo uso de alguns elementos do Estado de Bem-Estar Social 
soviético. Educação e serviços de saúde gratuitos, bem como o 
sistema de seguridade social e o capital cultural que se acumulou 
no interior das famílias durante o período soviético ajudaram os 
russos a se ajustarem à economia de mercado e até a se torna-
rem bem-sucedidos. O declínio de padrões de vida como resul-
tado da “terapia de choque” e, mais tarde, das reformas neoli-
berais, foi real, porém menos doloroso, por conta das redes de 
proteção garantidas pelas estruturas remanescentes do Estado 
de Bem-Estar Social soviético.

Atualmente, no entanto, essas mesmas instituições de  
bem-estar social estão erodidas ou destruídas pelas reformas neoli-
berais. Assim, as contradições estão se tornando mais dolorosas. 
O Estado russo encara uma escolha que tem de ser feita urgente-
mente. Um caminho é seguir adiante com políticas neoliberais nos 
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moldes das tendências dominantes no sistema global, no qual o 
governo russo quer permanecer, causando conflitos crescentes em 
sua própria sociedade. Na tentativa de se manter leal às institui-
ções econômicas globais e sua lógica, o Estado se torna cada vez 
menos capaz de sustentar mecanismos existentes de compromisso 
social, usando seus recursos financeiros para atender a interesses 
das massas. 

Existe, todavia, outro caminho, isto é, parar de destruir o Estado 
de Bem-Estar Social e reorientar as políticas de governo de modo 
a reconstruir e desenvolver o sistema de bem-estar. Isto, contudo, 
significa um conflito tanto com as instituições globais quanto com 
as próprias elites russas.

Os países do BRICS são forças dominantes em suas regiões. Eles 
se envolvem em diferentes alianças macrorregionais, mas a cada 
vez que o fazem, têm a intenção de atingir objetivos locais ou regio-
nais. Seu potencial para ir além disto ainda é muito limitado. No 
caso da Rússia, suas ambições, baseadas em uma tradição imperial 
de liderar a enfraquecida Comunidade de Estados Independentes 
(CEI) e outras alianças, contradizem sua própria condição de subor-
dinação em uma economia capitalista global e na política mundial.

 Inegavelmente, os países integrantes do BRICS são os mais 
fortes entre os Estados da semiperiferia e isso os faz  potencialmen-
te perigosos para o equilíbrio de forças no atual capitalismo global. 
Ademais, cria uma precondição objetiva para uma aliança entre 
estes Estados na tentativa de aumentar seu peso no sistema-mundo.

Ao mesmo tempo, as elites desses países vivem muito conforta-
velmente dentro desse sistema, e não estão interessadas em arris-
car essa situação mesmo quando têm alguma ambição política no 
âmbito global. Sua lealdade às instituições econômicas globais é 
vista como uma garantia do seu status local e internacional. Esse 
é o motivo pelo qual os BRICS continuam sendo um espectro, ao 
invés de uma aliança real. Tal fator, às vezes, pode ser usado para 
chantagear seus parceiros do centro global, mas não constitui um 
mecanismo ativo de integração de sociedades que juntam forças 
para solucionar problemas comuns ou similares. 

Independente do quão diferentes sejam as situações específicas 
nos países do BRICS, eles têm um problema comum no contexto 
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do ataque global ao Estado de Bem-Estar Social e suas institui-
ções. Contudo, o potencial para desenvolvimento social que conti-
nua não usado ou foi destruído está se transformando no potencial 
social de resistência ao neoliberalismo. E este fator faz dos países 
do BRICS um lugar onde precondições objetivas para alternativas 
anticapitalistas estejam emergindo.

Este grupo pode se converter em uma força de oposição à ordem 
neoliberal, porém apenas em termos de mudança social no âmbito 
doméstico em cada um desses países. Infelizmente, tal situação só 
é possível quando as sociedades superam suas próprias fraquezas 
e o controle autoritário.  A menos que isto aconteça, a aliança do 
BRICS não tem perspectivas de se tornar uma força global real 
capaz de mudar a ordem mundial.

Conforme se observa, o modelo a que se pode chamar 
“know-how BRICS” parece exaurido. Até certo ponto, as elites 
foram capazes de satisfazer a ambos, lobos e cordeiros, reali-
dade só  possível porque importantes recursos fornecidos por 
estes países ao mercado global conquistaram algumas vanta-
gens nesta divisão de trabalho. Todavia a crise econômica limi-
ta estas vantagens, diminui o fluxo de capital externo para os 
BRICS e o real valor da moeda.

Isto leva à intensificação das reformas neoliberais domésticas, 
as quais enfraquecem a base institucional do compromisso social, 
bem como os mecanismos políticos e sociais da construção de um 
consenso. Seguir as recomendações de instituições globais como 
a Organização Mundial do Comércio, o FMI e o Banco Mundial 
leva a uma transformação ainda mais profunda das estruturas 
sociais e econômicas. De modo geral, as economias estão cada 
vez mais se orientando para a demanda enfraquecida do merca-
do internacional, o qual também fica cada vez mais fraco ou não 
compreende seu potencial de crescimento. Intensificam-se, assim, 
a crise e os conflitos sociais domésticos.

No caso da Rússia, este fato se expressa mediante uma crise 
social crônica, que não pode ser superada sem mudanças nas 
estruturas econômicas existentes e no sistema político. A maioria 
da população russa ainda baseia sua estratégia de vida no enten-
dimento segundo o qual os benefícios do Estado de Bem-Estar 
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Social serão garantidos, mas suas oportunidades neste senti-
do estão diminuindo rapidamente. Dadas as atuais tendências, 
até mesmo estas provisões e direitos do Estado de Bem-Estar 
Social que continuam disponíveis poderão se tornar tecnicamente 
disfuncionais.

Esta política gera problemas tanto para as massas quanto para 
as elites regionais. Na tentativa de cortar custos, a administração 
federal emprega poderes de autoridades regionais, porém não lhes 
garante acesso a recursos financeiros adicionais. Na prática, isto 
significa mais responsabilidade sem mais direitos.

Consoante divulgado, administrações federais enfrentam 
profunda crise, na tentativa de se adaptar a esta nova situação. 
Na prática, eles têm de desacelerar a implementação das políti-
cas neoliberais introduzidas pelo governo central, porquanto, 
para eles, esta é a única chance de evitar ou adiar os protestos 
da população. Esta iniciativa, contudo, aumenta as contradições 
e conflitos dentro do sistema estatal e provoca uma crise real de 
governabilidade.

Ironicamente, no nível central, isto leva a uma insistência 
ainda maior pela reforma do mercado, já que as autoridades veem 
esta reforma como a única maneira de superar a “ineficiência” das 
estruturas burocráticas locais. Assim, a sabotagem aleatória no  
plano local leva a novas lutas institucionais e à decomposição de 
instituições estatais, inclusive as mais básicas. A Rússia caminha 
em direção a uma catastrófica crise de governabilidade, que se 
junta a uma crise social e econômica, estabelecendo precondições 
para uma séria desestabilização política.

Desse modo, a exaustão do modelo de compromisso social 
cria, objetivamente, condições para uma cooperação mais forte 
entre os países componentes do BRICS, os quais, pelo menos, têm 
a chance de trabalhar juntos contra instituições neoliberais que 
lhes exigem abrandar sua abordagem. Neste ponto, no entanto, 
enfrentam-se obstáculos consideráveis:

   Os próprios países do BRICS são estruturalmente depen-
dentes da economia global – suas reformas neoliberais não são 
produzidas sob pressão apenas do capital global, mas também 
como resultado desta dependência;
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   A elite do BRICS está envolvida na competição global, 
tentando aumentar seu peso no sistema-mundo atual;

   As elites domésticas (nacionais) orientadas para o mercado 
global não estão interessadas em mudar as políticas neoliberais; 
ao contrário, elas querem intensificá-las.

Incapazes de forjar uma aliança realmente funcional, os países 
do BRICS simulam a construção de uma aliança, de modo a exer-
cer uma pressão simbólica no centro global. Todavia, a inabilidade 
e falta de vontade destes países de ir além disto [desta simulação 
de aliança] limitam sua chance de pôr em prática até mesmo sua 
ferramenta política. Esta fraqueza é ampliada pela impotência das 
elites políticas locais de pelo menos alguns dos BRICS, na falta de 
atores políticos aptos a articular e defender seus próprios interes-
ses estatais contra as elites capitalistas globais.

Mencionadas características dos países dos BRICS e suas elites 
levam a uma situação na qual, ao invés de ser uma força que 
contribui de maneira global para a melhoria das condições dos 
países da periferia, eles acabam por se tornar a “quinta coluna” do 
centro, uma força de apoio subglobal para a estratégia neoliberal.

Mesmo assim, porém, os BRICS são vistos mais como um fator 
potencial da política mundial do que como um jogador/ator sério. 
Na prática, o centro não está interessado em estimular a inte-
gração de um bloco de países com recursos consideráveis e uma 
população de mais de 3 bilhões de pessoas. Mesmo sob liderança 
neoliberal, tal integração pode gerar problemas. É melhor ter uma 
aliança apenas nominal, sem muita substância.

Contradições entre a sociedade e o Estado, que podem ser 
observadas nos países do BRICS, são basicamente as mesmas 
encontradas no centro do sistema capitalista; elas, no entanto, são 
aprofundadas pela dependência econômica. Contudo, os BRICS têm 
uma forte tradição de revoluções e lutas de resistência, as quais 
permanecem como parte de uma memória coletiva da população. 
Com uma história rica e tradições culturais próprias, eles podem ser 
vistos como base de apoio para o Estado de Bem-Estar Social.

O problema, no entanto, é este:  o atual nível de lutas e resis-
tência é muito fraco, em comparação com o nível objetivo de 
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descontentamento social. Aqui, o problema é com a falta de subje-
tividade social. O que se precisa é de uma nova aliança social ou, 
ainda melhor, a construção de um bloco histórico apto a promo-
ver e consolidar estas lutas, tornando-as efetivas em termos de 
mudança social prática. E, mesmo agora, nós temos todas as 
condições  de usar os BRICS como um espaço para o diálogo 
destas forças emergentes que trabalham para uma nova estratégia 
de transformação social progressiva tanto na esfera global quanto 
na esfera local.

Tradução: Maurício Gurjão Bezerra e Camila Alves da Costa
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O perigoso aval dos BRICS  
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Coincidindo com o V Encontro Anual dos BRICS na África do 
Sul, em março de 2013, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) lançou seu principal relatório sobre de-
senvolvimento humano, “A Ascensão do Sul: Progresso Humano 
em um Mundo Diversificado”. O documento é uma celebração 
dos BRICS e sua “impressionante transformação em economias 
dinâmicas com crescente influência política”. Nele se enfatiza co-
mo esta mudança está tendo um “impacto significante” sobre o 
“progresso do desenvolvimento humano”, como mensurado pelo 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Equipado com a receita para o sucesso do desenvolvimento, o 
PNUD recomenda diversas estratégias neoliberais a serem adota-
dos por todos os países do Sul para assegurar que o progresso 
esteja disponível a todos.

Primeiro, o Sul precisa assegurar um relacionamento mais forte 
com os mercados globais. Além de empreendimentos estatais e 
privados, a liberalização financeira envolve um novo elemento, os 
pobres, que na última década foram reconceituados como “a base 
da pirâmide” ou os “não cobertos” ou “insuficientemente cobertos” 
pelo sistema bancário. Os pobres ainda constituem um segmento 
considerável da população, a despeito da “ascensão do Sul”.

Segundo, o Sul precisa aderir às regras da governança global, 
i.e., transparência, responsabilidade e legalidade – as quais foram 
definidas pelo FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial 
do Comércio e o G-20. O foco no acesso ao mercado financeiro 
global e na governança global surge ainda com mais força nos 
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Princípios do G-20 para a Inclusão Financeira Inovativa de 2010 
(agora conhecidos como Princípios do G-20). Em sua qualidade 
de membros do G-20, líderes dos países dos BRICS endossaram a 
agenda de inclusão financeira como uma forma de incluir social-
mente os pobres, reduzindo a pobreza.

Como estabelecido, a inclusão financeira se refere à garantia 
de amplo acesso para aproximadamente 2,7 bilhões de adultos 
pobres a serviços formais e semiformais, que vão desde o siste-
ma bancário até o microcrédito e empréstimos para a habitação. 
Com a crise de 2008, ela própria deflagrada pelas estratégias de 
inclusão financeira fracassadas nos Estados Unidos e Europa, os 
líderes do G-20 assumiram a inclusão social como uma estraté-
gia central de desenvolvimento para superar o cenário recessivo 
global.

Os Princípios do G-20 foram delineados pelo Subgrupo Acesso 
através da Inovação e pelo Grupo Especializado em Inclusão 
Financeira, ambos do G-20, este último envolvendo três parceiros-
-chave para implementação: a Aliança para Inclusão Financeira 
(financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates), o Grupo Consultivo 
de Assistência aos Mais Pobres1 (CGAP, na sigla em inglês) e a 
Corporação Financeira Internacional do Banco Mundial. A partir 
desta mistura arrebatadora de “especialistas” pró-mercado, foram 
delineados, em Seul, pelos líderes do G-20, os Princípios para a 
Inclusão Financeira Inovativa, no ano de 2010.

Mencionados princípios do G-20 implicam uma estrutura regu-
latória baseada na responsabilização (individualizada) e diretrizes 
voluntárias. Eles representam extensões, ao invés de rupturas, do 
projeto de desenvolvimento neoliberal. Os Princípios atuam na 
legitimação, normalização e consolidação das reivindicações de 
poderosos interesses do capital transnacional, os quais se benefi-
ciam do status quo.

A primeira maneira pela qual estes objetivos são alcançados é 
por meio do obscurecimento e dissimulação das relações de explo-
ração e tendências especulativas envolvidas nas estratégias de 

1 Nota do Tradutor: Trata-se de um centro de microcrédito independente com 
sede no Banco Mundial, formado pela parceria entre 34 organizações-líderes. 
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inclusão financeira. Esta tendência, melhor descrita pela noção de 
David Harvey de “acumulação por desapropriação”, também levou 
à crescente dependência, e elevada vulnerabilidade, na natureza 
volátil das finanças globais, que têm sido historicamente marca-
das pela especulação, pânicos e crises – todas as quais vão contra 
os objetivos do crescimento pró-pobres e o alívio da pobreza da 
agenda de inclusão financeira.

Um bom exemplo da ascensão das tendências especula-
tivas no desenvolvimento global é a securitização de créditos 
(ABS, na sigla em inglês). Securitização descreve um processo 
de reunião de empréstimos individuais e outros instrumentos 
de débito, transformando este pacote em uma segurança – ou 
seguranças –, e aumentando seu status de crédito, ou aumen-
tando ainda mais sua venda a investidores terceiros, tais como 
fundos mútuos e de pensão.

A securitização de créditos teve sua utilização dramatica-
mente aumentada nos Estados Unidos do fim da década de 1990, 
antes de se expandir para a Europa e, eventualmente, para o Sul. 
Juntamente com a série de crises em economias de mercados 
emergentes, no final dos anos 1990, e a subsequente escassez de 
empréstimos de baixo custo e de longo prazo, o FMI apregoou as 
virtudes da securitização como meio para que as entidades dos 
setores público e privado levantassem fundos.

Por exemplo, a habilidade de microfinanciar instituições para 
que elas se voltassem à securitização para levantar capital signi-
fica que mais pessoas “excluídas financeiramente” – as quais, no 
Ocidente, são chamadas de mutuários não preferenciais – são 
inseridas no mercado. A securitização no Sul global é bastante 
pequena em comparação com os mercados dos Estados Unidos. 
Mesmo assim, o uso das ABS em uma ampla variedade de inicia-
tivas de inclusão financeira tem crescido rapidamente, embora de 
maneira desigual, desde o final da década de 1990.

Ainda assim, é importante compreender que, a despeito da sua 
linguagem técnica e aparentemente neutra, a securitização não é 
nem apolítica nem um cenário apenas de vantagens para credores 
e devedores, mas sim caracterizada por relações de poder desi-
guais e abusivas (isto é, empréstimos predatórios). Enquanto a 
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securitização pode elevar o capital barato dos geradores (ou seja, 
instituições financeiras monetárias) e atuar na redução do risco 
financeiro dos investidores estrangeiros envolvidos em transações 
de securitização no Sul global, ela o faz a um custo social, transfe-
rindo tanto os riscos quanto os impostos extrativos para os pobres.

Portanto, a securitização tem feito pouco para realizar a 
promessa neoliberal de crescimento e progresso mediante 
investimentos na produção e, assim, na instituição de salários 
estáveis e sustentáveis e, por extensão, na redução da pobreza. 
Na verdade, a crescente frequência e intensidade dos fiascos 
financeiros têm feito o Sul, e especialmente os menos favoreci-
dos da região, mais suscetíveis às consequências da acumula-
ção especulativa.

Não obstante a experiência histórica do neoliberalismo desde 
a década de 1980, a solução da última crise tem sido a inclusão 
de ainda mais pobres em um sistema financeiro volátil, especu-
lativo e altamente interconectado, de modo que eles possam, 
nas palavras do G-10, “administrar seu salário não confiável, 
baixo e irregular”.

Esta é uma estratégia baseada em classes que visa buscar mais 
saídas para o dinheiro do crédito especulativo por meio da criação 
de devedores ligados ao “cassino global” e não pode, de forma 
alguma, substituir um salário social decente e moradias acessí-
veis, além de serviços de educação e saúde. O elemento “financei-
ro” deveria ser rejeitado como um meio e objetivo final na tentati-
va de inclusão social. 

 Tradução: Camila Alves da Costa
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A VI Cúpula dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul) acontecerá em Fortaleza, Ceará (entre 14 e 

15 de julho) e em Brasília (16 de julho) em contextos nacional e 
internacional que em boa medida indicam os rumos que o bloco 
seguirá nos próximos anos e a natureza que esse grupo de paí-
ses adquirirá. Cenários também decisivos, porém ainda com alto 
grau de indefinição, para a provável efetivação do futuro ban-
co de desenvolvimento cuja fundação os BRICS pretendem anun-
ciar agora na capital cearense. Esta nova instituição financeira 
internacional (IFI), uma vez efetivada, será, ao lado do Arranjo de 
Contingente de Reservas (CRA), este em discussões mais avança-
das, o grande instrumento efetivo e concreto a dar vida cotidiana 
e maior importância política e econômica aos cinco países como 
tais e como bloco.

De forma geral, esses contextos nacional e internacional são 
os seguintes:

1) A Cúpula acontecerá logo após o jogo final da Copa da FIFA, 
evento que angaria no Brasil muita antipatia em virtude do super-
faturamento dos projetos justificados nesse megaevento, de mi-
lhares de remoções forçadas pela implementação das obras e da 
brutal repressão policial às manifestações populares em curso no 
país inteiro desde 2013.
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Fortaleza é uma das doze cidades-sede da Copa e registra 
desde o ano passado tensões sociais crescentes associadas à reali-
zação do megaevento, diante do antagonismo permanente entre 
o governo local e as populações impactadas pelas obras. Essa 
tensão tende a se transformar em legítimos protestos de rua, o 
que dificultará qualquer intervenção qualificada e autônoma das 
organizações da sociedade – pelo menos, as organizações brasi-
leiras – vinculadas ao tema relacionado aos BRICS.

Entre esses temas difíceis de discutir com organizações popula-
res – como de resto todos os assuntos inerentes à política externa – 
está a fundação do banco de desenvolvimento do bloco e do CRA, 
o fundo a que o bloco poderá recorrer em caso de dificuldades 
econômicas dos seus membros e, também, para estabilizar o 
câmbio nessas nações.

Assim, mais uma vez, questões importantes para os rumos do 
Brasil no cenário internacional – e, no caso do banco, também 
em assuntos internos, uma vez que esta IFI está sendo moldada 
para também atuar nos BRICS – tendem, novamente, a ser objeto 
de debate e intervenção apenas de um número reduzidíssimo de 
organizações da sociedade civil e de membros da academia. Esta 
condição reforça o distanciamento entre a sociedade e as decisões 
de fundo que moldam o modelo de acumulação no Brasil e nos 
demais países onde o banco vier a atuar.

As discussões da alta burocracia dos cinco governos sobre o 
CRA, um instrumento menos complexo de criar e de gerir do que 
o banco, avançaram muito durante a Cúpula do G-20 celebrada em 
2013 em São Petersburgo, na Rússia. Já se definiu que o Arranjo 
alcançará US$ 100 bilhões inicialmente, sendo US$ 41 bilhões 
aportados pela China, ficando Brasil, Rússia e Índia comprometidos 
a contribuir, cada um, com US$ 18 bilhões e a África do Sul, com 
US$ 5 bilhões. Esse acerto é um passo significativo nas discussões 
sobre o banco, porque contribui para azeitar interesses de grupos 
políticos e econômicos que já se articulam para manter na nova IFI 
o mesmo tipo de relação privilegiada que já mantêm nas agências 
e nos bancos de desenvolvimento dos seus respectivos países;

2) Na condição de país anfitrião da Cúpula, e principal fiador 
da ideia de instituição do futuro banco, o Brasil tem desenvolvido 
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uma política externa low profile em todos os assuntos que, nos 
últimos tempos, envolvam seus parceiros no BRICS, evitando criar 
arestas com os chefes de Estado que virão a Fortaleza. Foi o que 
ocorreu no caso da reanexação da Crimeia à Rússia, episódio so-
bre o qual Brasília não emitiu opinião. Por sinal, o Brasil vê este 
episódio como oportunidade comercial em relação a Moscou de 
ocupar espaços abertos pelas sanções econômicas à Rússia por 
parte dos EUA e da União Europeia.

A se concretizarem o banco, o CRA e o bloco em si, muitos 
outros assuntos – como a defesa de direitos humanos, o desarma-
mento, a política energética internacional, a governança global, o 
enfrentamento à crise climática, etc. –, todas as áreas sensíveis de 
uma forma ou de outra aos países do bloco entrarão numa nova 
fase, em razão do aumento sensível da complexidade das relações 
dos cinco países entre si e com o restante das nações;

3) A VI Cúpula inaugura o segundo ciclo de conferên-
cias do bloco (o primeiro terminou em Durban, na África do Sul, 
em 2013, após a realização de uma cúpula em cada país integran-
te do bloco). Este início do novo ciclo deve impulsionar o gover-
no brasileiro a pressionar pelo anúncio em Fortaleza da funda-
ção do banco, para marcar o Brasil como autor da ideia de insituir 
a nova IFI.

O fato de a VII Cúpula se realizar na Rússia (e, na sequência, 
na Índia, China e África do Sul), que não demonstra tanto inte-
resse na fundação do banco dos BRICS quanto na fundação de 
outras IFIs em uma das suas áreas geográficas de projeção imedia-
ta (Ásia), também pressiona Brasília a se empenhar pelo anún-
cio do banco ainda em 2014;

4) A criação do banco dos BRICS, e sua prioridade à construção 
de “infraestrutura para o desenvolvimento sustentável” na África 
(conforme decisão tomada em Durban), insere-se no projeto, em 
gestação nas agências multilaterais de financiamento, de inaugu-
rar mais uma rodada internacional de financiamento a grandes 
projetos de infraestrutura econômica nos países “em desenvolvi-
mento” (aliás, obtendo a maior parte de recursos dos próprios paí-
ses receptores dos projetos, como se verá à frente).
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Desde pelo menos 2013, o Banco Mundial (BM) admite criar 
a Global Infrastructure Facility (GIF), uma grande plataforma multi-
lateral de investimentos nos países em desenvolvimento. Conforme 
projeta o BM, o GIF lançaria papéis no mercado internacional para 
financiar projetos de engenharia pesada e atender a uma deman-
da (estimada pelo BM) em 500 a 900 bilhões de dólares em novos 
projetos de infraestrurura no “mundo em desenvolvimento”.

É neste quadrante que o futuro banco dos BRICS pretende se 
movimentar, ou seja, em completa harmonia com a atual arqui-
tetura internacional de financiamento ao desenvolvimento e sem 
qualquer espaço para movimentos antissistêmicos.

Na declaração final da cúpula de Durban, os BRICS expressa-
ram desejos de atender a uma próxima chamada de capital para a 
Associação Internacional de Desenvolvimento, do BM, e de conti-
nuar a defender, dentro do G-20, a necessidade de implementar o 
novo ciclo de investimentos em países em desenvolvimento;

5) Esta nova rodada de grandes projetos se associa (e se justifica 
politicamente) à agenda pós-2015 de desenvolvimento, em referên-
cia ao processo em andamento na ONU para definição de um es-
quema global de financiamento ao desenvolvimento que substitua os 
insuficientes Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (DDM), que 
deveriam ser alcançados até o ano que vem.

São estas supostas, quase sempre superestimadas, “necessida-
des” que estão na base de um novo, amplo e perverso processo 
de acumulação global, que reflitam principalmente: I. a mudan-
ça geopolítica resultante do relativo afastamento das econo-
mias em desenvolvimento dos piores impactos da mais recente 
crise financeira internacional, iniciada em 2008; II. o acúmulo 
de reservas (estimadas entre 4,5 trilhões e 5 trilhões de dólares, 
em volumes de dezembro de 2011) por parte dos cinco BRICS; 
III. as condições naturais – território, população, natureza, 
exposição a raios solares, etc. – que estes países possuem; e 
IV. o controle que em especial os Estados latino-americanos  
retomaram sobre parte considerável destes “recursos” naturais 
após a rodada de eleições de governos neodesenvolvimentistas/
nacionalistas/esquerdistas/autonomistas a partir do início da 
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década de 1990, o que lhes confere raio de atuação maior interna 
e externamente;

6) Neste relativamente novo cenário, está aberta uma enor-
me janela histórica de oportunidades para incidência da sociedade 
civil internacional. Afinal, não é todos os dias que se criam insti-
tuições financeiras com essa natureza e missão, nem que orga-
nizações do campo popular podem se articular para garantir que 
os critérios de financiamento incluam a obediência a uma ampla 
gama de direitos.

Por exemplo, não se teve oportunidade semelhante em 1945-
46, na fundação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, 
e do Banco Mundial. Nem em 1950, quando o Brasil fundou 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o 
BNDES. Agora, o cenário é outro. Há algum consenso sobre a neces-
sidade de tais instituições incorporarem mecanismos de transpa-
rência e controle social, para garantir que os projetos por elas viabi-
lizados distribuam renda e respeitem culturas e o ambiente;

7) Além de nascer da crítica que os BRICS fazem ao antide-
mocrático sistema que garante a hegemonia eterna dos EUA e da 
Europa no Banco Mundial e no FMI, o banco dos BRICS, que nas-
cerá com aportes totais de 50 bilhões de dólares (2 bilhões cash e 
8 bilhões em garantias de cada sócio) é justificado por essa nova 
realidade econômica internacional, para além da crise financeira. 
Desde o início dos anos 2000, com o aumento da demanda e dos 
preços internacionais de commodities e demais matérias-primas, 
mercados nos quais os BRICS são especializados, esses países 
acumularam expressivas reservas em moeda forte.

Assim, capitalizadas, essas nações recuperaram parte da sua 
capacidade de conduzir internamente políticas públicas e de tran-
sitar com razoável autonomia no fechadíssimo clube das finanças 
internacionais, onde predominam, por ordem, o dólar (EUA), o 
euro (Europa) e o iene (Japão);

8) Foi nesse cenário que nasceu a ideia, em 2010, na II Cúpula 
dos BRICS, realizada no Brasil, de criar um fundo de fomento ao 
desenvolvimento, quando a África do Sul ainda não integrava o 
bloco. O acordo foi capitaneado pelo BNDES, instituição que tem 
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tido papel importante na formação do novo banco. O fundo servirá 
para fazer reservas em moedas próprias dos BRICS, dispensando 
dólares e euros, e atender aos cinco países em caso de futuras cri-
ses do capitalismo globalmente interconectado.

O banco teve sua ideia vocalizada pela Índia, que sediou a III 
Cúpula dos BRICS em 2011 e também integra a estratégia de isola-
mento diante das crises. Mas está sendo desenhado para atuar 
especificamente no apoio às oportunidades comerciais abertas pela 
crise climática, conforme paper dos economistas Nicholas Stern e 
Joseph Stiglitz que circula entre governos do bloco desde setembro 
de 2011 (ver a íntegra em <www.maisdemocracia.org.br>).

De olho nas reservas dos cinco BRICS, Stern e Stieglitz 
propõem a utilização dessa enorme massa de recursos financei-
ros para iniciar uma nova rodada de investimentos, aprofundan-
do o modelo de inserção internacional subjugada que estes cinco 
países registram ao longo da história – e aí é que reside a perver-
sidade anteriomente mencionada. Aprofunda-se o modelo, sob a 
roupagem do atendimento a demandas por “desenvolvimento” e 
no contexto do enfrentamento da crise climática, mas agora usan-
do as reservas acumuladas sob altíssimos custos sociais e ambien-
tais pelos países que, anteriormente, recebiam injeções externas 
de recursos diretos;

9) Os estudos preliminares para a criação do banco detiveram-
-se até agora sobre o sistema de governança e os esquemas co-
mercial e financeiro do novo banco. Em consonância com o texto 
Stern-Stiglitz, o governo brasileiro defende que a instituição tenha 
o menor número possível de funcionários e não promova políticas 
públicas a serem exigidas dos tomadores de empréstimos. 

 O Brasil e a Índia, pelo menos, postulam a adoção do sistema 
de cotas iguais, com direito a voto, para os fundadores principais, 
cabendo a diversos tipos de países participantes diferentes modos 
de aportar e acessar os recursos, porém sem direito a voto.
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CONCLUSÃO

A criação de um banco como o dos BRICS não deve ser encara-
da como uma decisão apenas da esfera econômica. Ela também se 
fundamenta no espaço político aberto pela fragilidade conjuntural 
de EUA e Europa diante das recentes crises cíclicas do capitalismo 
globalizado. A mais recente delas, a de 2008-09, fragilizou esses 
dois gigantes diante de um momento relativamente privilegiado 
para as chamadas economias emergentes, em termos de balanço 
de pagamentos e das suas reservas geradas pela alta dos preços e 
da demanda nos mercados internacionais de produtos primários.

Nesse cenário, tanto instituições como o FMI, hegemoniza-
do pela Europa, e o Banco Mundial, pelos EUA, quanto fóruns 
como o G-20, liderados pelos dois, tiveram sua existência e eficá-
cia confrontadas pela incapacidade de prevenir e de lidar com as 
fragilidades cíclicas de um modelo de desenvolvimento hegemôni-
co que volta e meia se aproxima do abismo. Além, é claro, de não 
abrirem qualquer espaço efetivo para o aumento da influência na 
governança dessas instituições por parte de novos e importantes 
jogadores no cenário internacional, como pleiteiam os BRICS.

É nesse enquadramento que se precisa olhar a oportunidade e 
a decisão de os BRICS instituírem um novo banco de desenvolvi-
mento a ser governado por um grupo especial de países.

Entre esses países estão dois com assento permanente no 
Conselho de Segurança (CS) da ONU e que também são grandes 
produtores, exportadores e consumidores mundiais de petróleo e 
gás natural (Rússia e China); outros três são pleiteantes históricos 
de inclusão no CS (Brasil, Índia e África do Sul); e três declarada-
mente possuem armas nucleares (Rússia, China e Índia). Em seu 
conjunto, os cinco abrigam perto de 40% da população mundial.

Ainda que a economia dos BRICS cresça abaixo do esperado, 
uma coalizão como essa coloca um ponto de interrogação para 
EUA e UE, polos tradicionais de poder. Tudo isso ainda não amea-
ça a hegemonia de estadunidenses e europeus, mas abre uma 
complicada fenda na geopolítica global.

Em se confirmando a fundação de um banco com a escala e 
a natureza deste dos BRICS, é urgente a intervenção articulada, 
propositiva e incisiva de organizações da sociedade civil para 
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garantir que o banco se fundamente sobre pelo menos cinco crité-
rios que caracterizariam algum lampejo de democracia no mundo 
das finanças.

Alguns critérios seriam: I. uma ampla política de informação 
pública e adoção de normas internacionais de transparência; II. 
critérios internacionais de controle e accountability; III. anterior 
aos seus desembolsos, um processo aberto de discussão e deci-
são com as populações direta e indiretamente impactadas pelos 
projetos a serem financiados; IV. um espaço público de delibera-
ção geral sobre a nova instituição que oriente inclusive a natureza 
dos projetos a serem financiados; e V. a adoção de uma norma 
internacional contra violações de direitos humanos a ser respeita-
da por toda a cadeia produtiva dos projetos apoiados.

No caso do banco dos BRICS, a falta de acesso público e amplo 
aos documentos sobre as negociações oficiais para sua criação 
demonstra a premente necessidade de ação cidadã sobre esta 
poderosa instituição que está prestes a ser fundada. Afinal, se a 
criação do banco se fundamenta, entre outras razões, em um défi-
ce de legitimidade do FMI e do Banco Mundial, o novo banco preci-
sa, para ser legítimo, basear-se em critérios democráticos sobre a 
utilização de recursos públicos.
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De que maneira o Imperialismo de hoje é diferente dos im-
perialismos do passado? E que estratégias são capazes de 

enfraquecê-lo?
Os elementos mais básicos do imperialismo contemporâneo 

têm sido amplamente analisados. Eles consistem da formação de 
um imperialismo coletivo, um evento sem precedentes, a corren-
te internacionalização da produção, o refinanciamento do capital 
monopolista e a contínua agressão militar, muito depois do fim 
da Guerra Fria. Segundo evidenciado, as mudanças econômicas 
em curso minaram o imperialismo coletivo, abalando sua vitalida-
de econômica e sua paz social doméstica, obrigando-o a reforçar 
externamente seu projeto militar e, internamente, sua ofensiva 
de classes. Como resultado concreto disto advém uma nova onda 
de tomada de recursos naturais e novas intervenções militares 
nas periferias, acompanhadas pelo enfraquecimento dos pactos 
sociais no centro do sistema.

Está claro que a grande rivalidade sistemática da Guerra Fria 
não teve, de fato, nenhum vencedor entre as superpotências. A 
União Soviética pode ter sido a primeira a sucumbir, mas o desas-
tre agora também é iminente nos centros. Na verdade, o único 
avanço concreto da última metade de século foi a descolonização 
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e a emergência do Sul. Isto marcou o começo do fim do sistema 
surgido em 1492.

A emergência do Sul apresentou um novo conjunto de desa-
fios. Durante a Guerra Fria, a Conferência de Bandung delineou 
uma série coerente de objetivos, que consistia de total descoloni-
zação, desenvolvimento econômico e “não alinhamento” positivo. 
Este último significava, especificamente, a não participação nos 
blocos militares das superpotências e a capacidade de analisar 
cada relação externa em seus próprios méritos, de acordo com 
seus interesses nacionais. 

Ainda como observado, a emergência do Sul também trou-
xe um novo conjunto de contradições. A internacionalização da 
produção continuou a diferenciar o Sul entre as periferias, semi-
periferias e, agora, semiperiferias “emergentes”. Uma das ques-
tões-chave é qual seria o papel das semiperiferias, especialmente 
as “emergentes”, no sistema. No passado, as semiperiferias eram 
vistas como válvulas de segurança sistêmicas através das quais o 
capital monopolista escoa sua produção para áreas onde a mão de 
obra e a matéria-prima são mais baratas.

Na Guerra Fria, a política da válvula de segurança ganhou 
uma expressão geoestratégica na Doutrina Nixon-Kissinger, cujo 
propósito era selecionar  parceiros no Sul que atuassem como 
“procuradores” na expansão econômica regional e na estabiliza-
ção político-militar. Raramente esta política falhou, como ocorreu 
no Irã. O “representante” mais precioso, e o é ainda hoje, era Israel, 
porém havia outros importantes, como é o caso do Brasil, onde o 
fenômeno foi denominado “subimperialismo”, ou seja, uma tenta-
tiva de ir além das funções de esteira da semiperiferia.

O referido termo chamou atenção para uma nova contradição, 
não apenas entre periferias e semiperiferias, mas também entre 
os centros e as semiperiferias emergentes da época, a despeito 
da sua orientação ideológica – o Brasil era comandado por uma 
ditadura de direita.

A contradição permaneceu sem antagonismos, até que o regi-
me militar ultrapassou seus limites ao negociar um acordo nucle-
ar com a Alemanha Oriental e reconhecer a independência de 
Angola. Com isso, a ditadura foi abandonada pelos Estados Unidos, 
em um momento de grande mobilização interna das massas. 
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Neste contexto, a transição foi controlada por meios financeiros 
e outros meios políticos, levando a uma eventual “reconversão” 
desta semiperiferia para um playground financeiro neoliberal 
desnacionalizado.

O termo também chamou atenção para o fato de que qualquer 
emergência que ocorresse sob a égide do capitalismo monopo-
lista e sua dominação financeira e tecnológica seria baseada na 
superexploração da mão de obra local, ao invés de basear-se nos 
pactos sociais característicos dos centros imperialistas.   

Foi esta relação interna que intensificou a dependência exter-
na, criando a necessidade de novos mercados importadores para 
bens manufaturados vindos das semiperiferias e para o exercício 
de uma influência político-militar regional, a fim de resolver a crise 
crônica de obtenção de lucros.

De modo geral, a subsequente “reconversão” das semiperiferias 
produziu efeitos contraditórios, por meio dos quais um processo 
de privatização, maior abertura para o exterior e a desnacionali-
zação acentuaram conflitos internos de classes, embora também 
tenha levado à formação de novos blocos econômicos gigantes de 
capital doméstico, que estão, uma vez mais, competindo por um 
lugar ao sol.

Eles já não procuram mais exportar apenas bens manufatura-
dos, mas também capital. As semiperiferias “emergentes” estão 
engajadas até nas “novas lutas” por terras e recursos naturais na 
África. Claro, eles também são objeto de lutas, o que não é um 
paradoxo, dadas as persistentes incorporações destas semiperife-
rias em monopólios externos.

Uma questão foi levantada acerca de as novas semiperiferias 
“emergentes” serem estabilizadores regionais essencialmente 
subservientes, ou uma força antagônica ao imperialismo. Segundo 
alguns afirmam, a emergência coletiva destas semiperiferias signi-
fica uma diversificação dos parceiros econômicos no Sul com 
reverberações no sistema corrente. 

Deveríamos, então, concluir que as burguesias semiperiféri-
cas se tornaram, inadvertidamente, antissistêmicas? Conforme 
outros argumentam, a emergência simultânea de uma boa quan-
tidade de grandes semiperiferias, especialmente a China, ressal-
ta a contradição sistêmica involuntária, mas terminal, da qual o 
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sistema capitalista mundial não se recuperará. Assim, devería-
mos concluir, de maneira similar, que o sistema está seguindo 
um curso histórico progressivo?

Não podemos depositar nossas esperanças nem nas novas e 
brilhantes burguesias nem nas leis históricas inexoráveis. A ques-
tão mais urgente é política, e se refere ao tipo de alianças necessá-
rias para se estabelecer uma oposição ao imperialismo, sobretudo 
enquanto ele avança com seu projeto militar. Assim, deveríamos 
também nos perguntar: todas as semiperiferias são igualmente 
subservientes ou antagonistas ao imperialismo? Elas têm diferen-
ças estruturais que manifestam diferentes tendências políticas?

Na verdade, elas têm diferenças significantes entre si. Por 
exemplo, o Brasil e a Índia são impulsionados principalmente 
por blocos de capital privado, com forte apoio financeiro públi-
co, em conjunção com capital financeiro de origem ocidental; já a 
China tem uma participação mais forte e autônoma de empresas 
e bancos estatais.

Enquanto isso, na África do Sul é cada vez mais difícil falar de 
uma burguesia doméstica autônoma de qualquer espécie, dado o 
extremo grau de desnacionalização e reconversão por que o país 
tem passado no período pós-apartheid.

O grau de participação da África do Sul no projeto militar 
ocidental também é diferente de um caso para outro, embora a 
“esquizofrenia” - alguns podem dizer, “típica do subimperialismo” 
– seja inerente a tudo isso. Ironicamente, o Estado mais reconver-
tido, a África do Sul, assinou um pacto de defesa regional mútuo, 
efetivo contra a interferência militar ocidental no sul da África, 
enquanto continua a funcionar como uma esteira para os interes-
ses econômicos ocidentais no continente.

Neste prisma, a Índia tem cada vez mais se alinhado com a 
estratégia dos Estados Unidos, especialmente no campo nucle-
ar, porém a resistência interna continua sendo significante.  
O Brasil, não menos esquizofrênico que seus parceiros, denun-
cia golpes na América do Sul enquanto zelosamente lidera 
a invasão do Haiti pós-golpe sob patrocínio estadunidense. 
Contudo, a Rússia permanece sendo uma potência impeditiva 
no Conselho de Segurança das Nações Unidas, estando cada vez 
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mais distanciada da OTAN. Já a China é o mais claro contraponto 
ao Ocidente, consistentemente exercendo completa autonomia 
estratégica, a despeito da sua evidente dependência de mercados 
e monopólios estrangeiros.

As formas de relacionamento da China com a África não são 
menos diversas ou contraditórias. De fato, todos, inclusive a China, 
são beneficiários da intervenção neoliberal nas economias africa-
nas, conduzidas desde a década de 1980 sob a égide do Ocidente 
e suas agências multilaterais.

Ainda assim, todos eles mantêm alta sensibilidade em assuntos 
de soberania nacional, mesmo ainda havendo uma questão racial 
em todo o ambiente, com tendências paternalistas no tocante à 
África. Além do mais, existe potencial para a quebra do monopólio 
em determinados setores – e, por conseguinte, do sufocamento 
exercido pelo Ocidente – especialmente pela China e suas estra-
tégias de óleo-por-infraestrutura e de financiamento do comércio.

Dadas as tendências e contratendências desta conjuntura, 
é preciso se retomar a estratégia do não alinhamento em novos 
termos. Ao fazer isso, é imperativo se evitar a “equivalência” ideo-
lógica  entre o imperialismo ocidental e as semiperiferias emer-
gentes, cuja expressão mais clara são os ataques e críticas à China.

O que quer se faça com as novas semiperiferias, elas certa-
mente não são os principais agentes do imperialismo, e nem estão 
militarizando suas políticas externas. Elas nem mesmo são nações 
internamente coesas, em face da atual superexploração na qual se 
baseia sua extroversão.

Sem dúvida, o primeiro princípio em um novo não alinha-
mento deveria ser a não participação no projeto militar das 
superpotências restantes, ou seja, os Estados Unidos, bem como  
seus parceiros juniores na OTAN e sua iniciativa no Africom.1 O 
segundo princípio é a elaboração de uma estratégia que respei-
te tanto os aspirantes a jogadores quanto aqueles que já estão 

1  Nota do Tradutor: O Africom é o comando militar estadunidense, designado 
pelo Departamento de Defesa, responsável pelas estratégias dos Estados Unidos 
em 53 países africanos.
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envolvidos na luta, de modo a permitir maior grau de manobra 
para o desenvolvimento nacional.

Poucos países na África têm usado o atual espaço de mano-
bras na conjuntura presente tendo em vista o progresso social e 
econômico; e quando eles o fizeram, foram geralmente rotulados 
de “corruptos” ou “tiranos” pelo Ocidente. O Zimbábue, país que 
foi mais longe na quebra de monopólios e no estabelecimento de 
uma política pragmática de não alinhamento (de fato, uma política 
nomeada “Olhe para o Leste”) tem sido um dos mais menospreza-
dos por exercer esta política.

Contudo, o novo não alinhamento implica não apenas resistir 
ao Ocidente militarmente e “olhar para o Leste/Sul”, mas também 
estabelecer condições para todas as relações externas. Tal resis-
tência só pode ser efetivada mediante estratégias coletivas nos 
níveis continental e sub-regional.

O estabelecimento de pactos de defesa mútuos, como no sul 
da África – um pacto que tem sido protegido pela radicalização do 
Zimbábue –, constituiria um bloco elementar fundamental, como 
também o fariam novas formas de integração regional, além de uma 
integração comercial regulamentada, o que ainda está por surgir.

Tradução: Camila Alves da Costa
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Qual o potencial do grupo BRICS e quais são suas perspecti-
vas para o futuro? Eles podem realmente emergir como uma 

coletividade que rejeitará a atual ordem neoliberal e buscará pro-
mover uma forma social mais assistencialista de desenvolvimen-
to capitalista capaz, pelo menos, de desencadear uma dinâmica 
mais favorável à manifestação de forças políticas e sociais mais 
progressistas, cujas pressões vindas de baixo podem levar a uma 
direção mais radicalmente anticapitalista? Eles realmente desafia-
rão a atual ordem mundial, onde o comportamento imperialista 
estadunidense continua a ser fortemente, algumas vezes definiti-
vamente, influente na determinação do curso dos eventos? Ou es-
tes governos estão seguindo as elites cuja principal preocupação 
é o estabelecimento de um sistema mais cooperativo de adminis-
tração global de uma ordem mundial capitalista, na qual suas vo-
zes serão ouvidas com mais seriedade e suas próprias colocações 
na hierarquia global das elites se elevem de maneira muito mais 
significante?

Neste sentido, existem duas visões diferentes. Uma, tem sido 
marcada pelo considerável entusiasmo sobre seu potencial. A 
própria ocorrência de encontros regulares com um “consenso 
crescente” é vista como um bom sinal para o futuro do grupo e 
sua habilidade de reformular as instituições e práticas da gover-
nança global. O fato de que o G-7 tenha dado origem ao G-8, que, 
por sua vez, originou o G-20 (incorporando os países do BRICS, 
bem como outras economias emergentes) como o principal 
grupo internacional dedicado a conduzir a economia mundial, é 
tido como um testemunho da crescente relevância das potências 

achin Vanaik

Professor do Departamento 
de Ciências Políticas da 
Universidade de Delhi. 
achin.vanaik@gmail.com

arTigo originalmenTe  
puBlicado em inglês no siTe  

<hTTp://www.pamBazuka.org>,  
em março de 2013. 



480  |  Tensões mund. ForTaleza, v. 10, n. 18, 19 , p. 479-484, 2014

Achin VAnAik

emergentes em geral e dos BRICS em particular. Outros, contudo, 
são mais céticos. Estes vêem os países do BRICS não tanto como 
grandes reformadores da atual ordem global neoliberal, mas como 
novos membros incluídos alegremente em um “comitê de direção 
mundial” hierárquico, já que eles também vão jogar sob as ordens 
básicas já estabelecidas.

Os BRICS podem representar 42% da população, 18% do PIB, 15% 
do comércio e 40% da reserva de moedas mundiais (Geralmente 
se ignora o fato de que os Estados que compõem o Conselho de 
Cooperação do Golfo – CCG, quais sejam, Omã, Emirados Árabes 
Unidos, Bahrain, Qatar, Kuwait e Arábia Saudita, os quais são poli-
ticamente subordinados aos Estados Unidos e mais submissos às 
suas necessidades econômicas, têm, no total, mais reservas de 
dólar – oficial, fundos soberanos e outros fundos governamentais 
– do que a China).

A maior importância dos BRICS está no fato de que eles respon-
dem por mais da metade da taxa de crescimento do PIB mundial. 
No entanto, não há nenhuma indicação de que esteja por surgir 
um desafio real à ordem neoliberal e nenhum interesse em promo-
ver uma Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI) do tipo 
já discutido pelo Movimento dos Países Não Alinhados (MPNA) 
durante a década de 1970. Na verdade, nem o Brasil – que tem 
status de observador no MPNA – nem a China – que se transformou 
em observador em 1992 – mostraram interesse em se tornarem 
membros plenos do MPNA ou em revigorá-lo como um mecanis-
mo para a transformação da governança global. Seja fazendo parte 
do G-20 ou como aspirantes a um status permanente no Conselho 
de Segurança da ONU para aqueles que ainda não são membros 
permanentes, ou exercendo um papel mais importante na tomada 
de decisões da Sala Verde da Organização Mundial do Comércio, 
as potências emergentes têm demonstrado mais interesse em se 
juntar ao “clube dos adultos”. Eles usam sua participação no G-7 e 
em grandes grupos similares para se projetar como representantes 
dos interesses da maioria dos países pobres em desenvolvimento, 
ou, ainda melhor, para aumentar sua vantagem na realização dos 
seus interesses nacionais em negociações dentro deste “clube”. 
Este é um tipo de ato de equilíbrio, mas não é um ato cujo objetivo 
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primordial seja fortalecer o Sul como um todo ou priorizar os inte-
resses dos países mais pobres e vulneráveis do Sul.

A realidade é que uma incompatibilidade político-econômica, 
mais do que organizacional, limita a capacidade do coletivo de 
funcionar como uma nova força poderosa e inovadora na esfe-
ra da política e governança globais. Os sul-africanos super-ricos, 
majoritariamente brancos, colocam boa parte da sua riqueza e 
investimentos na Europa e na Austrália, criando um equilíbrio 
doméstico no problema dos pagamentos, por causa da repatriação 
de lucros e dividendos para companhias-parceiras sediadas no 
exterior. Por conta desta poderosa força de elite, até 2013, quan-
do ela quebrou, a África do Sul garantiu um rand (moeda oficial 
do país) forte, ao contrário dos outros quatro, que não têm nem 
metade deste compromisso em manter o real (brasileiro), o rublo 
(russo), o renmimbi (chinês) ou a rúpia (indiana) fortes.

De acordo com a demografia (50 milhões de pessoas) e PIB 
total, a AS pode não estar no mesmo grupo que os outros quatro, 
ou mesmo não ser tão significante quanto o México, a Coreia do 
Sul e a Turquia, mas é, de longe, o maior investidor da África, 
fazendo parecerem minúsculos os investimentos dos Estados 
Unidos, União Europeia, China, Índia e Brasil e, sozinha, é respon-
sável por 40% de todos os investimentos africanos e 80% de todos 
os investimentos no Conselho de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC). No caso da política externa, a AS é mais favo-
rável do que os outros à política externa estadunidense, exceto 
na Palestina. A Índia está buscando relações ainda mais próximas 
com os EUA, a despeito de alguns contratempos e de fazer parte 
das políticas de contenção da China para com os EUA. O Brasil 
está dando mais atenção às suas atividades econômicas intracon-
tinentais, bem como mostrando mais independência em relação 
a Washington no tocante à sua política externa. Contudo, fora 
da AL, esta é mais uma maneira de mostrar maior autoconfiança 
como potência emergente do que uma busca ativa de estabelecer 
entraves sérios no funcionamento da política externa dos EUA.  
A Rússia e a China, no entanto, são muito mais afetadas do que os 
outros três pelo comportamento dos EUA no âmbito global, logo, 
buscando maior cooperação político-econômica.
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No grupo dos BRICS, o Brasil e a África do Sul estão entre as 
sociedades mais desiguais do mundo, enquanto o coeficiente de 
Gini da China tem crescido regularmente, bem como o da Rússia, 
e o da China (calculado de acordo com suas próprias pesquisas de 
consumo e não conforme dados de rendimentos mais confiáveis ) 
é fortemente reconhecido como seriamente subestimado. Em todo 
caso, as crescentes desigualdades de salário e riquezas têm sido 
características do padrão distorcido de crescimento da Índia nas 
últimas cinco décadas, acelerando-se depois das reformas neoli-
berais de 1991. 

É uma dura surpresa que o número de milionários e bilioná-
rios (em dólar) esteja crescendo rapidamente no Sul. Para piorar 
as coisas, o Brasil, a China e a Índia são grandes apropriadores de 
terras na África, e a própria AS está envolvida em tais atividades. 
Eis ao que se resumiu o “combate” dos BRICS contra a explora-
ção do Norte sobre a África. A parcela dos BRICS nas reservas 
e fluxos de investimentos estrangeiros diretos (IED) alcançou 
14% e 25%, respectivamente, em 2010. Este movimento deve ser 
reforçado no futuro.

Atualmente os membros dos BRICS, com exceção da Rússia, 
têm maior proporção de jovens do que os países avançados, mas, 
em 2050, as projeções são de que esta diferença irá desaparecer 
ou, no caso da AS e Índia, diminuir muito. No entanto, isto signi-
fica que entre agora e 2050 o rápido e crescente número anual de 
ingressantes no mercado de trabalho nacional se mostrará como 
um benefício econômico? Não necessariamente. Na verdade, há 
razões para se preocupar com as performances futuras. Os níveis 
de rendimento per capita dos BRICS e de algumas outras “potências 
emergentes”, como a Indonésia, estão atrás dos níveis dos países 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). A Coreia do Sul, o México e a Turquia se juntaram ao 
clube da OCDE. Na verdade, simplesmente não é ecologica – ou 
materialmente possível (em termos de recursos e uso de energia) 
que os níveis per capita mesmo dos BRICS e outros países “bem-
-sucedidos” cheguem sequer perto dos níveis per capita médios 
dos países mais prósperos do OCDE, de acordo com a mensuração 
pelas atuais taxas de intercâmbio internacional, que proporcionam 
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uma imagem mais verdadeira  do poder de aquisição global do que 
as taxas de Paridade do Poder de Compra (PPC).

Isto significa que os números per capita são médias que 
escondem enormes desigualdades, que seus níveis relativamente 
baixos sugerem no futuro a persistência do descontentamento das 
massas e do empobrecimento em um planeta onde a revolução 
das comunicações tornou possível que os pobres do mundo perce-
bam o quão desprovidos eles estão, a despeito da existência de 
grandes riquezas em suas próprias sociedades. Foram as insatis-
fações comparativas mais do que os níveis absolutos de privação 
econômica que ajudaram a minar de maneira inexorável o sistema 
soviético. No Sul, tanto a privação relativa quanto a miséria abso-
luta provavelmente persistirão amplamente, fazendo com que as 
possibilidades de uma cooperação intra-Sul sejam ainda mais difí-
ceis, bem como permaneçam sendo um berço para a explosão da 
ira contra as elites dominantes – tenham-se como exemplos as 
recentes “Revoluções Árabes”.

O padrão histórico da industrialização capitalista no Ocidente e 
no Japão foi acompanhado pelo tipo de urbanização e geração de 
emprego que levou ao declínio da população rural e do campesi-
nato, a um ponto em que eles constituem atualmente, no máximo, 
entre 2 e 8% do total da população dos países avançados. Para 
países como o Brasil, a Índia, a China e o México, a população 
rural é hoje a maioria. A seu tempo, esta população pode se tornar 
uma minoria, mas uma minoria significante, em proporções bem 
maiores do que as prevalecentes nos países industrializados já 
mencionados.

Mesmo nesses países do Sul onde a urbanização tem sido 
proporcionalmente maior do que nos quatro países ora mencio-
nados, o que tem emergido e que deve continuar, senão se apro-
fundar, é o surgimento de um setor informal composto por uma 
grande parte de uma população urbana favelada, esta mesma, em 
claro crescimento. A revolução das tecnologias da informação e 
comunicação tem sido um grande fator na redução da elasticidade 
na criação de empregos em âmbito mundial. A crescente inten-
sidade do capital, mesmo na agricultura, significa maiores níveis 
de desemprego em todos os lugares e também maiores níveis de 
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baixa produtividade – baixo salário em termos mundiais, maior 
carga horária, mais insegurança nos empregos e, assim, uma 
maior proporção de trabalhadores pobres.

A história do desenvolvimento de uma força trabalhadora 
sindicalizada e organizada na Europa Ocidental como acompa-
nhamento do seu padrão particular de modernização capitalis-
ta, e mesmo os níveis mais baixos desta organização das forças 
trabalhadores na América do Norte e no Japão são improváveis 
de serem repetidas pelos BRICS, muito menos por qualquer lugar 
do Sul. As condições objetivas para maiores agitações trabalhis-
tas nesta parte do mundo estão sendo postas. Organizações de 
base em favelas e em comunidades locais, mais do que simples-
mente nos espaços de trabalho, se tornarão mais representativas 
e terão mais necessidade de assumir uma diversidade de questões 
como raça, etnia, gênero, diferenças de habilidades, etc., de modo 
a gerar formas mais compostas de unidades de ação. Enquanto as 
lutas urbanas pelo “direito à cidade”, i.e., pelo direito de organizar 
as vidas da maioria dos residentes urbanos de forma a promover 
uma cooperação e controle significantes acerca da convivência 
diária, se tornarão cada vez mais importantes, dada a persistên-
cia da população camponesa na maior parte do Sul, a terra e a 
“questão agrária” também permanecerão como questões de gran-
de relevância. 

Assim, é difícil ver apenas o que os países do grupo BRICS 
podem apontar econômica, política, cultural e estrategicamente 
– como o tipo de liga que poderia fazer do coletivo uma força unifi-
cada e poderosa para causar mudanças em âmbito mundial. O 
mais que se pode dizer talvez seja que um sério enfraquecimento 
da hegemonia global e da influência estadunidense levaria a uma 
ascensão – por definição, mais do que qualquer outra coisa – da 
importância dos BRICS como uma unidade coletiva.

Tradução: Camila Alves da Costa
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Que interesses são  
atendidos pelos BRICS?

immanuel wallersTein

Em 2001, Jim O’Neill, então presidente da Gestão de Ativos do 
Goldman Sachs, escreveu um artigo para seus assinantes inti-

tulado “O Mundo Precisa de Melhores BRICs Econômicos”. O’Niell 
foi o invetor do acrônimo que denomina as assim-chamadas eco-
nomias emergentes do Brasil, Rússia, Índia e China e os reco-
mendou a investidores como o “futuro” econômico da economia 
mundial.

O termo se consolidou, e o BRICS se tornou um grupo de fato, 
que se reúne regularmente e, mais tarde, recebeu a África do Sul 
como membro, mudando o “s” minúsculo para “S” maiúsculo. 
Desde 2001, o BRICS cresceu economicamente, pelo menos em 
relação a outros Estados no sistema-mundo. Ele também se tornou 
um assunto bastante controverso.Há aqueles que pensam no BRICS 
como a avant-garde da luta anti-imperialista; e há aqueles que, 
muito pelo contrário, os enxergam como agentes subimperialistas 
do verdadeiro Norte (América do Norte, Europa Ocidental e Japão). 
Há ainda aqueles segundo os quais os BRICS são ambos.

Na esteira do declínio pós-hegemônico do poder, prestígio e da 
autoridade estadunidenses, o mundo parece ter se organizado em 
uma estrutura geopolítica multipolar. Na atual situação, com oito, 
dez e doze significantes potências políticas, os BRICS são, defi-
nitivamente, parte do novo cenário. Mediante seus esforços para 
forjar novas estruturas no cenário mundial, tal como a estrutura 
intrabancária, sentar-se lado a lado e substituir o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), certamente estão enfraquecendo ainda mais o 
poder dos Estados Unidos em outros segmentos do antigo Norte em 
favor do Sul ou, pelo menos, dos próprios BRICS. Se a definição de 
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anti-imperialismo é a redução do poder dos Estados Unidos, então 
o BRICS certamente representam uma força anti-imperialista.

Contudo, a geopolítica não é o único assunto que importa. Nós 
também queremos saber algo a respeito das lutas de classes dentro 
dos países componentes do BRICS, das relações destes países uns 
com os outros, e a respeito da relação dos países que formam o 
BRICS com aqueles que não fazem parte dele no Sul. Nestes três 
assuntos, o histórico dos BRICS é sombrio, para dizer o mínimo.

Como podemos avaliar as lutas de classes dentro dos países 
do BRICS? Uma forma comum é observar o grau de polariza-
ção, como indicado pelo coeficiente Gini de desigualdade. Outra 
maneira é ver quanto dinheiro do Estado está sendo utilizado para 
diminuir o nível de pobreza nos estratos mais pobres. Dos cinco 
países integrantes do grupo BRICS, apenas o Brasil tem melhorado 
significativamente seus pontos em tais questões. Em alguns casos, 
a despeito de um aumento no PIB, os índices são piores do que, 
digamos, vinte anos atrás.

Se observarmos as relações dos países do BRICS uns com os 
outros, a China supera os demais no crescimento do PIB e em 
recursos acumulados. Enquanto a Índia e a Rússia parecem sentir 
a necessidade de se proteger contra a força da China, o Brasil e 
a África do Sul parecem estar sofrendo com o atual e potencial 
investimento chinês em áreas fundamentais. 

Se olharmos para as relações dos países do BRICS com outros 
países do Sul, ouviremos crescentes afirmações de que a forma 
como cada um desses países se relaciona com seus vizinhos próxi-
mos (e não tão próximos) se assemelha muito com as maneiras 
como os Estados Unidos e o antigo Norte se relacionam com eles. 
Algumas vezes, os países do BRICS são acusados não de serem 
apenas subimperiais, mas simplesmente “imperiais”.

O que faz o BRICS parecer tão importante atualmente têm sido 
suas altas taxas de crescimento desde, digamos, 2000. Taxas de 
crescimento significantemente mais altas do que aquelas do anti-
go Norte. Contudo, será que este crescimento terá continuidade? 
Suas taxas de crescimento já começaram a cair. Alguns outros 
países do Sul – México, Indonésia, Coreia do Sul), Turquia – pare-
cem capazes de alcançá-los.
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No entanto, em virtude da depressão mundial ainda em curso e 
da baixa probabilidade de uma recuperação significante na próxi-
ma década, a possibilidade de que, em uma década, um futuro 
analista do Goldman Sachs continue a projetar os BRICS como 
o futuro (da economia) é, pelo menos, duvidosa. Na verdade, a 
possibilidade de que os BRICS continuem como um grupo que se 
reúne regularmente com políticas presumivelmente comuns pare-
ce remota.

A crise estrutural do sistema-mundo se move muito rápido, e 
em direções muito diferentes para se assumir uma estabilidade 
relativa suficiente para garantir aos BRICS, tais como são, conti-
nuarem a exercer um papel especial, seja geopolítica – ou econo-
micamente. Da mesma forma que a própria globalização como 
um conceito, os BRICS podem acabar se tornando um fenômeno 
passageiro.

Tradução: Camila Alves da Costa
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Os BRICS no  
capitalismo transnacional

william roBinson

Os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) são paí-
ses considerados, pelos sistemas mundiais e por vários ana-

listas, como estados ou países semiperiféricos, ou seja, países 
que ocupam uma posição intermediária entre Estados “Centrais” 
e Estados Periféricos, no seio duma hierarquia mundial de 
Estados-nação, e que estão possivelmente a tentar passar para 
o topo desta hierarquia. Instituído em 2006, o grupo dos BRICS 
tem realizado cúpulas regulares desde 2009 e atualmente tem 
exercido influência política e econômica crescente no sistema 
internacional. Não obstante, a distinção fundamental que preten-
demos fazer no âmbito das ciências sociais, extremamente im-
portante para a compreensão do capitalismo global, reside entre 
os fenômenos superficiais e instrumentos essenciais subjacentes.  
É preciso partir das dinâmicas superficiais das relações políticas 
interestatais, a fim de perceber o significado subjacente da dinâ-
mica dos G-7/BRICS. Não daremos maior enfase às disputas po-
líticas na arena das relações internacionais, pois a relação entre 
a política e a economia é bastante complexa. 

Marxistas latino-americanos enfrentaram inúmeras revoluções 
populistas de esquerda ao longo da década de 1960 e 1970, à seme-
lhança da revolução de 1968 no Peru, liderada por Juan Velasco 
Alvarado. Esta representava muito menos em termos de desafios 
anticapitalistas do que movimentos que pretendiam relações mais 
modernas entre classes, diante da tenacidade das oligarquias anti-
quadas, por vezes semifeudais, e por via disso renovar e libertar 
o capitalismo e afastá-lo de constrangimentos primitivos, durante 
seu desenvolvimento. 
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Da mesma forma, os BRICS tencionam forçar as elites dos 
antigos centros do capitalismo mundial a passarem do sistema 
atual para um capitalismo global mais equilibrado e integrado. Na  
sequência da crise de 2008, a China propôs, por diversas vezes, 
não que sua moeda se tornasse a nova moeda mundial, mas que 
o FMI emitisse uma nova moeda verdadeiramente global, não 
ligada a nenhum Estado-nação. Tal mudança poderia ajudar a 
salvar a economia global dos perigos da dependência contínua 
do dólar americano, um resíduo antigo da era de domínio dos 
EUA, num sistema mundial de capitalismos nacionais e Estados-
nação hegemônicos. 

Nas políticas e propostas dos BRICS não há nada que repre-
sente uma contradição significativa ao capitalismo global. Pelo 
contrário, a plataforma dos BRICS pressupõe maior integração 
ao capitalismo global. A oposição brasileira e do Sul à política de 
subsídios à agricultura no Norte constituiu uma luta não contra 
a globalização capitalista, mas precisamente contra uma política 
que representa obstáculo à própria globalização. 

Como evidenciado, a política dos BRICS procurou abrir ainda 
mais o sistema global para as elites nos seus países respectivos. 
Alguns desses esforços se chocam com interesses do G-7, porém 
a proposta dos BRICS podia ampliar e contribuir para a estabili-
zação do capitalismo global e, nesse processo, transnacionalizar 
os grupos dominantes nesses países. Este não é caso do anti-
go anticolonialismo e não pode ser explicado no contexto das 
contradições iniciais entre o Primeiro e o Terceiro Mundo, que 
não captam cabalmente todas as dinâmicas atuais.

Prashad interpreta mal o protagonismo econômico e político 
das elites dos BRICS. Mais do que apontar para um confronto pola-
rizado ou interesses antagônicos, este protagonismo tem sido na 
sua maioria pelo estabelecimento de um capitalismo global mais 
amplo e equilibrado. 

 Se não, vejamos: Durante a primeira década do século XXI o 
Brasil liderou os protestos contra os subsídios agrícolas no Norte, 
em vários fóruns internacionais. Seu argumento era que tais subsí-
dios prejudicavam injustamente a competitividade das exporta-
ções agrícolas brasileiras. O país estava à procura de mais, e não 
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de menos globalização, seu maior objetivo era um mercado global 
livre no setor da matérias-primas agrícolas. 

Quem no Brasil se beneficiaria do fim dos subsídios agrícolas 
do Norte? Maior benefício seria, acima de tudo, para os barões da 
soja e outros exportadores agroindustriais gigantes que dominam 
a agricultura brasileira. 

E quem são esses barões e exportadores? Um estudo sobre a 
economia brasileira revelou a existência de interesses no agro-
negócio do Brasil que incluem capitalistas nacionais e grandes 
senhores de terras, entre estes, poderosas empresas transnacio-
nais do agronegócio global, as quais, nas suas propriedades e 
estruturas de investimento conjunto, reúnem investidores indivi-
duais e institucionais de todo o mundo, tais como a Monsanto, a 
ADM, a Cargill e muitos outros. Ou seja, as exportações agríco-
las “brasileiras” são na verdade exportações agrícolas de capital 
transnacional. Neste âmbito, a adoção de uma estrutura de análise 
centralizada no Estado-nação faz com que este pareça um conflito 
nacional brasileiro contra os poderosos países do Norte.

Se o Brasil ganhasse esta causa, estaria promovendo ainda 
mais a globalização capitalista para o benefício dos interesses do 
capital transnacional (Na verdade, o país instaurou um processo 
na OMC contra os subsídios agrícolas dos EUA e contra os subsí-
dios ao açúcar da EU e o caso foi decidido em seu favor. Isto pres-
supõe que a própria OMC, mais do que um instrumento do “impe-
rialismo” dos EUA ou da Europa, é também um órgão manipulável 
para este Estado transnacional). 

Assim, o aparente conflito internacional pela hegemonia global 
ou conflito do Sul contra o Norte é na verdade uma luta de capita-
listas transnacionais e elites emergentes de fora do contexto trila-
teral e transatlântico habitual, para aceder à elite global e exer-
cer alguma influência na tomada de decisões políticas globais, 
na gestão de crises internacionais e participar da reestruturação 
global em curso. A estratégia econômica nacional dos BRICS está 
estruturada para a integração global. Nesta ótica, o nacionalismo 
virou estratégia para a conquista de espaço na ordem capitalista 
global em parceria com o capital transnacional externo.
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De modo geral, os que postulam o aumento de conflitos inter-
nacionais entre países centrais tradicionais e potências emer-
gentes do antigo Terceiro Mundo muitas vezes apontam para a 
China e para seu alegado conflito pela influência mundial com os 
Estados Unidos.

Contudo, a análise geopolítica como análise conjuntural deve 
ser baseada na análise estrutural. As políticas da China (incluídas 
as políticas dos BRICS), têm como objetivo fundamental a integra-
ção nas cadeias globais de produção, em parcerias com o capi-
tal transnacional. Em 2005, o capital do investimento estrangeiro 
direto no PIB da China era de 36%, comparado com 1,5% no Japão 
e 5% na Índia, com metade das suas exportações e um terço da sua 
produção industrial provenientes de corporações transnacionais. 
Ademais, empresas chinesas gigantes, desde empresas do setor 
petrolífero, produtos químicos, automóveis, empresas eletrônicas, 
telecomunicações e empresas financeiras, têm associações com 
empresas transnacionais de todo o mundo, na forma de fusões e 
aquisições ou na forma de produção compartilhada, investimentos 
cruzados, joint ventures, subcontratação e assim por diante, tanto 
na China como em todo o mundo. 

Por exemplo, na China, até 2008, 80% dos grandes super-
mercados já se tinham fundido com empresas estrangeiras. 
Simplesmente não existe nenhuma prova de forte rivalidade 
“chinesa” contra empresas dos “EUA” ou contra outras empresas 
“ocidentais” sobre o controle internacional. Pelo contrário, a situa-
ção é mais de concorrência entre grupos transnacionais, conforme 
referimos anteriormente, e isso inclui empresas chinesas. 

O fato de empresas chinesas terem acesso assegurado às 
empresas estatais chinesas mais do que outras empresas não se 
reverte no conflito postulado por analistas, porquanto essas outras 
companhias estão integradas em redes capitalistas transnacionais 
e acedem ao estado chinês em nome do conjunto de interesses 
dos grupos onde estão inseridos. Os mesmos analistas apontam 
igualmente para o aumento do défice comercial nos EUA e um 
acúmulo de reservas internacionais inverso por parte da China e 
consideram que ambos estados estão empenhados numa concor-
rência pela hegemonia internacional. 
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Mas não é possível entender a dinâmica comercial EUA-China 
sem referir que entre 40 e 70% do comércio mundial no início do 
século XXI foram essencialmente entre empresas ou associativos, 
e que cerca de 40% das exportações chinesas foram provenientes 
de  empresas transnacionais sediadas no pais, enquanto a maior 
parte dos restantes 60% correspondia a formas associativas envol-
vendo investidores chineses e transnacionais.

Estas relações sociais e de classe transnacional se escodem por 
detrás de informações dos Estados-nação. Só se nos concentrar-
mos na produção, nas estruturas de propriedade e nas relações 
sociais e classes por detrás dos dados comerciais do Estado-nação 
é que teremos melhor explicação para as causas globais da dinâ-
mica política e econômica. 

Atualmente, a divisão internacional do trabalho caracterizada 
pela concentração de finanças, tecnologia, pesquisa e desenvolvi-
mento em países centrais tradicionais e a concentração de salá-
rios baixos (bem como de matérias-primas) nos países periféricos 
tradicionais está dando lugar a uma divisão global do trabalho na 
qual as atividades produtivas tanto dos países centrais como dos 
periféricos são dispersas dentro e entre os países. Contrariamente 
às expectativas das teorias Estado-Nação-Centralizado, as empre-
sas transnacionais tradicionalmente originárias de países centrais 
já não baseiam suas operações de pesquisa e desenvolvimento 
apenas nos seus países de origem. Em 2005, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), 
dedicou seu Relatório Anual de Investimentos à rápida internacio-
nalização da P&D por parte das corporações transnacionais. Por 
exemplo, a Applied Materials, uma empresa de tecnologia solar 
sediada na Califórnia, manda componentes para painéis solares 
para as suas fábricas em todo o mundo, onde depois são montados 
e distribuídos para venda em mercados finais distintos. Em 2009, 
esta empresa decidiu abrir um grande centro de P&D do tamanho 
de dez campos de futebol na China Ocidental, onde emprega cerca 
de 400 engenheiros. 

Além disso, muitas empresas que anteriormente produziam 
nos países centrais tradicionais estão hoje investindo em novas 
instalações nas “economias emergentes”, para poderem aceder a 
novos mercados locais em expansão. Isto não significa a ausência 
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de tensões em fóruns internacionais. Na verdade estes fóruns são 
altamente antidemocráticos e dominados pelas antigas potências 
coloniais como resíduo político da era colonial.

 Mas essas tensões políticas internacionais, e por vezes geopo-
líticas, não representam contradições estruturais subjacentes entre 
grupos capitalistas rivais nacionais ou regionais e blocos econômi-
cos, sobretudo porque a integração transnacional destas economias 
nacionais e seus grupos capitalistas criou interesses comuns, numa 
economia global em expansão. E para além disso, conforme já assi-
nalado, os grupos capitalistas desses países fazem parte de grupos 
transnacionais em concorrência uns com os outros. 

Desse modo, a junção inseparável de capitais em nível global, por 
meio de fluxos financeiros, prejudica a base material para o desen-
volvimento de grupos capitalistas nacionais poderosos,  contra a 
economia capitalista mundial e contra a classe capitalista transna-
cional. Atualmente, conflitos interestatais são mais prováveis entre 
os centros do poder militar do sistema global e os estados onde 
elites orientadas nacionalmente ainda exercem controle suficiente 
a ponto de impedir a integração do seu país em circuitos capita-
listas globais. Este é o caso do Iraque, antes de invasão dos EUA 
em 2003, ou da Coreia do Norte, ou de outros países onde classes 
subalternas exercem maior influência sobre o Estado resultando 
em políticas estatais que ameaçam interesses capitalistas globais, 
a exemplo da Venezuela e outros países sul-americanos que se 
tornaram países de esquerda, no início do século XXI. 

Deixar de lado a análise Estado-nação-central não significa 
abandonar por completo a análise de processos de nível nacional 
e fenômenos ou dinâmicas interestatais, nem significa vermos o 
capitalismo transnacional como o contexto histórico-mundial no 
qual ele se desenrola. 

Não é possível entender uma sociedade global sem estudar 
uma região concreta e suas características particulares – uma 
parte de um todo, na sua relação com o todo. 

A globalização é caracterizada por contingentes a ela rela-
cionados e por transformações desiguais. Evocar a globalização 
como explicação das mudanças históricas e dinâmicas contem-
porâneas não significa que acontecimentos particulares ou 
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alterações identificadas com o processo estão acontecendo em 
todo o mundo, e muito menos, da mesma forma, não significa que 
esses acontecimentos ou mudanças são vistas como consequên-
cia das estruturas sociais ou das relações de poder globalizadas. 

À medida que cada país transforma suas instituições e rela-
ções sociais, entra num processo condicionado pela sua própria 
história e cultura. Assim, o desenvolvimento desigual determina o 
ritmo e a natureza da inserção local na economia global. 

Portanto, a solução é sua relação com o sistema transnacional 
e a dialética entre o global e o local. Histórias nacionais e regionais 
distintas e diferentes configurações de forças sociais, conforme 
evoluídas ao longo da história, evidenciam que cada país e região 
passa e vive  uma experiência distinta no âmbito da globalização.

Tradução: Boaventura Monjane
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in transnational capitalism

william roBinson

The BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) coun-
tries are what world-systems and other theorists refer to as 

semiperipheral countries, or countries that occupy an intermediary 
position between core and peripheral states within a world hierar-
chy of nation-states, and are presumably attempting to move up in 
this hierarchy into the core. The BRICS came together as a group in 
2006, have held regular summits since 2009, and exercise growing 
political and economic clout in the international system. 

Nonetheless, a fundamental distinction we want to make in the 
social sciences, one essential to understanding global capitalism, 
is between surface phenomena and underlying essence. We must 
move from the surface-level dynamics of interstate political rela-
tions in order to get at the underlying meaning of G-7/ BRICS 
dynamics. We must not overemphasize political jockeying in the 
arena of international relations. The relationship between politics 
and economics is complex. 

Latin American Marxists have understood a number of left-
populist revolutions in that region in the 1960s and the 1970s, 
such as that led by Juan Velasco Alvarado in Peru in 1968, less as 
anticapitalist challenges than as movements to bring about more 
modern class relations in the face of the tenacity of the antiquated, 
often semifeudal oligarchies, and thus to renovate and free up 
capitalism from atavistic constraints on its full development. In a 
similar way, the BRICS politics aim to force those elites from the 
older centers of world capitalism into a more balanced and inte-
grated global capitalism. China repeatedly proposed in the wake of 
the 2008 collapse not that the yuan become the new world currency 
but that the IMF issue a truly world currency not tied to any nation-
state. Such a move would help save the global economy from the 
dangers of continued reliance on the US dollar, an atavistic residue 
from an earlier era of US dominance in a world system of national 
capitalisms and hegemonic nation-states.
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There is nothing in BRICS politics and proposals that have 
stood in any significant contradiction to global capitalism. On the 
contrary, by and large the BRICS platform pushes further integra-
tion into global capitalism. Brazilian and southern opposition to 
the subsidy regime for agriculture in the North constituted oppo-
sition not to capitalist globalization but precisely to a policy that 
stood in the way of such globalization. 

BRICS politics sought to open up further the global system for 
elites in their respective countries. Some of these efforts do clash 
with the G-7, but BRICS proposals would have the effect of extending 
and contributing to the stabilization of global capitalism and, in the 
process, of further transnationalizing the dominant groups in these 
countries. This is not a case of the old anticolonialism and cannot be 
explained in the context of earlier First World-Third World contra-
dictions that do not capture the current dynamics. 

Prashad misreads the economic and political protagonism 
of BRICS elites. Far from indicating a polarized confrontation or 
antagonistic interests, this protagonism has for the most part 
been aimed at constructing a more expansive and balanced global 
capitalism.

Let us look at this matter further. Brazil has led the charge 
against northern agricultural subsidies in several international 
forums in the first decade of the twenty-first century. Its argument 
was that such subsidies unfairly undermined the competitiveness 
of Brazilian agricultural exports. Brazil was seeking more, not less, 
globalization: a global free market in agricultural commodities. 

Who in Brazil would benefit from the lifting of northern agricul-
tural subsidies? Above all, it would benefit the soy barons and other 
giant agro-industrial exporters that dominate Brazilian agriculture. 

And who are these barons and exporters? A study of the 
Brazilian economy reveals that they are agribusiness interests in 
Brazil that bring together Brazilian capitalists and land barons with 
the giant TNCs that drive global agribusiness and that themselves, 
in their ownership and cross-investment structures, bring together 
individual and institutional investors from around the world, such 
as Monsanto, ADM, Cargill, and so forth. Simply put, ‘Brazilian’ 
agricultural exports are transnational capital agricultural 
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exports. Adopting a nation-state-centric framework of analysis 
makes this look like a Brazilian national conflict with powerful 
northern countries. 

If Brazil got its way it would not have curtailed but have furthered 
capitalist globalization and would have advanced the interests 
of transnational capital. (Brazil, in fact, took its case against US 
farm subsidies and EU sugar subsidies to the WTO, which ruled 
in Brazil’s favor, suggesting that the WTO, far from an instrument 
of US or European ‘imperialism,’ is an effective instrument of the 
TransNational State.) 

What appear as international struggles for global hegemony or 
struggles of the South against the North are better seen as strug-
gles by emerging transnational capitalists and elites outside of the 
original transatlantic and trilateral core to break into the ranks of 
the global elite and develop a capacity to influence global policy 
formation, manage global crises, and participate in ongoing global 
restructuring. The BRICS’s national economic strategy is struc-
tured around global integration. Nationalism becomes a strategy 
for seeking space in the global capitalist order in association with 
transnational capital from abroad.

Those who posit growing international conflict between the 
traditional core countries and rising powers in the former Third 
World point most often to China and its alleged conflict with 
the United States over global influence. Geopolitical analysis as 
conjunctural analysis must be informed by structural analysis. The 
policies of the Chinese (as well as those of the other BRICS states) 
have been aimed at integration into global production chains in 
association with transnational capital. Already by 2005 China’s 
stock of FDI to GDP was 36 percent, compared to 1.5 percent for 
Japan and 5 percent for India, with half of its foreign sales and 
nearly a third of its industrial output generated by transnational 
corporations. Moreover, the giant Chinese companies – ranging 
from the oil and chemical sectors to automobiles, electronics, tele-
communications, and finance, have associated with TNCs from 
around the world in the form of mergers and acquisitions, shared 
stock, cross-investment, joint ventures, subcontracting, and so on, 
both inside China and around the world. 
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Inside China, for instance, some 80 percent of large-scale super-
markets had merged with foreign companies by 2008. There is 
simply no evidence of ‘Chinese’ companies in fierce rivalry with ‘US’ 
and other ‘Western’ companies over international control. Rather, 
the picture is one of competition among transnational conglomer-
ates, as discussed earlier, which integrate Chinese companies. 

That Chinese firms have more secure access to the Chinese state 
that other firms does not imply the state conflict that observers 
posit, since these firms are integrated into transnational capitalist 
networks and access the Chinese state on behalf of the amalgam-
ated interests of the groups into which they are inserted. Similarly, 
these same observers point to a growing US trade deficit and an 
inverse accumulation of international reserves by China and then 
conclude that the two states are locked in competition over inter-
national hegemony. 

But we cannot possibly understand US-Chinese trade dynamics 
without observing that between 40 and 70 percent of world trade 
in the early twenty-first century was intrafirm or associational, that 
some 40 percent of exports from China came from TNCs based 
in that country, and that much of the remaining 60 percent was 
accounted for by associational forms involving Chinese and trans-
national investors. These transnational class and social relations 
are concealed behind nation-state data. When we focus on the 
production, ownership structures, class and social relations that lie 
behind nation-state trade data we are in a better position to search 
for causal explanations for global political and economic dynamics.

The international division of labor characterized by the concen-
tration of finance, technology, and research and development in 
traditional core countries and low-wage assembly (along with raw 
materials) in traditional peripheral countries is giving way to a global 
division of labor in which core and peripheral productive activities 
are dispersed as much within as among countries. Contrary to the 
expectations of nation-state-centric theories, TNCs originating in 
traditionally core countries no longer jealously retain their research 
and development (R&D) operations in their countries of origin. The 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
dedicated its 2005 annual World Investment Report to the rapid 
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internationalization of R&D by transnational corporations. Applied 
Materials, a leading solar technology company headquartered in 
California, shifts components for its solar panels all over the world 
and then assembles them at distinct final market destinations. The 
company decided in 2009, however, to open a major R&D center 
in western China that is the size of 10 football fields and employs 
400 engineers. 

Moreover, many companies that previously produced in the 
traditional core countries are investing in new facilities in these 
‘emerging economies’ in order to achieve proximity to expanding 
local markets. This does not mean that there are no political 
tensions in international forums. These forums are highly undem-
ocratic and are dominated by the old colonial powers as a political 
residue of an earlier era. 

But these international political tensions – sometimes geopo-
litical – do not indicate underlying structural contradictions 
between rival national or regional capitalist groups and economic 
blocs. The transnational integration of these national economies 
and their capitalist groups have created common class interests 
in an expanding global economy. And besides, as I have already 
observed, capitalist groups from these countries form part of trans-
national conglomerates in competition with one another. The inex-
tricable mixing of capitals globally through financial flows simply 
undermines the material basis for the development of powerful 
national capitalist groups in contradiction to the global capitalist 
economy and the Transnational Capitalist Class. Interstate conflict 
in the new era is more likely to take place between the centers of 
military power in the global system and those states where nation-
ally oriented elites still exercise enough control to impede integra-
tion into global capitalist circuits, such as in Iraq prior to the 2003 
US invasion or in North Korea, or in those states where subordi-
nate classes exercise enough influence over the state to result in 
state policies that threaten global capitalist interests, such as in 
Venezuela and other South American countries that turned to the 
left in the early twenty-first century.

Breaking with nation-state-centric analysis does not mean 
abandoning analysis of national-level processes and phenomena 
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or interstate dynamics. It does mean that we view transnational 
capitalism as the world-historic context in which these play them-
selves out. It is not possible to understand anything about global 
society without studying a concrete region and its particular 
circumstances – a part of a totality, in its relation to that totality. 

Globalization is characterized by related, contingent, and 
unequal transformations. To evoke globalization as an explana-
tion for historic changes and contemporary dynamics does not 
mean that the particular events or changes identified with the 
process are happening all over the world, much less in the same 
ways. It does mean that the events or changes are understood as a 
consequence of globalized power relations and social structures. 

As each country transforms its social relations and institutions, 
it enters a process conditioned by its own history and culture. 
Thus uneven development determines the pace and nature of 
local insertion into the global economy. 

The key becomes their relationship to a transnational system 
and the dialectic between the global and the local. Distinct 
national and regional histories and configurations of social forces 
as they have historically evolved mean that each country and 
region undergoes a distinct experience under globalization. 
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Política Editorial
 Tensões Mundiais, revista acadêmica do Observatório das 

Nacionalidades, grupo formado por pesquisadores de diversas 
instituições e áreas do conhecimento, é publicada semestralmen-
te, em versão eletrônica e impressa. 

O objetivo maior de Tensões Mundiais é a difusão de estudos  
teóricos e empíricos que propiciem um entendimento aprofunda-
do da formação das nações, entidades que se autorreconhecem e 
que são reconhecidas externamente. 

O Observatório das Nacionalidades percebe as nações como 
entidades socialmente construídas que propiciam legitimidade ao 
Estado moderno, às instituições multilaterais e ao que tem sido 
denominado de “comunidade internacional”. Assim, a construção 
das nações transcende necessariamente aos processos endógenos. 

A revista aceita, em fluxo contínuo, artigos inéditos e resenhas 
que versem sobre temas relacionados à construção das naciona-
lidades, às relações internacionais, à cultura, aos instrumentos de 
força do Estado e às políticas de defesa nacional e exterior. Além 
de publicar trabalhos de autores consagrados, Tensões Mundiais 
busca estimular jovens talentos, em particular os que revelam 
pendor para pesquisa empírica.

Editorial Policy
World Tensions, the academic journal of the Nationalities 

Observatory, a group comprising researchers from a wide range 
of institutions and knowledge areas, is published bi-annually in 
electronic and printed form.

The main objective of World Tensions is the diffusion of theoreti-
cal and empirical studies that allow a deep understanding of the way 
nations are constituted and internally and externally recognized.

The Nationalities Observatory team sees nations as socially 
constructed entities that provide legitimacy to the modern State, 
to multilateral institutions, and to what has been called the 
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“international community”. In this way, nation building necessarily 
transcends endogenous processes.

The Journal accepts on an ongoing basis original articles and 
book reviews that focus on the building of nations, international 
relations, culture, state instruments of force, national defense, and 
foreign policy or related themes. 

 Besides publishing works from well-known authors, World 
Tensions seeks to encourage new talents with an interest in 
empirical research.
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Normas Editoriais

1) Os artigos e as resenhas devem ser inéditos e submetidos pelo 
site <www.tensoesmundiais.net>. Casos excepcionais poderão ser 
avaliados pelos editores.

2) Os manuscritos serão encaminhados a, pelo menos, três pare-
ceristas e admitidos para publicação aqueles aprovados por dois 
destes. Tensões Mundiais utiliza o sistema “cego simples”, no qual 
o parecerista desconhece a identidade do autor, mas se identifica 
no formulário de avaliação. 

3) O parecer deve ser apresentado em formulário próprio (dispo-
nível em <www.tensoesmundiais.net>) no prazo de um mês após 
a data de recebimento do trabalho.

4) Os autores podem acatar ou rejeitar as recomendações dos 
pareceristas; o diálogo entre pareceristas e autores é bem-vindo.

5) A decisão final no tocante à publicação do artigo ou resenha 
cabe ao Comitê Editorial.

6) O autor cujo artigo seja aceito para publicação cederá seus 
direitos autorais a Tensões Mundiais e receberá cinco exemplares 
da revista.

7) Os trabalhos serão acompanhados de currículo dos autores 
(máximo quinze linhas), submetido como documento suplemen-
tar, contendo informações sobre qualificação acadêmica, vínculo 
profissional, linhas de pesquisa, endereço, telefone/fax e e-mail. 
Artigos e resenhas não devem indicar a identidade dos autores.

8) As contribuições podem ser em português, espanhol, inglês ou 
francês.

9) O tamanho dos artigos é de 4.500 a 8.500 palavras e o das 
resenhas de até 2.000 palavras, inclusive notas de rodapé e refe-
rências bibliográficas.

10) Os artigos serão acompanhados de um resumo de 60 a 70 
palavras e de uma relação de no máximo cinco palavras-chave. 
Resumos, títulos e palavras-chave devem ser apresentados em 
português e inglês. 

11) As orientações para autores encontram-se detalhadas em 
<www.tensoesmundiais.net>
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1) Articles and book reviews must be originals and sent in elec-
tronic version to <www.tensoesmundiais.net>. The editors could 
evaluate exceptional cases.

2) The manuscripts will be examined by at least three peer-
reviewers and considered for publications those approved by two 
of them. World Tensions adopts the one blind system, in which the 
peer-review doesn’t know the identity of the author but is identified 
in the evaluation form. 

3) The evaluation report should be presented in a proper review 
form (available at <www.tensoesmundiais.net>) no later than one 
month after receipt of the manuscript.

4) Authors can accept or reject recommendations raised by 
reviewers; the dialogue between reviewers and authors is 
encouraged.

5) The Editorial Collective is responsible for the final decision 
concerning the publication of an article or book review.

6) World Tensions will retain the copyright of a published article. 
Authors will receive five copies of the journal.

7) Proposed papers should be accompanied by a short CV (max-
imum 15 lines), submitted as a complementary document, con-
taining the author academic qualification, professional activities, 
research interests, address, telephone/fax and email. Articles and 
book reviews must not have authors’ identification. 

8) Contributions can be presented in Portuguese, Spanish, English 
or French.

9) The length of articles is between 4,500 and 8,500 words, and 
of book reviews is until 2,000 words, including footnotes and 
references. 

10) Articles should be accompanied by an abstract of between 60 
and 70 words and a maximum of 5 keywords. Abstract, title and 
keywords should include an English and Portuguese translation.

11) Detailed orientations for authors can be found at  
<www.tensoesmundiais.net>.
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ORIENTAÇÕES PARA AUTORES

1) Os artigos devem ser originais. No momento da submissão, o 
autor deve informar se o artigo (ou parte dele) foi encaminhado a 
outro periódico. Cabe ao Comitê Editorial de Tensões Mundiais a 
decisão final sobre o aceite da submissão.

2) As contribuições serão apresentadas em fonte Arial 12 com 
espaçamento 1,5. Margens: superior e esquerda 2,5cm; inferior e 
direita 2cm. Quando a citação for direta ou literal dentro do tex-
to, até três linhas, coloca-se entre aspas. Caso esta ultrapasse 
mais de três linhas, ou seja, citações longas, usa-se recuo de 4cm 
da margem esquerda para a direita, letra menor que a do texto  
(Arial 10) e espaço simples entre linhas, sendo separadas por uma 
linha do corpo do texto. No caso de transcrições de falas utiliza-se 
o recuo 3cm da margem esquerda para a direita, letra menor que a 
do texto (Arial 10) e espaço simples entre linhas, sendo separadas 
por uma linha do corpo do texto.

3) O título do artigo deve ter no máximo 60 caracteres com espa-
ço e deixar claro o teor do texto.

4) O limite por artigo é de 20 notas explicativas; uma nota não 
deve exceder cinco linhas. As notas de rodapé serão redigidas 
na fonte Arial 10, espaço simples. As chamadas para as notas no 
corpo do texto devem aparecer após a pontuação. Por exemplo:  
[ .1 ]. As citações devem ser indicadas no corpo do texto, conforme a 
NBR 10520/2002 – Informação e documentação – Citações 
em documentos – Apresentação da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). Observação: O uso das expressões lati-
nas como idem (id.), ibidem (ibid.), op. cit. e loc. cit. não é permiti-
do no corpo do texto, tendo em vista o sistema adotado de entrada 
ser AUTOR-DATA. Exemplo: Silva (2009) ou (SILVA, 2009). A única 
expressão aceita dentro do texto é o apud (citado por). Exemplo: 
Costa (apud SILVEIRA, 2008) ou (COSTA apud SILVEIRA, 2008). 

5) Os artigos podem ter no máximo cinco tabelas e/ou ilustra-
ções (quadros, gráficos, figuras, fotos, mapas, imagens). A biblio-
grafia deve ter cerca de duas páginas.

6) Referências bibliográficas e citações devem ser organizadas 
conforme o sistema ABNT:
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a.1) Citação direta no texto com um autor (SOBRENOME, ano, nú-
mero da página).
Ex: (BUSTOS, 2010, p. 85).

a.2) Citação indireta no texto com um autor (SOBRENOME, ano).
Ex: (BUSTOS, 2010).

b.1) Citação direta no texto com dois autores (SOBRENOME autor 
1; SOBRENOME autor 2, ano, número da página).
Ex: (KEOHANE; NYE, 2012, p. 94).

b.2) Citação indireta no texto com dois autores (SOBRENOME au-
tor 1; SOBRENOME autor 2, ano).
Ex: (KEOHANE; NYE, 2012).

c.1) Citação direta no texto com três autores (SOBRENOME autor 
1; SOBRENOME autor 2; SOBRENOME autor 3, ano).
Ex: (CARVALHO; SOUZA; NUNES, 1990, p. 120).

c.2) Citação indireta no texto com três autores (SOBRENOME autor 
1; SOBRENOME autor 2; SOBRENOME autor 3, ano).
Ex: (CARVALHO; SOUZA; NUNES, 1990).

d.1) Citação direta no texto com mais de três autores (SOBRENOME 
autor principal, expressão latina et al., ano, número da página).
Ex: (CAMPOS et al., 1980, p. 76).

d.2) Citação indireta no texto com mais de três autores 
(SOBRENOME autor principal, expressão latina et al., ano).
Ex: (CAMPOS et al., 1980).

e) Referências Bibliográficas, segundo a NBR 6023/2002 - 
Informação e documentação – Referências – Elaboração da 
ABNT.

e.1) Livro: SOBRENOME, pré-nome (mesma regra das citações). 
Título: subtítulo. Número da edição, a partir da segunda. Local da 
publicação: Editora, ano de publicação.
Ex:
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008.
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e.2) Artigo impresso: SOBRENOME, pré-nome (mesma regra das 
citações). Título do artigo: subtítulo. Título do periódico, local de 
publicação, volume, número, página inicial-página final do artigo, 
período, ano de publicação do periódico.
Ex:
LONGO, Waldimir Pirró e; MOREIRA, William de Sousa. O acesso a 
“tecnologias sensíveis”. Tensões Mundiais, Fortaleza, v. 5, n. 9, 
p. 73-98, jul./dez. 2009. 

e.3) Artigo em meio eletrônico: SOBRENOME, pré-nome (mesma 
regra das citações). Título do artigo: subtítulo. Título do periódi-
co, local de publicação, volume, número, página inicial-página fi-
nal do artigo, período, ano de publicação do periódico. Disponível 
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Ex:
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ção. Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês ano.
Ex:
LIMA, Antônio Joaquim Nogueira. Análise da estrutura eco-
nômica em países luso-africanos: estudo etnográfico. 2010. 
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de Ciências Econômicas, Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 
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tal de folhas. Denominação (Doutorado) – Centro, Programa de 
Pós-Graduação, Instituição onde concluiu a tese, local, ano de 
publicação.
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PEREIRA, José Carlos. Perfil brasileiro da produção de pe-
tróleo: o caso da Petrobrás. 2012. 150 f. Dissertação (Mestrado 
Acadêmico em Administração) – Centro de Estudos Sociais 
Aplicados, Programa de Pós-Graduação em Administração, 
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e.7) Parte de coletânea: SOBRENOME, pré-nome (mesma regra 
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LEITE, Rui de Almeida; BITTENCOURT, Marta Maria. Impacto 
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Ex:
VALENTI, Garcia. Bradesco compra Banco Cidade por R$ 366 mi-
lhões. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 fev. 2009. Caderno A, 
Economia, p. A5. 

e.9) Matéria de Jornal Diário em meio eletrônico: SOBRENOME, 
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